
99

Αναζητώντας τους σκοπούς της εκπαίδευσης.

Για την επανεξέταση του ιδεώδους της αυτονομίας

Περικλής ΠΑΥΛΙΔΗΣ*

- 1-/ σημασία ;<{αι 1/ αναγκαιότητα της [κπαι-

()ι ι πικης σκοποΗcσίας.

- [-/ φιλcλClJθCΡ1J ι()έα της αυτονομίας του ατόμου.

- Το α 1 1nΥνομο άτομο και οι ικανότητcς του.

- ΟΙ /cOL '\Ι(()νικcς ορίζοvσcς της φιλcλC{Jθcρης

Η σιlμασία και

'Ι αναγκαιότητα της

εκ.παιδευτικής σκοποθεσίας.

Ι-Ι εκπαίδευση συνιστά, πρωτίστως,

κοινωνικά οργανωμένη και συστηματική

οιαοικασία μόυφωση; του ανθρώπου. Η

μόοφωση αφοοά στην αφομοίωση των

επιτευγμάτων του πολιτισμού καΘώς και

των τοόπων πολιτιστική; δημιουργίας
~ -

και, ω; εκ τούτου, στην απόκτηση μορφής-

ποοσωπου, προσωπικότητας (πρβλ. ελλη

νικά: μουφή - μόοφωση, γερμανικά: Bild
-f3ildllllg, οωσικά: οbΓaΖ - οbΓaΖοvanίe). Η

«μοοφή» του ατόμου, ο τύπος προσωπι

κότητας με ένα σύνολο χαρακτηριστικών

(γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων,

πεποιθήσεων. στάσεων), δεν υφίσταται

μόνον (ι)ς αποτέλεσμα της παιδαγωγίας,

αλλά. και ω; αφετηοιακή ιδεατή προτρέ

χουσα σύλληψή του, (Ως κατευΘυντήριος

σκοπός του μορcρωτικού εγχειρήματος.

Το περιεχόμενο του σκοπού επενεργεί

εποπτικά στο παιδαγωγικό έργο, καθοδη-

αυτονομίας.

- Εκπαίδευση για τονπολίτη και τη δημοκρατία.

- Αυτονομία και προσωπικότητα.

- Οι σκοποί της εκπαίδcvσης και το κοινωνικό

ιδεώδες.

γεί την οργάνωση και διεκπεραίωσή του,

ρυΘμίζει την επιλογή μορφωτικών αγα

θών, προσανατολίζει τις παιδαγωγικές

μεθόδου; και αλληλεπιδράσεις.

Η αντίληψη αυτή περί σκοπού εισάγει

στην εκπαιδευτική διαδικασία την έννοια

του τέλους, αν όχι του απόλυτου, τουλά

χιστον του σχετικού, εν είδει ποιοτικού

αναβαθμού, σταΟμού, ορόσημου στην

εξέλιξη -ανάπτυξη του ατόμου.

Η πιθανότητα ύπαρξης ενός τέτοιου

«τέλου;», έξωΘεν επιβληθέντοξ στην

εκπαίδευση, προκάλεσε τις ενστάσεις του

J. Dewey. Έχοντας την πεποίθηση ότι απο

στολή της εκπαίδευσης σε μια δημοκρατι

κή κοινωνία είναι η καλλιέργεια της ικανό

τητας του ατόμου για συνεχή πνευματική

ανάπτυξη", ο J.Dewey υποστήριξε ότι ο

σκοπός της εκπαίδευσης βρίσκεται στην

ίδια τη μορφωτική διαδικασία: «η εκπαι-

*ο Π. Παυλίδη; είναι Λέκτορας στο ΠΤΔΕ του

ΑΠΘ.

1. J. Dewey, DemocTacyand EdLIcatioI1, Τhe FΓee

Press,N.Y. 1966, σελ. 100.
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δεlJτικιί διαδικασία Οα πρέπει να γίνεται αντι

ληπτιί (ος μια ()ιαρκής αναδόμηση μέσα από την

εμπειυία ... η διαδικασία και ο στόχος της

εκπαί()ευπης είναι το ίδιο πράγμα.»2.

Ωστόσο, ακόμα κι αν Θεωρήσουμε τη

ζ(ι111 του ανθρώπου ως μια διαρκή διαδι

κασία ανάπτυζητ; ω; δια βίου πνεύματι

ΚΙ1 καλλιέογεια, δεν μπορούμε να παρα

γνωοίσουμε ένα πολύ σημαντικό ορόση

μο που οιωωίνει την εξαρτημένη -κηδε

μονευόμενη ζιι)ή του παιδιού από την

ανι:ξcιρτητη ζωή του ενηλίκου. Δεδομέ

νου ότι η ανεεάοτητη ζωή του ανθρώπου

οεν πυοϋποθέτει μόνον βιολογική ωρί

μανση, αλλά και ποωταοχική αφομοίωση

Τ(1)ν επιτευγμάτων του πολιτισμού, επαρ

ΛΎΊ για την ενεργό συμμετοχή στην κοινω

νΙΚΙ1 ζCΙ111 (και ποωτίστω; στην κοινωνική

Ι:ΟΥασιακή οοαστηοιότητα), η ιδιαιτερό

τητα της παιbικής ηλικίας συνίσταται,

σΣ' τελευταία ανάλυση, στη σταδιακή

υπέρβασή της: η ενηλικίωση του ανθρώ

που. (Ως απαρχή της ανεξάρτητης κοινω

νΙΚΙ1ς ζΙΙ)11ς, αποτελεί και το κοινωνικά

καϋουισμένο τέλος της παιδικής ηλικίας.

Αυτό το «τέλο;» της παιδικής ηλικίας,

έχει πάντα ορισμένα αντικειμενικά χαρα

κτηριστικά. Αφουά στην ενηλικίωση

μέσα σε ένα δεδομένο κοινωνικό περι

βάλλον, με συγκεκριμένες εργασιακές

ασχολία; παραγωγικές δυνάμεις και σχέ

σει; ωιοπτηοίαξ, συγκεκριμένες πνευμα

τικές επιτεύξεις, ιδεολογίες, ηθικές αρχές

και στάσευ; ζ(ι)ής, αλλά και συγκεκριμέ

να; ουνατότητα; εναλλακτική; δράσης

και εξέλιξης.

Οι σκοποί της εκπαίδευσης φέρουν,

αναπόοοαστα, το στίγμα του εν λόγω

οεοομινου κοινωνικού πευιβάλλοντοτ,

των κυοίαρχ(ι)ν κοινωνικών σχέσεων,

μισα στις οποίες συντελείται η ενηλικίω-

ση του ατόμου. Είναι βαθύτατα κοινωνι

κοίσκοποί.

Βέβαια, ο κοινωνικός καθορισμός των

σκοπών της εκπαίδευσης δε σημαίνει μιαν

αυτόματη ταύτιση των ατόμων με τις επι

διώξεις κάποιων κοινωνικών Οεσμών ή

μιαν αρμονική προσαρμογή στις επιταγές

των κυρίαρχων κοινωνικών συμφερό

ντων. Η εκπαιδευτική σκοποθεσία των

μελών μιας κοινωνίας μπορεί να βρίσκε

ται σε μεγαλύτερη ή μικρότερη απόκλιση

από τα πρότυπα και τους κανόνες που

καταφάσκουν το υφιστάμενο σύστημα

κοινωνικών σχέσεων. Όταν η κοινωνική

συνοχή είναι ισχυρή, το εύρος της απόκλι

σης είναι αντιστρόφως ανάλογο προς τον

αριθμό των εκφραστών της. Το αντίθετο

συμβαίνει σε συγκυρίες οξύτατων κοινω

νικών συγκρούσεων και ανατροπών.

Η εκπαίδευση, ως οργανωμένη και

συστηματική διαδικασία μετάδοσης των

επιτευγμάτων του πολιτισμού, προϋπο

θέτει την κωδικοποίηση, τη συστηματο

ποίηση, τον αναστοχασμό και, εν γένει,

τη συνειδητοποίησή τους, η οποία κατα

λήγει σε επιλογή συγκεκριμένων μορφω

τικών αγαθών. Οι σκοποί της εκπαί

δευσης ενσαρκώνουν μιαν επιλεκτική

στάση προς τα κεκτημένα του πολιτι

σμού,αποκαλύπτοντας, ταυτόχρονα, την

αυτοσυνείδηση της εποχής, τη στάση της

2. J. Dewey, «Το παιδαγωγικόμου πιστεύω»,

στο: Η. Μυλωνάκου-Κεκέ,Ζητήματακοινιο

Υικής παιδαΥΙι)Υικής,Ατραπός, σελ. 338. Σι:

ένα άλλο έργο του ο J.Dewey σημειώνειότι

«όχι η τ[λ[ιότηταως τ[λικόςσκοπι)ς, αλλά η διαυ

κής διαδικασίατης τελειοποίησης,της ωυίμανσης,

του [ξ[υΥ[νισμούείναι ο σΤΙJΧΟςστη ζα)7j... Η ανά

πτυξη αφ' [αυτής είναι ο μoναδικιJς ηθικι)ς "σκο

πός".». J.Dewey, ReconstTLIction ίπ PllilosojJllY,

Beacon Ριεεε, Βοετοιι, 1968,σελ. 177.



ποος την ποογενέστεοη πολιτισμική ανά

πτυξη-()ιαμόρcρ(οση της ανθοωπότηταξ,

Κοιτήοιο επιλογής μορcρωτικών αγα

θών αποτελούν οι εκάστοτε σύγχρονες

ανάγ-ω; των ανθοώπων. Δεδομένου ότι η

εκπαίοευση συνιστά διαδικασία αλλαγής

του ατόμου, αποβλέπουσα σε μιαν επι

θυμητή μελλοντική κατάστασή του,

καθοριστική σημασία για την εκπαιδευτι

ΚΙ1 οκοποΟεσία έχουν οι αντιλήψειξ των

ανθρώπων για το περιεχόμενο του αγα

θού βίου, για τις Οεμιτές κοινωνικές σχέ

σε«; και τον βέλτιστο τύπο προσωπικό

τητας. Τελικά, οι σκοποί της εκπαί

οευση; εκcροάζουν ευρύτερα κοινωνικά

και ηθικά ιδεωοη. «Η ομολογία συγκεκρι

μi:νrον cκπαιδευτικιvν σΚΟΠ(Vν: συνήΟαΥς

σημαίνcι ομολογία συγκεκριμένων ιδεωδών

του Οίου' οι αγώνες για εκπαιδευτικούς σκο

ΠΟ7Jς [ίναι αγ((Ηιcς για Ορησκευτικά, ιδεολογι

κ(~ι η(}ικ{1. 1] πολι τικά ιδεώδη.»3.

Από τη στιγμή που η παιδαγωγία είναι

μια κατ' εξοχήν σκόπιμη δραστηριότητα

η πυαγμάτευση των σκοπών της σε

συνάρτηση με το ιδεώδετ; με την αντίλη

ψη π[οί ενό; επιζητούμενου καλύτερου

ολοκληρωμένου τύπου προσωπικότητας,

αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ ζήτημα της

παιοαγωγυιή; θεωοίατ; Συνιστά, μάλι

στα, [να κατεξοχήν φιλοσοφικό ζήτημα,

ωτό τη στιγμή που το ιδεώδες απηχεί ορι

σμένη κοσμοΟεωρία, ορισμένη σcραιρική

αντίληψη της ανθρώπινη; ύπαρξης, των

πευιοοιομών και ουνατοτήτων της μέσα

στον κόσμο. Απηχεί, δηλαδή, συγκεκρι

μένη κατανόηση του νοήματος της

ανθρώπινη; ζωής4 .

Ας σημειώσουμε, παρεμπιπτόντως, ότι

οεν αντιλαμβανόμαστε το ιδεώδες ως ένα

αφηοημένο οέον που Οα πρέπει άνωθεν

να επιr~ληΟεί στην πραγματικότητα. Ως εκ
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τούτου, απορρίπτουμε την άποψη ότι η

φιλοσοφία της παιδείας «αφορά στη

συστηματική έκΟεση και υπεράσπιση των

σκοπών που κάποιος φρονεί ότι πρέπει να

έχει η εκπαίδευση, πέραν των κοινωνικών λει

τουργιών τις οποίες αυτή πράγματι επι τελεί ή

θα μπορούσε να ΟεωρηΟεί ότι επι τελεί. »5.

Ιδεώδη, εγκεφαλικάκατασκευασμένα

από κάποιες φιλοσοφικές αυΘεντίες,

χωρίς συνεπώς να συνάγονται από

συγκεκριμένεςκοινωνικέςσχέσεις, από

δυνατότητεςκαι τάσεις της αντικειμενι

κής πραγματικότητας,αποτελούν,στην

καλύτερηπερίπτωση,ευσεβείςπόθουξ.

Το φιλοσοφικόζήτημα αναφορικάμε

τους σκοπούςκαι τα ιδεώδη της εκπαί

δευσης αποκτάσήμερα ιδιαίτερηοξύτητα,

δεδομένουότι η κυρίαρχη εκπαιδευτική

πραγματικότηταχαρακτηρίζεταιαπό «θο

λά περιγράμματακαι αντιφάσειςστις ίδιες τις

απαιτήσεις»6και όπως γίνεται παραδεκτό

«δενξέρουμεποιουςσκοπούςπρέπει να έχει [η

εκπαίδευση-Π.Π.] και προςποια κατεύθυνση

θαπρέπεινα προσανατολίσειτη δράση της»7.

3. W.Βτοτίηκ ε, IJ}liJosoJJllY οΙ' EdLIcίltiol1aJ

KnowJedge, Kluwe.. Academic ΙJublίsheΓS,

Dordrecht, Boston, Εοιιαοιι, 1992, σελ. 72.
4. Εδώ αγγίζουμε το ζήτημα των προτύπων της

εκπαίδευσης. Μια ιοιαίτεοα ενοιαφέυουσα

πραγμάτευσή του αποτελεί το κείμενο του Δ.

Πατέλη, «Περί προτύπων στην κοινωνία και

στην εκπαίδευση», Σύγχρονη Εκπαίδcvαη, Ι ο

μέρος, τεύχος 130, Μάιος-Ιούνιος 2003, 20
μέρος, τεύχος 131, Ιούλιος-Αύγουστος 2003.

5. Α. Ο' Hear, EdLIcHtiol1, Society ίll1d Ηιιιηαl1

ΝatUΓe, Routledge & Kegan Paul, Londol1,

Boston, HenIey, 1981, σελ. 1.

6. F.SavateΓ, Η αξία του εκπαιδεύcιv, μτφυ. 13.

Νικολόπουλου, Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα

2004, σελ. 16.
7. Οιπ., σημ. 6, σελ. 16
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Στις όυτικές κοινωνίες, από την εποχή

του Διαφωτισμού και μέχρι τον τε

λευταίο αιώνα, οι άγουσες ιδέες της εκ

παιοευτική; σκοποΘεσίας εγγράφονταν,

ω; επί το πλείστον, στο φιλελεύθερο ρεύ

μα σπέψητ. Από τις φιλελεύΘερες ιδέες

εμφουούταν, κατά κανόνα, και ο περί

παιοείω; φιλοσοφυω; στοχασμός.

Ο φιλελευθεοισμόι; είχε προτάξει, συν

τοις άλλοιτ; την υπόσχεση της μέγιστης

ανάπτυξη; της λογικής ικανότητας του

καθενότ, της απελευθέοωση; από την

άγνοια και τη οεισιδαιμονία, με απώτερο

στόχο την εμφάνιση ενός περισσότερο

οίκαιου και ελεύθερου κόσμου. Σήμερα,

βέβαια, κατά την παραδοχή της R. Jo
ηιιιίιιιιι. «το όραμα της ηθικήςκαι κοινωνικής

πυο()()ουδιαμέσουτης μαζικής φιλελεύθερης

[κπαί()ευπηςέχει αρχίσει να φαντάζειασαφές

και μη πcιστικιJ.»8.

ο φιλελευθεοισμότ;ωστόσο, παραμέ

νει ένα δεσπόζονπλαίσιο ιδεών μέσα στο

οποίο εξακολουΘούννα Θεμελιώνονται

τα παιδαγωγικά ιδανικάκαι στόχοι του

ουτυωύ κόσμου. Αυτό συμβαίνειδιότι

απηχούν μιαν ευρύτερηκοσμοαντίληψη,

αντίστοιχηπρος τις κοινωνικέςσχέσεις

του κεφαλαιωωατυωύ σχηματισμού,η

ύπαοξη των οποίων υπολαμβάνεται

(υητά 11 υπόυοητα) ως δεδομένη και

αοιαμφισβήτητη, Ως εκ τούτου, ο φιλε

λευθεοισμό; αποσιωπά, παραγνωρίζει,

συγκαλύπτει και, εν πάση περιπτώσει,

αδυνατεί να διακρίνει, να κατανοήσει και

να αντιμετωπίσει τις ουσιώδεις αντιθέ

σειτ; της αστικής κοινωνίας, οι οποίες

οοίζουν αποcρασιστικά το περιεχόμενο

και την αποστολή της εκπαίδευσης.

Θεωοούμε, λοιπόν, ότι η κριτική εξέ

ταση ορισμένων κομβικών σημείων της

φιλελεύθεοη; εκπαιδευτικής σκοποθε-

σίας, η ανάδειξη του κοινωνικού τους

καθορισμού και περιορισμού, αποτελεί

αναγκαία συνιστώσα της σύγχρονης συζή

τησης για το περιεχόμενο και τους σκο

πούς της εκπαίδευσης, καθώς και της

προσπάθειας σύζευξης της εκπαιδευτικής

σκοποΘεσίας με την προβληματική του

ιδεώδους της κοινωνικής χειραφέτησης.

Η φιλελεύθερη ιδέα τ',ς

αυτονομίας του ατόμου.

Ο φιλελευθερισμός έδωσε ιδιαίτερη

έμφαση στα ζητήματα της παιδείας, θεω

ρώντας την τελευταία ισχυρό μέσο για

την υλοποίηση των φιλελεύθεοων κοινω

νικο-πολιτικών ιδεωδών. Σύμφωνα με

την επισήμανση της Μ. Levinson « ... η

εκπαίδευσηβρίσκεται στην καρδιά του φιλε

λεύθερουσχεδίου' η επιτυχία του φιλελευθε

ρισμού εξαρτάται από την υλοποίησητων

φιλελεύθερωνμορφωτικώνσΚΟΠ(ΙΥν.»9.

Ο φιλελευΘερισμόςείδε στην εκπαιοευση

το όργανοβελτίωση;των ατόμωνκαι, δια

μέσου αυτών, της κοινωνίας.Το άτομο, ως

εξιδανικευμένοςξεχωριστόςκαι, ουσιαστι

κά, μοναχικόςπρωταγωνιστήςτου βίου

τοποθετείταιστον πυρήνατης φιλελεύθε

ρης κοινωνικήςΘεωρίας, συμπεριλαμβανο

μένηςκαι της εκπαιδευτικής.

Βέβαια, ο φιλελευθερισμόςδεν αρνεί

ται την ύπαρξη κοινωνικούσυνόλου,

κοινωνικώνσχέσεων,παραδόσεων,επιρ-

8. R. Jonathan, «Liberal Phίlosophy οί' Education:

a paradigm under strain», JOLITl1al o{PJlί1osopllY
o{Education, Vol. 29, Νο.l, 1995, σελ. 96.

9. Μ. Ιενίαεο», TheDeJnal1ds ΟΙ LibeTal Educatiol1,
QχtΌrd Uniνersity Press,QχtΌΓd 1999,σελ. 5.



ρο(ί)ν. Οι κοινωνικό; σχέσεις, όμοκ, παρα

μένουν κάτι εξωτερικό ως προς το άτομο,

πυοβάλλουν σαν ένα σκηνικό εκδίπλωσης

της ατομικής βούληση και δραστηριότη

τας. Το κοινωνικό με την ιδιαίτερη, νομο

τελή ουναμική που διαγράφουν οι εσωτε

ρικές συνάφειεξ και αντιφάσεις του Βρί

σκεται πάντα εκτός του ορίζοντα της φιλε

λεύθεοη; ποοβληματιπήι;

Ο φιλελευθευισμό; αντιλαμβάνεται το

άτομο (Ως οημιούογημα του εαυτού του, ως

αποτέλεσμα ελεύθερων και έλλογων επιλο

γων. 1-1 ιοέα αυτή εκcρράζεται με τον πλέον

εμβληματυω τρόπο στο φιλελεύθεοο ιδεώ

()ες της προσωπικής αυτονομίας. «Μια αξία

που !1ρίσκεται στον πυΡιίνα του φιλελευΟερι

σμοι) cίναι η προσωπική αυτονομία.»10.

Ι-Ι M.Levinson υποστηρίζειότι η Οεμε

λίωση των φιλελεύθεοων αρχών εξαρτά

ται από την αναcροράστην αξία της προ

σωπική; αυτονομίας.Στην εν λόγω θεμε

λίωση εδράζεται η ανάπτυξητης φιλελεύ

Οεοης θεωοία;της οσιαίδευοηοθ.

Υπό το πρίσμα της αντίληψη; περί

αυτονομίαςΟα εξετάσουμεορισμένες

βασυω; πτυχές της φιλελεύθεοη;Ηεω

ρίας για την εκπαιδευτικήσκοποΘεσία.

Ως αυτονομίαεννοείταιη ικανότητα

του ατόμου να επιλέγει μόνο του και με

έλλογο τρόπο το πρόγραμματης ζωής

του. «Κάποιοςείναι τόσο περισσότεροαυτό

νομος()σο πcρισσότεροη ζωή του δεν καΟορί

ζcται από παράγοντεςπου βρίσκονταιέξω

anc5 τις ()ικές του cπιλογές: όσο περισσότερο

μποvcί να cλαχιστοποιεί το ρόλο αυτών των

παραγ()νΤ(l)ν rc5ao μεγαλύτερη είναι η αυτονο

μία του»12.

Ο R. Γ. Dearden ορίζει την αυτονομία

(1)<; εξής: «Ένα πρόσωπο είναι αυτόνομο στο

()αΟμ() Π(1) cJ. τι σκέπτεται και πράττει, τουλά

χιστον στις σημαντικές πλευρές της ζωής του,
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καθορίζεται από το ίδιο. Τουτέστιν, είναι

αδύνατο να εξηγηθεί γιατί κάποιες πεποιθή

σεις και ενέργειες του ανήκουν χωρίς αναφο

ρά στη λειτουργία της νόησής του.»13. Η

ικανότητα της επιλογής προϋποθέτει τη

συγκρότηση ίδιας αντίληψη; περί αγα

θού Βίου, τον αναστοχασμό και αξιολό

γηση των ατομικών αξιών και σκοπών,

με τρόπο ώστε να είναι εφικτή η αναθεώ

ρησή τους, καθώς και τη συνειδητοποίη

ση των αναθεωρημένων σκοπών14 .

Αυτόνομο είναι το άτομο που δε

δεσμεύεται από τις αρχές, τις αξίες, τις

νοοτροπίες, τα ήθη του κοινωνικού περι

βάλλοντοξ, μέσα στο οποίο είχε γεννηθεί,

αλλά δύναται να διαφοροποιηθεί από

αυτό επιλέγοντας το δικό του τρόπο

ζωής. Για τον R.S.Peters, ο σκοπός της

αυτονομίαςκαταφάσκειτην αυθεντικό

τητα και αυτοπραγμάτωσητου ανθρώ

που, ενάντιασε κάθε λογική υποταγή;σε

δοσμένεςκοινωνικές παραδόσεις,ιδέες ή

ρόλους15 .

10. J. White, «Five Critical Stances Towards

Liberal Philosophy οί' Education ίn Βτίτείη»,

JouTna/ ΟΙ Phi/osojJllY οlΈdιιcatίΟI1, Vol. 37,

Νο.I,2003,σελ.147.

11.Βλ. Μ. Levinson, ό.π., σημ. 9, σελ. 6.

12. J. White, Educatiol1 al1d tlle Good Lile,

London Educational Studies, Kogan Page,

London 1990, σελ. 75.

13. R. F. Dearden, «Autonomy and Education»,

στο: R.F. Dearden, I).H.Hirst, R.S.Peters (eds)

Education and tlle Deve/opment οΙ' Reasol1,

Routledge& Kegan Ρευί, London 1972, σελ. 461.

14.Βλ. Μ. Levinson. ό.π., σημ. 9, σελ. 15.

15. Βλ.R.S.Ρeters. «Ambiguities ίn liberal

education and the problem οί' its content», στο:

K.A.Strike, K.Egan (eds), Etllic.5 al1d

EdLIcational Policy, Routledge & Kegan Ρευί,

London 1978,σελ. 17-19.
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ΌΠΗ}ς επισημαίνει η Shelley Βιιιιι «Η

Π1Jγχρονη φιλελε1JΟερη Οεωρία συνδέει, κατά

χαρακτηριστικό τρόπο, την ικανότητα της

αυτονομίαςμε την επιθυμία και την ικανότη

τα κριτικής αποστασιοποίησηςτου εαυτού

μας από τους ρόλους και τους στόχουςπου

μάΟαμε να εκτιμούμε ως συνέπεια της ανα

τρο(ρήςμας.»16.

Εοώ βέβαια, συναντάμε τη χαρακτηρι

στική για τον φιλελευθεοισμό αντίληψη

ότι η επιθυμία και προσπάθεια αποστα

σιοποίηση; από την κυρίαρχη περιρρέ

ουσα κοινωνική πραγματικότητασυνι

στά. ζήτημα καθαρά ατομικό, εγχείρημα

τη; ατομικής βούληοηξ. Η σημασία των

κοινωνικών σχέσεων, των συλλογικών

αναγκών, συμφερόντων, αντιπαραθέσε

(Ων για τη συνειδητοποίησηκαι υλοποίη

ση της σκοπιμότηταςαποστασιοποίησης

από τις κυρίαρχες ιδέες, νοοτροπίες και

σχέσε«; ή ακόμη και για τη συνειδητοποί

ηση τη; σκοπιμότητας υπεράσπισηςτων

κυρίαΡΧ(Ων ιοεών και σχέσεων, παραγνω

ρίζεται παντελώξ.

Φυσικά τα άτομα δύνανται να διαφο

οοποιούνται από τα κυρίαρχα κοινωνι

κά πρότυπα, αυτό όμως είναι εφικτό

όταν η συνολικήπορεία εξέλιξηςτων κοι

νωνικών σχέσεων καθιστά αυτά τα πρό

τυπα πυοβληματικά, τουλάχιστον, για

κάποια μερίδα του πληθυσμού. Η δυνα

τότητα αποστασιοποίηση; του ατόμου,

της ατομικής συνείδηση;από την κυρίαρ

χη πυαγματιπότητα προϋποΟέτει, σε

τελευταία ανάλυση, την αντικειμενική

ουνατότητα εναλλακτικής εξέλιξης της

κοινωνία; και, συνακόλουθα,την κοινω

νικά καθορισμένη δυνατότητα διαφουε

τικής Οέασης των πραγμάτων.

Ι-Ι φιλελεύθεοη αντίληψη της αυτονο

μίας απηχεί κομΒικές ιδέες της φιλοσο-

φίας του Διαφωτισμού. Τη συναντάμε,

φερ' ειπείν, στον ορισμό της ελευθερίας

που διατυπώνει ο Λοκ, σύμφωνα με τον

οποίο «η ιδέα της ελευθερίας είναι η ιδέα της

δύναμης οποιουδήποτε δρώντος προσώπου

να πράξει ή να μην πράξει οποιαδήποτεσυγκε

κριμένη ενέργεια, βάσει της αποφασιστικότη

τας ή τωνσκέVJεωντης νόησήςτου....»17.

Εμβληματικός οπαδός της αυτονομίας

υπήρξε ο Ρουσσώ. Η πρωτότυπη έως

παράδοξη άποψή του για την αγωγή του

νέου στο φυσικό περιβάλλον, μακριά από

την επιρροή του πολιτισμού, και για τον

περιορισμό στο ελάχιστο της πνεύματι

κής καλλιέργειάς του είχε ως ύψιστο

σκοπό, όχι βέβαια την επιστροφή στη

φύση, αλλά την ανάπτυξη ενός αυτόνο

μου ατόμου, απαλλαγμένου από τις προ

παταλήψευ; της κοινωνίας και ικανού να

κρίνει μόνο του τα πάντα. Μέλημα του

Ρουσσώ είναι να διαπλάσει έναν άνθρω

πο προοριζόμενο να ζήσει μέσα στον

πολιτισμό, που θα έχει όμως προλάβει να

γίνει αρκετά αυτόνομος ώστε να μη δια

φθαρεί από αυτόν.

Σε μιαν εξόχως χαρακτηριστική δήλω

ση του αναφέρει: «Όμως, κατ' αρχάς, να

έχετε υπ' όνJιν ότι θέλοντας να διαμορφώσω

τον άνθρωπο της φύσης δεν πρόκειται να τον

μετατρέVJω σε άγριο και να τον εξορίσω βαθιά

στα δάση, αλλά περίκλειστος στον κοινωνικό

τυφώνα, αρκεί να μην αφεθεί να τον παρασύ

ρουν ούτε τα πάθη, ούτε οι γνώμες των άλλων.

Να βλέπει με τα δικά του μάτια, να νιώθει με

16. S. Βυτιτ, «Comprehensiνe Educations and the

Liberal Understanding ot Autonomy», στο:

K.McDonough, W.Feinberg, Citizel1shifJ al1d
Education in LibeΓaJ - DeιnΟCΓatic Societies
Oxt'ord Uniνersity Press,Oxt'ot4d 2003, σελ. 182:

17.J. Locke, Απ EssayConCel71il1g Hulnaπ UπdeΓ

standing, Penguinl3ooks, London 1997,σελ. 223.



ΤΙJ ()ΙΚJί τοl, καρ()ιά. Να μην τον δια(ρεντε1)ει

%ομία εtο/}πία. CΚΤcJς από εκείνη της δικι]ς του

λογικιίς.»18.

Ο Ι. Καντ, ήταν, αναμφιβόλωξ, ένας

από τους σημαντικότερους εκποφσώπου;

τη; φιλελεύθεοη; αντίληψη; της αυτονο

μίας. Είναι κλασική η άποψή του για το

Διαφωτισμο, τον οποίο Οεωρεί έξοδο του

ανθρώπου από την ανωριμότητα διαμέσου

τη; αυτόνομη; χρήσης του νου, χωρίς την

καθοοήγηση Τ(1)ν άλλων!", Ο Ι. Καντ

συνδέει την αυτονομία του ατόμου με την

αυτονομία της Οέλησης, τουτέστιν, με τη

θέληοη που επιτάσσει την υπαγωγή της

ουμπεοιφοοάτ του ατόμου μόνο σε γνώμο

νετ. οι οποίοι, μέσα στη νόηση και διά της

νόηση; του ιοιου, μπορούν να Οεμελιω

O(n',,! (ι)ς καθολικότ; νόμος. Η αυτονομία

του ατόμου έγκειται στο ότι αυτό «αυτονο

/fL'LΤΟΙ. ()ηλα()JΙ πτο ότι νομο()cτεί και πυνάμα

ι υη)ΚΓΙτα/, στον ί()ιο του το νόμο.»20.

Το αυτόνομο άτομο και οι

ικανότητές του.

!-Ι φιλελεύθεοη σκέψη συγκροτεί τη μορ

φή Τ01' αυτόνομου ατόμου προσδίδοντάς

του συγκφωιμένει; ικανότητες. Επειδή

όμω; αποφεύγει να εξετάσει τον κοινωνι

κι') καθοοισμό της εμφάνισηξ, ανάπτυξης

και λειτουργίας των ικανοτήτων που

χαvακτηvίζουν κάΟε ανθρώπινη προσωπι

/{()τητα. οι αντίστοιχες πεοιγοαφ«; της

()υμίζουν σχέδια επί χάρτου, αcρηρημένες

στοχοθεσια; που είτε απάδουν προς τις

υΠΟ.Ώ/{τές ουνατότητει; των ανθρώπων

στην /{[ιραλαιοκρατική κοινωνία, είτε

«ντιστοιχούν προς αυτές τις δυνατότητες

κατ« ένα ιοιότυπο τρόπο, που διαφέρει

πολυ ωιό τους ευσεβεί; πόθου; και υπο-
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σχέσεις της φιλελεύθερης θεωρίας.

Η αυτονομία στη φιλελεύθεοη αντίληψη

προϋποθέτει την ανεπτυγμένη λογική ικα

νότητα του ατόμου. «Η λογική ικανότητα

(rationa/ity) και η αυτονομία είναι έννοιες κλει

δί για το σύνολο των φιλελεύΟερων αξιών... Η

λογική ικανότητα είναι, τουλάχιστον, η ανα

γκαία συνθήκη της αυτονομίας.»21. Συνακό

λουθα" κεντρικός σκοπός της εκπαίδευσης

σε μια φιλελεύθερη κοινωνία πρέπει να

θεωρείται η «δημοκραΤΙΚ11 κατανομή της λογι

κής ικανότητας.»22.

Αυτόνομο είναι το άτομο όταν δύνα

ται να αναστοχάζεται, Βάσει λογικών

κανόνων, τα δεδομένα της εμπειρίας, να

κρίνει με το δικό του νου κάθε άποψη,

ιδέα, παράδοση, θεσμό, να αξιολογεί τις

υφιστάμενες δυνατότητες επιλογής και

να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις

που, κατά τον βέλτιστο τρόπο, θα υπηρε

τούν τα συμφέροντά του.

Η ικανότητα έλλογων επιλογών παρέχει

στα άτομα τη δυνατότητα να διαχειρίζο

νται αυτόνομα τις υποθέσει; του Βίου

τους και να συμμετέχουν ισότιμα στις

δημόσιες διαδικασίες λήψη; αποφάσεων.

Η λογική ικανότητα είναι αυτή που

καθιστά τον άνθρωπο υπεύθυνο των

18. J. J. Rousseau, Αιμίλιος ή περί αγΙVΥής, Βιβλία

IV-V,μτφρ.Γ.Σπανo~,cκδ.Πλέθρoν,Aθ~να

2002, σελ. 73.

19. Βλ. Ι. Καντ, «Απόκριση στο ερώτημα: τι

είναι οιαφωτισμόξ.», στο: Ι. Καντ, Δοκίμια,

μτφο. Ε.Π. Παπανούτσου, οω. Δωδώνη,

Αθήνα Ι 97 Ι, σελ. 42.

20. ι. Καντ, Τα θεμiλια της μεταφυσικήςτων

ηθών, μτφρ. Γ. Τζαβάυα, εκο. Δωδώνη,

Αθήνα, Γιάννινα, 1984, σελ. 97.

21. Κ. Strike, LίbeΓal JL/stice al1d tlJe ΜaΓχίst

CΓitique οΙ' Educatiol1, H.outledge, Ν. γ.,

London, Ι 989, σελ. 40.
22. 'Ο.π., σημ. 2 Ι. σελ.41.
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πρrι.ςε(ί)ν του. Εκτός αυτού, η ίδια η ιδέα

τη; αυτονομίας ενέχει την ηθική απαίτη

ση να αναλαμβάνουν τα άτομα την ευθύ

νη της αυτο-διεύθυνσης και «να μην εκχω

VΟ1Jν, ΧΩΥρίς 6ρους, τη λήVJη απoφάσε(~)ν για

τον /-Jίο τους σε μια κυβέρνηση ή σε μια οποια

()ljποτε εξιvτερική εξουσία. »23 .

1-1 αυτονομία, ως αυτοδιεύθυνση του

εαυτοί), σε αντιδιαστολή προς την ετερο

νομία, ήτοι τη οιεύθυνσή του από τους

άλλοικ, προϋποΟέτει την ικανότητα της

αυτογνωσίατ; Το άτομο χρειάζεται να

γν(Ωρίζει με σαφήνεια τον εαυτό του, να

αποστασιοποιείται από αυτόν εξετάζο

ντάτ τον προσεκτικά, προκειμένου να

αντιλαμβάνεται τι από τις πράξεις του

οφείλεται σε εσωτευυιά κίνητρα και τι σε

εξ(t)τερικές επιδρά σε ις24 . Έτσι, δύναται

να ελέγχει τον εαυτό του, αλλά και να

τον οημιουογει, αποcρασίζοντας βάσει

ιν()ς εγώ-ιοεώοου; ποια στοιχεία θα πρέ

πει να προσθέσει ή να αφαιρέσει.

Οι Ι-Ι. fΓankturt και G.Dworkin ορί

ζουν την αυτονομίατου προσώπου ως

ελεύθευη βούληση ή αλλιώς ως αυτό

καΟορισμό (selt'-determination)25. Η βού

ληση του ατόμου εκφράζεται σε επι

Ουμίες ποωτη; - κατώτερης και δεύτερης

- ανώτερη; τάξης. Οι επιθυμίες της πρώ

της τά.ξης έχουν ως αντικείμενό τους

κάποια; συγκεκριμένες ενέργειες, ενώ της

οεύτεοη; τάξης έχουν ως αντικείμενο τις

επιθυμίε; πρώτης τάξης.

1-Ι αυτονομία του ατόμου συνδέεται με

την ικανότητα του αυτοπροσδιορισμού

(seI1-identitϊcation) και της αυτοαξιολό

γηση; (selt-evalLlation). Η διαδικασία του

αυτοπυοσδιοοισμού σημαίνει τη δημι

ουογία ενός χαρακτήρα βάσει του εγώ

ωεωοοικ; ανάλογα, δηλαδή, με το τι επι

θυμεί κάποιος να γίνει. Το άτομο, ως

αυτοπροσδιοριζόμενο, δημιουργεί τον

εαυτό του ταυτίζοντάς τον με ένα σύνο

λο επιθυμιών πρώτης τάξης.

Η δε διαδικασία της αυτοαξιολόγησης

συνιστά διεύθυνση του εαυτού διά της

αξιολόγησης των επιθυμιών πρώτης

τάξης βάσει των επιθυμιών δεύτερης

τάξης. Ένα άτομο διαθέτει ελευθερία της

βούλησης όταν οι επιθυμίες της πρώτης

τάξης συνάδουν προς τις επιθυμίες της

δεύτερης τάξης26 .

Από τη φιλελεύθερη σκοπιά είναι

σημαντικό κατά τη διαδικασία του αυτο

προσδιορισμού και της αυτοαξιολόγησης

το άτομο να μην επηρεάζεται από εξωτε

ρικούς παράγοντες, cρυσικούς και κοινω

νικούς, που μπορούν να αποξενώσουν

αυτά τα εγχειρήματα από τον εαυτό του.

Σύμφωνα με τον ορισμό της αυτονο

μίας που δίνει ο G. Dworkin, «Ένα πρό

σωπο είναι αυτόνομοεάν ταυτίζεται με τις

επιθυμίες, τους στόχουςκαι τις αξίες του, και

αυτός ο προσδιορισμόςταυτότηταςδεν επη

ρεάζεταιμε τρόπο που να καθιστά την όλη

διαδικασίααλλότριαπρος το άτομο.»27.

Συναφήςμε τη λογική ικανότητα είναι

η κριτική σκέψη. Αρκετοί φιλελεύθεροι

23. 'Ο.π. σημ. 21, σελ. 41.
24. D. Bridges «Ρετεοιιε! Αυτουοπιν al1dI)ractical

Competeπce»,aTo:D.I3ridges (ed.), EdLIcatiol1,
Autol1omy al1d DeInocTatic Citizel1shijJ,
Routledge, Ι.οιιιίοη, Ν.γ., 1997,σσ. 156-157.

25. Βλ. S. Ε. Cuypers, «Is Persol1al Αυιοιιοπιν the

First Ρτίαοίρίε ίιι Εάικειίοη?»,]ΟΙllηal ol'Phίlo

sophy οΙ'Educatiol1, Vol.26, Νο.1, 1992,σελ. 6.
26. Βλ. 'Ο.π., σημ. 25, σελ. 7.
27. G. Dworkil1, «The ConceIJt ot' Autonomy»,

στο: J.Christmal1 (ed.), The il1l1eJ" Citadel. Essays
on 1Ι1dίvidιιaJ AUt0I10111Y, ΟχtΌΓdUniversity

Press,ΟχtΌrd 1981,σελ. 61.Το παράθεμα δίνε

ται από το: S. Ε. CUΥΡeΓS, ό.π.σημ, 25, σελ. 7.



στοχαστές όπως ο Dewey, ο Whitehead
και ο RLlssell κατέφασκαν την καλλιέρ

γεια της κριτικής σκέψη; ως αντίδοτο

στην επιδερμική πολυμάθεια και την

παθητική αποδοχή γνώσεων, πληοοφο

οιών και ιΟεών 28 .

Μάλιστα, ο Α. C. Maclntyre, επιθυμώ
ντα; την προστασία του ατόμου από τις

ωφελιμιστυω;και χειραγωγικές σκοπι

μότητα; του συστήματος παραγωγής και

κατανάλωσηξ, εισηγήθηκε την ανάπτυξη

της κριτικής ικανότητας ως αυτοσκοπού

τη; εκπαίοευσηι; τουτέστιν, ως σκοπού

που (-)0. πρέπει να πραγματώνεται χάριν

εαυτού και όχι χάριν κάποιας άλλης,

εζ(ι)τερικής επιδίωξ ης29 .

Κατά μια φιλελεύθεοη αντίληψη της

κριτικής σκέψητ; η τελευταία διακρίνεται

από ούο στοιχεία: α) από την αξιολόγηση

των λόγων (αιτίων), δηλαδή από «την

ικανότητα να αποφασίζει κανείς σε ποιο

βαθμό οι λόγοι που παρουσιάζονται

ουιαιολογούν πραγματικά ορισμένες

πεποιθήσειτ, ισχυρισμούς ή αποφάσεις»

και (~) Ο.π6 το κριτικό πνεύμα, δηλαδή

από «τη ()ιάΟcση ή την προΟυμία να ασχολη

()cί κανcίς μΕ; την αξιολόγηση των λόγων,

ι()ίrος ()ι()τι αναγν(υρίζει πλήριvς την αξία της

κυιτικιΊς σκi'ψης.»30. Αυτή η κριτική διάθε

ση συνοέεται με την ύπαρξη ορισμένων

οιανοητικών αρετών, όπως είναι «το

ανοικτ() πνcύμα, η αγάπη για την αλήθεια, η

πνcυματική εντιμότητα, η σαφήνεια, ο σεβα

πμc>ς:: για τις μαρτυρίες και η προθυμία για

(JlJμμcτοχιj σε ορΟολογικές συζητήσεις. »31.

Γενικά. η φιλελεύθεοη σύζευξη της

αυτονομία; με τη λογική - κριτική ικανό

τητα στυέφεται κατά της χειραγώγησης

του πνεύματοτ, κατά του δογματικού

οιαποτισμού ω; παιδαγωγικής πρακτι

κής και κατά των εξουσιαστικών συμπά-

107

ρομαρτούντων κάθε πνευματικής αυθε

ντίας. Ειρήσθω εν παρόδω, η αντίληψη

αυτή έχει σημαντικό ιστορικό παρελθόν.

Απηχεί τον προοδευτικό αγώνα του Δια

φωτισμού εναντίον των δογμάτων, των

πυοκαταλήψεων και της πνευματικής

χειραγώγησης που χαρακτήριζαν τη

φεουδαρχική κοινωνία και το απολυταρ

χικό της κράτος.

Συνάμα η φιλελεύθερη σκέψη και η

παράδοση του Διαφωτισμού, εκκινώντας

από κοινωνικές στάσεις που συνιστούσαν

αποδοχή της αστικής πραγματικότητας

ως κάτι δεδομένο, παρουσίασε νέες μορ

φές ψευδού; συνείδησης και δογματισμού,

χαρακτηριστική περίπτωση των οποίων

υπήρξε η αναγωγή ειδοποιών γνωρισμά

των της αστικής κοινωνίας, όπως η αφηοη

μένη ελευθερία του εμπορευματοκατόχου,

η νομική ισότητα και η ιδιωτική ιδιοκτη

σία, σε δήθεν αρχέγονες φυσικές ιδιότητες

του ανθρώπου ή σε θεμελιώδη και αναφαί

ρετα δικαιώματα του ατόμου32 . Στο Βαθμό

28. Βλ.W.Ηare, «Content and Criticism: the aίιηs

οί school ing», JOLITl1a/ ο/ Plli/osofJllY ο/

Education, Vo1.29,Νο.l, 1995,00.47-52
29. Βλ. Α. C. Maclntyre, «Against Utilita

rianism», στο: Τ. Η. Β. Hollίns (ed.), Aims ίl1

Education, Manchester Uniνersity Press,
Manchester 1971, σσ.6-9, 16-21.

30. J. Steutel, Β. Spiecker, «Φιλελευθεοισμόξκαι
κριτική σκέψη», στο: R. Marples (επ.), Οι σκο

ποί της εκπαίδευσης, μτφρ. Π.Σ. Χατζηπαντε

λή, Μεταίχμιο, Αθήνα 2003, σσ. 98-99.
31. 'Ο.π., σημ. 30, σελ. 99.
32. Σε μια κλασική κριτική αναφορά του Κ. Μαρξ

στις «Ροβινσονιάδα;» της αστικής κοσμοαντί

ληψη; επισημαίνεται ότι το άτομο της αναδυό

μενης αστικής εποχής φαντάζει στα μάτια των

ιδεολογικών εκφραστών της «σαν ιδανικό που

η ύπαρξή του ανήκcι τάχα στο παρcλθόν. Όχι

σαν ιστορικό αποτέλεσμα αλλά σαν αφετηρία
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που η φιλελεύθεοη σκέψη αποφεύγει να

εξεΤC10ΤΙ κριτικά την κεφαλαιοκρατία, να

αποκαλύψει, δηλαδή, τις αντιcράσεις της

και να ανιχνεύσει τις προοπτικές υπέοβα

σή; τους, αναπαράγει μια μη κριτική, απο

λογητική στάση προς την κυρίαρχη πραγ

ματυωτητα.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στις

φιλελεύθεοει; απόψει ; η προσωπική

αυτονομία δεν περιορίζεται στην ανά

πτυξη καθαρά πνευματικών ικανοτήτων,

όπωτ η λογική - κριτική σκέψη. Κατά

μιαν ευρύτερη προσέγγιση, η αυτονομία

συναρτάται με την ύπαρξη ενός φάσμα

τος αοετων και ικανοτήτων της προσω

πικότητατ: συναισθηματικών, οιανοητι

κών, αισθητικών, ηθικών κλπ33 .

Για τη οιαμόυφωση αυτόνομων ατόμων

κσίνεται, επίσης, αναγκαία η απόκτηση και

ποωσυιων οεξιοτήτων, ώστε το άτομο να

είναι σε θέση όχι μόνο να προβαίνει σε

αυτόνομα; επιλογές αλλά και να τις οδηγεί

σε ποαπτυιά αποτελέσματα-".

Εοώ αγγίζουμε το ζήτημα της συνάφει

ας μεταξύ αυτονομίας και εμπλοκής του

ατόμου στην οικονομική-παραγωγική

(~σαστηριότητα της κοινωνίας. Η καλ

λιέργεια της αυτονομίας προϋποΟέτει τη

ουνατότητα της αυτάρκειας, πράγμα που

σημαίνει την απόκτηση επαγγελματικών

ικανοτήτων. γνώσεων και δεξιοτήτων

αναγκαίων για να αναζητήσει κανείς

εογασιακή απασχόληση και να γίνει ανε

ξCi.vτητος ενήλυιατ; «Αν η αυτονομία είναι

αγα()() που έχει εσ(vτερική αξία τότε μια

κάποιας μορφής επαΥΥελματικι} εκπαίδευση

[ίναι. [να απ() τα μέσα για την επίτευξη αυτού

ΤΟ11 αγα()ού.»35.

Π [σαν, βέβαια, της ατομικής αυτάρκει

ατ υπάοχει πάντα και η εξάρτηση της

απόκτηση; επαγγελματικών ικανοτήτων

από γενικότερους οικονομικούς στό

χους. Όπως επισημαίνει ο Κ.StΓίke, η

φιλελεύθερη αντίληψη της εκπαίδευσης

δεν μπορεί να αγνοήσει την αναγκαιότη

τα δημιουργίας ανθρώπινου κεφαλαίου,

ιδιαίτερα όταν υφίσταται οικονομικός

ανταγωνισμός μεταξύ Ευρώπης, Αμερι

κής και νέων βιομηχανικών δυνάμεων

της Ασίας36 .

Η M.Levinson θεωρεί ότι η εκπαί

δευση για την αυτονομία μπορεί να

συμβάλλειστην οικονομικήανάπτυξη

και στην ενίσχυση της οικονομικήςαντα

γωνιστικότητας. Πολλές από τις ικανό

τητες του αυτόνομουανθρώπου συνι

στούν και επαγγελματικέςικανότητες.

Κατάτην άποψήτης, μπορεί, η αυτόνομη

σκέψη, η ικανότητατων ανεξάρτητων

επιλογώννα μην έχαιραν ιδιαίτερηςεκτί

μησης στο εργοστάσιοτης βιομηχανική;

περιόδου, στις σύγχρονεςόμως οικονο

μίες καθοριστικόρόλο παίζουν η ευελι

ξία, η δημιουργικότητα,η δυνατότητα

γρήγορηςαφομοίωσηςνέων ικανοτήτων,

η αυτοπεποίθηση, πράγματαπου μαθαί

νει κανείς όταν η εκπαίδευσήτου έχει

της ιστορίας. Γιατί το βλέπουνσαν το qJυσικό

Ατομο... σαν κάτι που δc ycvvLtraL ιστορικά

αλλά cίναι τοποθcτημέvο από τη φύση.». Κ.

Μαρξ, Βασικcς γραμμές της κριτικής της πολι

τικής οικονομίας, τ. Α' , μτφρ. Δ. Διβάοη, οω.

Στοχαστής, Αθήνα 1989, σελ. 53.

33. Βλ. Μ. Leνinson, ό.Π., σημ. 9, σσ. 31, 60, 91,

και J. White, EdLIcation and t/le Good Lil'e,
London Educational Studies, Kogan Page,

London 1990, σελ. 23.

34. Βλ. D. Bridges, ό.π. σημ. 24, σσ.160, 162.

35. Βλ. C. Winch, «The Aims οί Education Re

νisited», JouTna/ οΙ' P/li/OSOjJ/1Y οΙ' EdLIcatiol1,
VoI.30,No.l, 1996, σο. 37-38.

36. Βλ. Κ. Strike, ό.π., σημ. 21. σσ. 49-50.



στόχο την αυτονομία-".

Η σύζευξη της φιλελεύθεοη; ιδέας της

αυτονομίας με την οικονομική δραστη

ριότητα και τις οικονομικές σχέσεις μας

οδηγεί στην προβληματική του κοινωνι

κού καθοοισμού του χαρακτήρα και του

πευιεχομένου που δύναται να έχει οποια

οήποτε μοοφή έμπρακτης αυτονομίας.

Οι κοινωνικές ορίζουσες της

φιλελεύθεΡ11ς αυτονομίας.

Οπω ; ήοη αναφέραμε, το άτομο ως

αυτόνομο; επιλογέας στόχων, στάσεων,

τυοπου ζισής συνιστά τον ακρογωνιαίο

λί(-)ο του φιλελευθεοισμού. Πρόκειται όμως

για ένα άτομο εγκλωβισμένο στην κοινωνι

κή πραγματικότητα της αποξένωσης και

του ανταγωνισμού, την οποία ο φιλελευθε

οισμό; υπολαμβάνει ως δεδομένη.

Ο Τζα)ν Στιούαρτ Μιλ, κλασικός του

φιλελευθεοισμού, αναφέρεται στο άτομο

ως σε μιαν αυτόνομη μονάδα που πασχί

ζει για το οικό της όcρελος, αναγνωρίζο

ντας στα άλλα άτομα-μονάδες το ίδιο

οικαίωμα. «Η μόνη ελευθερία, που είναι

(l~ια του ονόματός της, είναι η ελευθερία να

[πι()ιr[yκoυμε το όφελός μας με το δικό μας

τρ6πο. αρκεί να μην προσπαθούμε να βλά

ν)ουμε τους άλλους ή να τους εμποδίσουμε να

επιΤΙJχουν το ίδιο πράγμα.»38.

Για το άτομο αυτό οι άλλοι υφίστανται

ω; κάτι εξιι)τερικό, ξένο και επουσιώδες.

Στον κανόνα συμπεριφοράς που δια

τυπώνει ο Μιλ, η παρότρυνση είναι «να

ενευΥΟΙJμε cJΠ(JJς μας αρέσει υφιστάμενοι τις

πυνcπειες που ενδέχεται να προκύψουν, χωρίς

προπκ6μματα απ6 τους συνανθρώπους μας,

εCΡ6πον αυτ() που κάνουμε δεν τους βλάπτει,
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ακόμα και αν αυτοί θεωρούν τη συμπεριφορά

μας ανόητη, διεστραμμένη ή λαθεμένη.»39.

Αυτή η αυτονομία του πράττειν βάσει

αποκλειστικά ατομικών επιλογών, ως

ελευθερία από τους άλλους και όχι μαζί

με τους άλλους, σηματοδοτεί τη αποξε

νωμένη ύπαρξη του ανθρώπου στο πεδίο

του καθολικού ανταγωνισμού της αστι

κής κοινωνίας. Ο αυτόνομος άνθρωπο;

βρίσκεται αναπόδραστα μόνος του ενώ

πιον των συνεπειών του κοινωνικού

ανταγωνισμού, «απαλλαγμένος» από

κάθε πιθανότητα κοινωνικής αρωγής και

αλληλεγγύης.

Ο Μιλ σημειώνει, χαρακτηριστικά, ότι

«Όποιος επιτύχει σ' ένα υπερκορεσμένο

επάγγελμα ή σ' ένα διαγωνισμό, όποιος προ

τιμηθεί σε βάρος κάποιου άλλου στην αναμέ

τρησή τους για ένα αντικείμενο, που και οι

δύο επιθυμούν σφόδρα, αποκομίζει τα οφέλη

από τη ζημιά των άλλων, από τις άκαρπες

προσπάθειες και την απογοήτευσή τους ... η

κοινωνία δεν αναγνωρίζει στους αποτυχό

ντες διαγωνιζόμενους κανένα νομικό ή ηθικό

δικαίωμα απαλλαγής απ' αυτή τη ζημιά...»40.

Αλλά και ο "αριστερός" φιλελεύθερος

Τζ. Ρωλς, παρουσιάζοντας μιαν ιδεατή

σύναψη κοινωνικού συμβολαίου αντι

λαμβάνεται τους ανθρώπους ως μοναχι

κά άτομα, κάτι που συνιστά κλασική

φενάκη της αστικής κοινωνίας. «Ένα

χαρακτηριστικό της σύλληVJης της δικαιοσύ

νης ως ακριβοδικίας είναι ότι αντιλαμβάνεται

τα μέρη στην αρχική κατάσταση ως έλλογα

και εμφορούμενα από αμοιβαία αδιαφο-

37. Βλ. Μ. Leνinson, ό.π., σημ. 9, σσ. 136-137.

38. Τ. Σ. Μιλ, Περί ελευθερίας, μτφρ. Ν. Μπαλή,

Επίκουρος, Αθήνα 1983, σελ. 37.
39. Ό.π., σημ. 38, σελ. 36.

40. Ό.Π., σημ. 38, σελ. 159.
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oίrι.»41. Χαρακτηριστικό επίσης στοιχείο

της σκέ1μης του είναι ότι cραντάζεται την

ορθολογικότητα των ανθοωπων που

πυωτο-θεσπίζουν τις αρχές της δικαιο

σύνη; (ος καθαρά ατομικό εργαλείο

εξυπηρέτησης ιδιωτικών σκοπών. Και

()ε μας εκπλήσσει το γεγονός ότι τα υλικά

Οεμέλια της, κατά τον Ρωλς, ιδεωδου;

κοινωνία; οεν είναι άλλα από την οικο

νομ ία τη; αγοράς, μέσα στην οποία,

όπω; οιατείνεται, κατοχυρώνεται και το

οιπαίωμα στην ελεύθερη επιλογή42.

Ο Κ. StΓίke, φιλελεύθεοοξ Θεωρητικός

τη; εκπαίόευσης, επισημαίνει ότι για

του; φιλελεύθευοικ; όλα τα αγαθά είναι

ιοιωτικά.. Τα άτομα βρίσκονται μεταξύ

τουτ σ[ ()ιαρκή ανταγωνισμό για την

εξυπησέτηση των ιδιωτικών τους συμφε

(>()νΤ(1)'\ι43. Για τον Κ. StΓίke οι ελεύθεροι

άνθρωποι Οα πρέπει να επιλέγουν και να

ποαγματοποιούν τις αξίες τους χωρίς

την επέμβαση των άλλων. Η κοινωνία

είναι υπεύθυνη μόνο για να οιασφαλίζει

ότι () ανταγωνισμόι; μεταξύ τους για το

ατομικό τους καλό θα είναι δίκαιος44.

Αναφοοικά με την εκπαιδευτική σκοπο

Οεσία, μια ευρείας απήχησης άποψη είναι

αυτή που θεωρεί ότι η εμπλοκή της αγο

orι.ς στην εκπαίδευση «υπηρετεί καλύτερα τη

"()η,ιιοκυατικιι" αντίληVJη της αυτονομίας, από

(Jrt () ()ημοκρατικός έλεγχος της εκπαί

()[1}αι/ς...»45. Για το φιλελευθεοισμό και τις

νεοφιλελεύθεοε.; εκδοχές του η αγορά

αποτελεί πάντα ένα σημαντικό, αν όχι το

πλέον σημαντικό, πεδίο εκδήλωση; 
πραγμάτωση; των αυτόνομων επιλογών.

Έτσι, κατά μια διαδεδομένη φιλελεύ

Οεοη αντίληψη, η χρησιμοποίηση μηχανι

σμών τη; αγοράς στο εκπαιδευτικό

σύστημα. με τη οιεύουνση της αυτονο

μίαι; Τ(1)ν σχολείων, ως παρεχόντων

εκπαιδευτικών υπηρεσιών, και της αυτο

νομίας των γονέων - αγοραστών αυτών

των υπηρεσιών, διαμέσου της δυνατότη

τας γονεϊκή; επιλογής (parental choice)

εκπαιδευτικούιδρύματος, κρίνεται σκό

πιμη, αφενός, διότι τοιουτοτρόπως

αυξάνονταιτα πεοιθωοια επιλογής και

πραγματώνεται η φιλελεύθερηαντίληψη

της δικαιοσύνηςκαι, αφετέρου, διότι ο

ανταγωνισμός οδηγεί στην πολυπόθητη

βελτίωσητης ποιότηταςτων εκπαιδευτι

κών υπηοεοιώνθ',

Ποιες είναι λοιπόν οι κοινωνικέςορί

ζουσες του φιλελεύθερουσκοπού της

προσωπικήςαυτονομίας;

Ο R. Smith επισημαίνει, εύστοχα, ότι οι

ιδέες της αυτονομίας και ανεξαρτησίας

είναι προς το συμφέρον των δυνάμεων

της αγοράς. «Είναι ακριβώς η ιδέα του

αυτόνομου καταναλωτή στην οποία αυτές

απευθύνονται: ''Επιλογές, επιλογές", "εσύ

επιλέγεις" είναι τα συνΟήματά τους, όταν

μας πείθουν ότι η επιλογή των προ ϊόντων

τους μας κάνει ξεχωυιστούς, ελεύθερα σκε

πτόμενους, κάποιους που στέκονται έξω

από το πλήθος.»47. Σε άλλο κείμενό του ο

R.Smith αναφέρει ότι «Σήμερα στις δυτι

κές και εκδυτικισμένες κοινωνίες η "αυτο-

41. Τζ. Ρωλς, Θεωρία της δικαιοσύνης, μτφρ. <Ι). Βα-

σιλογιάννη κ.ά., οιδ. Πόλις, Αθήνα 2002, σελ, 39.
42. Βλ. ό.π., σημ. 41, σσ.189, 322-325.
43. Βλ. Κ. Strike, ό.π., σημ. 21, σσ. 31,33,47.
44. Βλ. ό.π., σημ. 21, σσ. 47-48.
45. J.Tooley, «Saving Education Ιτοιη the "ΙυΓ

ching SteamRoller"», στο: D. I3ridges (ed.),ό.π.,
σημ. 24, σελ. 74.

46. Βλ. G. Whitty, «School Αιιτουοιην and ΡίΙ

rental Choice», στο: D.Bridges (ed.), ό.π., σημ.

24, σελ. 87.
47. R. Smith, «Autonomy Detached», }ΟΙΙΓnal ot

Philosophy ot Educatiol1, Vol. 37, Νο.l, 2003,
σελ. 166.



νομ,ία" λcι τουργεί ... παράλληλα με τις

{ννοιες της [πιλογής και της "αγοράς",

Γ1π()μ()νο)νοντας τα άτομα από τον κόσμο

Τ()lJς και από τους συνανθρώπους, ώστε να

το υποτάξει καλ ύτερα στον έλεγχο των

κυ/Jευνήσεο)ν των πολυεθνικών βιομηχα

νιc/)ν και της ()ια(ρήμισης.»48.

Ι-Ι ιστορική πραγμάτωση του φιλελεύ

θεοου αυτόνομου υποκείμενου δεν είναι

άλλη από το άτομο της αστικής κοινω

νίας. από τον ιδιοτελή υπολογιστή -το

υποκείμενο μιας γενικευμένης διαδικα

σίω; εμπουική; διαπραγμάτευσης,

συμφωνίατ και ανταλλαγής. Η λογική

του ικανότητα αποτελεί το ατομικό εργα

λείο ορΟολογικού προσδιορισμού ιδιωτι

κών συμφεοόντων και κερδώων σκοπι

μοτήτων. προσεκτικής και ευέλικτης

καθοοήγηση; της ανταγωνιστικής πρα

ΚΤΙΚΙ1ς του.

Όταν () κόσμος των ανθρώπων κυ

vιrι.vχεΙται από την ιδιοτέλεια της ιδιωτι

ΚΙ1ς ιοιοκτησίαι; και του εμπορευματικού

ανταγωνισμού, η ικανότητα του κομφορ

μιστικά προσανατολισμένου καΟημερι

ν(η', ατόμου να σκέπτεται λογικά και να

επιλέγει αυτόνομα ισοδυναμεί με την

ικανότητα να αναγνωρίζει σε όλες τις

στιγμέι; της ζ(υής του το ατομικό-ιδιωτι

κό συμφέυον, να υπολογίζει τα πάντα,

ουμπεοιλαμβανομένων των σχέσεών

του με τους άλλου; και της συμμετοχής

του σε ομάοα; και συνεογατικέ; προσπά

Οειετ, με βάση τον ύψιστο σκοπό του

τελικοί, ιοιωτυωύ οφέλους.

Πριν ακόμα η φιλελεύθεοη θεωρία της

παιοείαι; καταπιαστεί με την τεκμηρίωση

Τ01' σκοποί, της αυτονομίας, η κεφαλαιο

κραΤΙΚΙ1 κοινωνία είχε καταστήσει τα

μέλη τη; αυτόνομα, με την έννοια ότι τα

είχε μετατρέψει σε αυτόνομους συντελε-

ι ι ι

στές της καθολικής εμπορευματικής

παραγωγής και ανταλλαγής, είτε ως

φορείς κεφαλαίου είτε ως φορείς του

εμπορεύματος «εργασιακή ικανότητα».

Η αυτονομία του ανεξάρτητου εμπο

ρευματοπαραγωγού και εμπορευματοκα

τόχου, του αυτόνομου και έλλογου επιλο

γέα ανταγωνιστικών στρατηγικών δρα

στηριότητας, είναι ένα ιστορικό επίτευγμα

και συνάμα μια ιστορική - κοινωνική ανα

γκαιότητα της κεφαλαιοκρατίας. Τα μέλη

της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας είναι

υποχρεωμένα από τους ίδιους τους

νόμους της καθολικής εμπορευματικής

παραγωγής να αποφασίζουν αυτόνομα για

το πώς θα διαθέσουν το εμπόρευμα που

κατέχουν, συμπεριλαμβανομένη; και της

εργασιακής τους ικανότητας.

Ειδάλλως, καταργείται η ανταλλαγή

εμπορευμάτων, καταργείται το ίδιο το

ανταγωνιστικό παιχνίδι μεταξύ εκατομ

μυρίων διαφορετικων συμφερόντων,

Βουλήσεων, επιδιώξεων, (ως ψυχολογι

κών εκφράσεων του κατακερματισμού

των παραγωγικών δυνάμεων στα πλαί

σια της ιδιωτικής ιδιοκτησίας στα μέσα

παραγωγής), το οποίο με άναρχο και, εν

πολλοίς, καταστροφικό τρόπο ρυθμίζει

τη λειτουργία της κεφαλαιοκρατικής

οικονομίας και την αναπαραγωγή της

αστικής κοινωνίας.

Η αυθόρμητη καθημερινή βίωση των

κεφαλαιοκρατικών σχέσεων προσφέρει

στον καθένα ένα χρήσιμο μάθημα αυτο

νομίας, το μάθημα του διαρκούς υπολο

γισμού του ατομικού συμφέροντος και

48. R. Smith, «The Education οι' Autonomous
Citizens», στο: D. I3ridges (ed.), ό.π .. σημ. 24,

σελ. 128.
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της λογικής αξιολόγησης όλων των δεδο

μένων, με βάση τους συντελεστές δαπά

νης / κέv<)ους, ζημίας /οφέλοικ.

Ο άνθοωποτ, στα πλαίσια των σχέσεων

κεφαλαιου -μισθωτή; εργασίας, αποστε

οείται τον έλεγχο των δημιουργικών του

ουνάμεων, οι οποίες υποτάσσονται στη

οιαοικασία παραγωγή; υπεραξίας.

Υψιστοτ σκοπός των σχέσεων αυτών

ειναι η κατίσχυση στον ανταγωνισμό και η

ιοιοποιηση του μέγιστου κέοοοικ; η ανά

πτυξη της ιδιωτική; ιδιοκτησίας, η αυτο

αναπαοαγωγή της συσσώρευσης κεφαλαί

ου χάοιν της ίοιαι; της συσσώρευσης. Το

άτομο με το σύνολο των ικανοτήτων,

()[$ιοτήτ(σν, αρετών του αποτελεί το

μέσον για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Ι-Ι πολύπλευρη διαμόοφωση και ανάπτυξη

τη; πυοσωπικότητάι; του δε riρίσκεται,

βέβαια, στο επίκεντρο των κυρίαρχων

ανταγωνιστικών κοινωνικών σχέσεων,

παοά συνιστά ένα τυχαίο προς αυτές,

εξαιοετικά συμπτωματικό φαινόμενο.

«Στην ΤΟJvινή εποχή η κυριαρχία των υλι

ΧΩ)\! συ\!()ηκ(Δν πάνω στα άτομα, η κατάπνιξη

της ατομικότητας από την τύχη, έχει πάρει την

()~l)τ[uη και τηνπιο καΟολική της μορcρή...»49.

1\ν καΟοριστικό γνώρισμα της κειρα

λαιοκοατία; είναι η εξάρτηση της ύπαρ

ξης του ανθρώπου, ως εργαζομένου, από

τη μιτατοοπή Τ(1)ν δημιουργικών πνευμα

τυιων και ιρυσικών του δυνάμεων σε

εμπόοευμα, τουτέστιν από την πιθανότη

τα αλλοτυίωσή; τους, η αυτονομία του

ποοσαυμοσμένου στους κανόνες αυτής

τη; κοινωνίατ ατόμου ισούται με ένα

σύνολο ατομικών επιλογών και ενεργει

ων που αποσκοπούν στη διαμόοφωση

εμπορεύσιμων δημιουργικών ικανοτή

των. ήτοι. ισούται με τον λογικό αυτο

πvογvαμματισμό και αυτό-διεύθυνση της

προσπάθειας για βέλτιστου; όρους αλλο

τρίωσης της εργασιακής ικανότητας.

Στις δεδομένες κοινωνικές συνθήκες η

ενίσχυση της δυνατότητας ατομικής επι

λογής μορφωτικών αγαθών και εκπαι

δευτικών προγραμμάτων, σε μιαν ανα

πτυσσόμενη αγορά εκπαιδευτικών υπη

ρεσιών και πέρα από συλλογυιέο-κοινω

νικές στοχεύσεις, σχεδιάσεις, δεσμεύσεις

και ρυθμίσεις, συνεπάγεται το θοίαμβο

της φιλελεύθερης αυτονομίας κατά ένα

πολύ συγκεκριμένο τρόπο: θριαμβεύει η

αυτόνομη - αυτόβουλη και ευέλικτη προ

σαρμογή του ατόμου στις διαρκώς μετα

βαλλόμενες επιταγές της κεφαλαιοκρατι

κής παραγωγής και της αγοράς εργασίας.

«Όπου ευρέως κυριαρχεί η ανασφάλεια της

αγοράς εργασίας ...11 μεταβίβαση της επιλογής

στους καταναλωτές διασφαλίζει όχι ότι αυτοί

θα έχουν μια πιο ελεύΟερη επιλογή στον καΟο

ρισμό της φύσης του προϊόντος, αλλά, ότι οι

"έλλογοι" καταναλωτές Οα αναζητήσουν (και

τοιουτοτρόπως θα συμβάλουν στη δημιουργία

του) ένα προ ίον που συνάδει στην "επιχειρη

ματική κουλτούρα" και τις αξίες της - στις

οποίες ο ατομικισμός και η προΟυμία συμμόρ

φωσης περιέργως διαπλέκονται.»50.

Η ενίσχυση της αυτονομίας του καθε

νός να επιλέγει μορφωτικά αγαθά, τα

οποία όμως δημιουργούνται και ποοσφέ

ρονται ως εμπορεύματα, δε σηματοδοτεί

τη μεγαλύτερη εξατομίκευση του ενδια

φέροντος για τη μόρφωση. Άλλωστε, το

ενδιαφέρον για τη μόρφωση έχει πάντα

49. Κ. Μαρξ, <Ι). Ένγκελς, Η γι:ρμαvικrί ιδι:ολο

Υία, τ.2, μτφρ. Γ. Κρητικού -Κ. Φιλίνη, εκδ.

Guteπberg, Αθήνα 1989, σελ. 189.
50. R.Joπathan. «LibentlisIn and Ετίικιιιίοιι»,

JouTnal ΟΙ PllilosofJllY οΙ' EdL/catioJ7, Vol. 31,

Νο.l, 1997, σελ. 203.



τη σφοαγίοα της ατομικότητας. Αυτό που

σηματοοοτεί είναι η ιδιωτικοποίηση του

[ν λόγω ενοιαφέοοντοξ, μιας και το άτο

μο ενεργεί, πλέον, ως μοναχικός αγορα

σΤΙ1ς, που πασχίζει να ιδιοποιηθεί και να

καταναλώσει ό.τι κρίνει ωφελιμότερο

για τα συμφέυοντά του, και όχι ως μέλος

ομάοων-συλλογυωτήτων που αγωνίζο

νται "για τη βελτίωση της εκπαίδευσης

πvος το κοινό καλό.

Απ6 τη στιγμή που οι κυρίαρχες κοινω

νικές σχέσειτ υποτάσσουν τους ανθοω

ποικ, (σς εργαζομένους, σε αλλοτριωτι

Κ()1')ς ωωπούσ, το μαζικό ενδιαφέρον για

τη μόοφωση (')ε ούναται να αφοοά σε δρα

στηοιότητετ που έχουν εσωτερική αξία,

στη μόοφωση ωι; σε αυτοσκοπό, παρά

αποτελεί οργανικό μέρος της διαδικασίας

συγποότηση; εργασιακής ικανότητας (με

τι; φυσικέτ και πνευματικές συνιστώσες

τητ ), η οποία πυόπειται να γίνει εμπό

οευμα, να αλλοτριωθεί. Η μόρφωση του

ατόμου θα πρέπει, συνεπώς, να «αξίζει»,

να είναι επωφελή; για την παραγωγή του

υψίστου κέρ<)ους, ειδάλλως, δεν Οα είναι

εμπορεύσιμη, οε (-)α συγκροτεί εμπορεύσι

μη εργασιακή ικανότητα.

Άλλωστε αυτή η τιμή της εργασιακής

ικαν6τητας στην αγορά εργασίας είναι

που τελικά επιβεβαιώνει τόσο την αξία

τη; αποκτηΟείσας γνώσης, όσο και την

σ.ξία του φουέα της, ως προσωπικότητας.

«Στη (J1 ηlεί() ηΠ1} των ανΟρώπ(vν η οικονομικrj

μάσκα πυμπίπτει πλήριος με τον ενδότερο

χαυακτιίυα εν6ς ατόμου. Ο καΟένας αξίζει

(J, τι κευδίζει, και κερδίζει ό, τι αξίζει.»51.

Σε μια τέτοια κοινωνική πραγματικό

τητα η κυρίαρχη εκπαιδευτική σκοποθε

σία ουοόλω; μπορεί να καθορίζεται από

[1'γ[ν11 ιοεωοη και αγαΟές διακηρύξεις

καλοποοαίοετων ανθρώπων, αλλά υπά-
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γεται, κατά νομοτελή, μαζικό και αυθόρ

μητο τρόπο, στην αναγκαιότητα διαμόρ

φωσης εμπορεύσιμων φυσικών και

πνευματικών ικανοτήτων, ανταγωνιστι

κής εργασιακής δύναμης.

Όπως ορθώς αναφέρει ο Β. Χόφμαν

«Σε μια κοινωνία της ολοκληρωτικής αξιο

ποίησης, στην οποία οι πνευματικές δυνάμεις

κρίνονται και αναπτύσσονται ανάλογα με το

βαθμό της οικονομικής - κοινΟJνικής τους

χρησιμότητας, κάΟε ουδέτερο '"μορφωτικό

ιδανικό" είναι καταδικασμένο σε μαρασμό.

Ήδη η ιδέα της "γενικής μόρφωσης", όπως

τουλάχιστον βρίσκεται στο πρόγραμμα διδα

σκαλίας των σχολείων μας, στέκει σε μεγάλη

αντίφαση στις ειδικές απαι τήσεις ενός

κόσμου εργασίας, ο οποίος - παρ' όλες τις

αντίθετες διαβεβαιώσεις - ενδιαφέρεται μόνο

για τη λειτουργική αξία τωνχρησιμοποιούμε

νων γνώσεων»52.

Είναι αλήθεια ότι η φιλελεύθεοη αντί

ληψη της εκπαιδευτικής σκοποΟεσίας δεν

ταυτίζεται με την ολοκληρωτική αποδο

χή όλων των πτυχών της κεφαλαιοκρατι

κής κοινωνίας.

Επί παραδείγματι, η Μ. Levinson υπο

στηρίζει ότι ο φιλελευθερισμός αποσκο

πεί στην δημιουργία κοινωνίας η οποία

κατοχυρώνει την ατομική ελευθερία,

όπου οι ενήλικες μπορούν να έχουν μια

ικανοποιητική και αυτόνομη ζωή. Ως εκ

τούτου, ένα οικονομικό σύστημα που

στηρίζει τη λειτουργία του στην ύπαρξη

51. Μ. Χορκχάιμερ, Τ. Αντόρνο, Η διαλcκτική

του διαφ(υτισμού, μτφρ. Ζ. Σαρίκα, ύψιλον/

ΒιΒλία, Αθήνα 1986, σελ. 241.
52. Β. Χόφμαν, «Εξαθλίωση», στο: Γκ. Πέτρο

βιττ, Β. Χόφμαν., Τ. Αντόρνο, Αλλοτρίιvση,

μτφρ. Γ. ΒαμΒαλή,εκb. Επίκουρος,Αθήνα

1973, σελ. 68.
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μη αυτόνομη; εργασιακής δύναμης,

[(')OCl([rαL στη καταπίεση και δεν είναι

(r ιλ[λΓ1', (-) εοο53 .

Ι-Ι R..Ιοιιιιιίιεη δηλώνει ότι «πολύ δύσκο

λα μπορεί να ()ε(lΥρη()εί ότι οι εκπαιδευτικές

πο!ι.ιτικCς που εμπνέονται από την αγορά οδη

Υοιιν σι {να (ριλελεύΟερο σύστημα δημόσιας

ικπαί()ΓΙ1σης»54. 1-1 ίδια εστιάζει την προ

ΟΟΧΙ1 στο ότι η εμπορευματοποίηση της

εκπαίοευοη; και η μετατροπή των

ανθυωπων σε ατομικούς καταναλωτές

κατακ~'oματίζEΙ το ενοιαφέυον και τη

(')ο(Ί.οη για 6.ΤΙ συνιστά κοινό καλό. Στην

κατάσταση αυτή τα άτομα υποχρεώνο

νται να ωωλουθήσουν στρατηγικές μεγι

στοποίηση; του ατομικού οcρέλους αδια

φοοωντατ για το γεγονός ότι η τύχη του

καθενό; Εξαρτάται από τις ενέργειες των

άλλων. Οι συνέπεια; της εν λόγω συμπε

vι(rΟΡ<1ς Είναι επιβλαβείι; για όλους55.

Ο Ι. Wllite, ένας από τους σημαντικό

τευουτ Πρετανούςφιλοσόφου;της παι

οείατ. είχε ασκήσει κάΠΟΤΕ κριτική στην

κ[c()(l.λrl.ιοκρατικήοικονομίαπου υπο

τάσσει τον εργαζόμενο σε ανούσιεςκαι

ανελεύθευ«;οοαστηοιότητα;καθω; και

στο οσταιοευτιπόσύστημαπου προσανα

τολίζεται σε οικονομικές σκοπιμότη

τες56. Ο ίοιοτ, είχε προτάξειτη μαΟητο

κεντρική (ριιρίί- centred) εκπαίδευσηπου

ενθαοούνει τον αναστοχασμόκαι την

ΚΟΙΤΙΚΙ1 σκέψη, αναγνωρίζοντας,μάλι

στα. την πιθανότητα μια τέτοια εκπαί

οευση να «1JπονομεύσεικάΟε υπάρχονοικο

νομ ΙΚ() ΠΙJπτημα που μεταχειρίζεται τους

ευΥάτες (ος εργασιακέςμονάδεςκαι όχι ως

αυτοπκοπούς...»57.

Αυγότεοα ο J. White επέκρινε όσους

Οε(ί}οησε ότι αμφισβητούν τη φιλελεύθε

Vll ([JιλΟ(J()([Jία της παιδείας με την προ

σπάθειά τους να της πυοσάψουν την

αντίληψη περί αυτόνομων ατόμων, ως

μοναχικών μονάδων και εγωιστικών

υπάρξεων που στερούνται κοινωνικών

δεσμών 58 . Ο ίδιος παραδεχόμενος, έμμε

σα, ότι οι δυνάμεις της αγοράς μαζί με τις

πολυεθνικές βιομηχανία; και τη διαφήμι

ση οδηγούν σε νέες μορφές ελέγχου της

ανθρώπινης ζωής, περιορίστηκε στον

ισχυρισμό ότι «η αυτονομία είναι ακόμη

εκείνη ακριβώς η αξία την οποία Οα πρέπει να

επικαλεστούμε για να αντισταθούμε σε μια

τέτοια πίεση. »59.

Οι φιλελεύθερες ενστάσευ; στην πα

ντοδυναμία της αγοράς και τον έλεγχο του

ανΟρώπου από τις ανεξέλεγκτες δυνάμεις

της αποφεύγουν συστηματικά να θέσουν

τη ζήτημα της πιθανή; εναλλακτικής κοι

νωνίας. Η διαμαρτυρία τους για τις οποι

εσδήποτε αρνητικές πλευρές της κεφαλαι

οκρατίας παραμένει εγκλωβισμένη στην de

facto αποδοχή της κυριαρχίαςτων κεφα

λαιοκρατικώνσχέσεων.

Σε ό,τι αφοοά δε τη φιλελεύθερη δια

μαρτυρίακατά της αγοραίας εκπαιδευτι

κής σκοποθεσίαςθα πρέπει να σημειώ

σουμε ότι, όταν ο κόσμος του ανθρώπου

χαρακτηρίζεταιαπό την καθολική εμπο

ρευματοποίηση, με προεξάρχουσατην

εμπορευματοποίησητης εργασιακής ικα-

53. Βλ. Μ. Levinson, ό.Π., σημ. 9, σελ. 138.

54. R. Jonathan, ό.Π., σημ. 50, σελ. 202.

55. Βλ. ό.π., σσ. 198-199.

56. Βλ. J. White, Tlle ΑίΙ118 ο/ EdLIcatiol1l~e8tated,

Routledge & Kegan Paul, London, Ν.γ., 1987,

σελ. 62, 80, 84.

57. 'Ο.π., σημ. 56, σελ. 67.

58. Βλ. J. White, «Five CΓίtίcal StancesΤοwaΓds

Liberal Philosophy ο! Εομοειίοη ίn Βιίτεία»,

JOLI1"l1al οΙ" PhilosojJllY οΙ" EdLIcatioJ1, Υοl. 37,
Νο.I,2003,σσ.148-149.

59. 'Ο.Π., σημ. 58, σελ. 151.



νότητατ, η εκτεταμένη εμπορευματοποίη

ση της εκπαίbευσης δεν είναι παρά η

ΟV"'ι'πνΙΚ11 συνιστώσα των κυρίαρχων

ΠΧ{Π[(Ων παοαγωγήξ, σε μια εποχή όπου η

επιστημονική γνώση αποτελεί παοαγωγι

κή ούναμη και, συνακόλουθα, απαραίτη

το στοιχείο της εογασιακή; ικανότητας

που παράγει αξία και υπεραξία.

Αν η ()λι(~ερή οιαπίοτωση ότι «ο μαθη

Τ1ις {χει γίν[ι ·'πελάτης" και ΤΟ μάθημα

"Ι'!l;τ()οε ΙJ,ΙΙ(Χ"» και ότι «πολυάριυμοι

γC)\/l'{ς: μα()ητοnl έχουν απολύτυ)ς α(ρομΟΙ(1J

(Τει ((1JTlj τη μοντέρνα ιδέα»60 είναι αληΟής,

τοττ ()Γν υπάρχουν πεοιθώυια για υπεκ

φυγε«. Ι-Ι φιλοσοφία που επιθυμεί να δια

τυπώσει χειοαφετυωύ; σκοπούς για την

['Λ7Γrι.ί()cυση οφείλει να μην προσπερνά

την JTQ(fγματικότητa της καΟολικής

[~ιποv[υμrι.τοποίησης και αλλοτρίωσης,

αλλά να στοέφεται κριτικά. προς αυτήν,

ν« ανιχνεύει και να εκφοάζει στα προ

τάγματά τη; υπαρκτές ουνατότητεξ και

τάσε«; άγουσα; σε εναλλακτικές μοοφό;

ανθοωπίνων σχέσεων.

ΕκπαίδευσΙ1 για τον στολ ίτη

και ΤΙ1 δημοκρατία.

Στο φιλελεύθεοο ιδεολογικό στερέωμα

11 άμεση 11 έμμεση αποδοχή της κυριαρχίας

των εμποοευματυιών και χρηματικών σχέ

σεων και των συνακόλουθων φαινομένων

της κοινωνική; αποξένωσης και του αντα

γωνισμού f~vίσκει το άλλοθι της στην ανά

()ειίΞη του πεδίου της πολιτικής και ιδιαίτε

V(f Τ(Ι)\' οημωωατυ.ών πολιτικών θεσμών

XUL ποωσυτών σε ποονομιωω χώοο αλλη

λε ...ι'''/ι'nις.ομα()ικιι}ν αποφάσεων, συμφω

νιών. ουθμίσεων που χαλιναγωγούν τον
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ανταγωνισμό και αμβλύνουν τις κατα

στροφικές συνέπειές του.

Ως βελτιωτικό παραπλήρωμα του

ιδιώτη -εμποοευματοπατόχου, του ιδιο

τελούς πρωταγωνιστή ενός οικονομικού

belli omnium contra omnes, ο φιλελευθε

ρισμός προτάσσει τον πολίτη, τον εξιδα

νικευμένο πρωταγωνιστή των δημοκρα

τικών κοινωνικών συμβολαίων, το άτο

μο που στο χώρο της πολιτικής φαινομε

νικότητας έχει αναβαπτιστεί σε ενεργό

εκφραστή της συλλογικότητας και θεμα

τοφύλακα του δημόσιου συμφέροντος.

Η Μ. Levinson εξανιστάμενηγια την

υποταγή του σχολείου στις δυνάμεις της

αγοράςδηλώνειότι η φιλελεύθευη εκπαί

οευση αποσκοπεί στη δημιουργίατων

μελλοντικώνπολιτών και όχι στη διανο

μή ενός ποοϊόντο; στους καταναλωτά;

του6 1 . Απορρίπτοντας την άποψη που

είχε διατυπώσει ο R. S.Perers ότι οι σκο

ποί της παιδείας Βρίσκονται στην ίδια

την παιδεία θεωρεί ότι αυτοί οι σκοποί

Οα μπουούσαν να αντληΟούν από τη

φιλελεύθευη πολιτική Οεωρία, από ένα

πρότυπο πολίτη με διάcρορες ικανότη

τες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται

η ικανότητα συμμετοχής στις δημοκρατι

κές πολιτικές διαδικασίες, η ικανότητα

σεβασμού προς ανΘρώπους διαφουετι

κούς από τον εαυτό του και η ικανότητα

της αυτονομιασ>,

Ο R.Smith, έχοντας επικρίνει την ατο

μιστική και αγοραία αντίληψη της αυτο

νομίας, υιοθετεί μιαν εναλλακτική ευμη-

60. Ζ. Κ. Μισέα, Η [κπαίδ[υση της αμάθ[ιας,

μτφο, Ά. Ελεφάντη, οω. Βιβλιόοαμα, Αθήνα

2002, σελ. 54.

61. Ι3λ. M.Levinson, ό.π., σημ. 9, σελ. 153.

62. Ι3λ. ό.π., σημ. 9, σελ. 4.
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νεία τητ; η οποία, όπως ο ίδιος δηλώνει,

ενέχει χειυαφετυω; δυνατότητες για τους

πεοιθωοιοποιημένου; και τους κοινωνι

Κ(Ι. αούναμοικ. Η ερμηνεία αυτή συνδέει

την ελευθεοία με αυτό που πράττουμε

από κοινού με τους άλλους και για τους

άλλου; στη δημόσια σφαίοα. Πρόκειται

για την αυτονομία που στηρίζεται στη

(')ρCl.στηριc)τητα του πολίτη, στη κοινή

συμμετοχή σε εγχειρήματα οημόσιου

χαvακτήρα63.

Ο D. 13Γίdges επισημαίνει ότι «η προσ(v

JΓΙΚ7ί Οl1ΤΟ νομ ία κατέχει κεντρική Οέση στο

(Ττοχα(Τ,(Η) πcυί (ριλελεύθερης δημοκρατίας

και. πυάγματι, στη δυτική σκέVJ1] οι ()1JO έννοι

ες:: είναι αλληλένδετες. Οι δημοκρατικές

%u!Jcvνιίσεις προ υποΟέτο υν και εξαρτώνται,

σε ΟQισμένο !jα()μό, από την ύπαρξη αυτόνο

μ(ο\! πολιτ(ι)ν. ικαν(vν να προβαίνουν σε ανε

t(ίvτητc~ /{αι μετά λόγου Υν(vπεως πολι τικές

Γπιλ( )γΣ;...»64.

Ο D. Λερίιι αναφέοει ότι «Οι έννοιες της

πυοα(()ΠΙΚ7ίς αυτονομίας και της δημοκρατικι]ς

()Ι)(lαης: τ(ον πολιr(V" σε μια δημοκρατία είναι

%υίσιι {ες: χ(ορίς κάποια αυτές η δημοκρατία δεν

μπουcί να ()ιατηρηΟεί και να ανΟίσει ενώ τα

(ιτ()μα ()εν μπορούν να σχηματίσουν τα πρό

rlJITa τ(ον επι()vμητrΔν για τους εαυτούς τους

ε:rιλογ(ι'n ι ζ(lJης μέσα σε αυτι].»65.

Από τη στιγμή, λοιπόν, που η φιλελεύ

Ο[ρη εκπαίοευση αποσκοπεί στην καλ

λιέυγεια της αυτονομίας, η αγωγή του

πολίτη αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ

πτυχή της. «Ένας "στερεοποιητικ6ς παράγο

ντας:" της ([JιλελεΙJ()ερης ()εσμικής εκπαίδευσης

είναι 1/ [ννοια του πολίτη.»66.

Στον ορίζοντα όμω; του φιλελεύθεοου

πυοτάγματοτ; της αυτόνομης επιλογής

τυόπου ζ(σής η εππαίοευση που δεσμεύε

ται 'για τη οιαμόυφωση στρατευμένων

φιλελεύθεοων πολιτών ποοβάλλει με μια

όψη αρκετά προβληματική. Μάλιστα ο

B.Russell, θεωρούσε ότι η εκπαίδευση

του πολίτη είναι εξολοκλήρου αντίθετη

προς την ανάπτυξη της ατομικότητας,

μιας και αφορά στην ποοσπάθεια των

κυβεονήσεωννα διατηρήσουν την κοινω

νική συνοχή και το κυρίαρχο καΘεστώς.

Ο ίδιος υποστήριζε ότι η κατίσχυση του

πολίτη έναντι του ατόμου συνεπάγεται

μεγάλο κίνδυνο για τον πολιτισμό-".

Η M.Levinson αναγνωρίζει ότι εάν η

ιδιότητα του πολίτη είναι υποχρεωτική,

καταργείται το ατομικό δικαίωμα της

ελεύθερης επιλογής. Γι' αυτό το λόγο Οεω

ρεί ότι ένα αυτόνομο άτομο Θα πρέπει να

έχει τη δυνατότητα, στην περίπτωση που

το κρίνει σκόπιμο, να αρνηθεί το ρόλο του

πολίτη. Όπως, όμως, υποστηρίζει, η φιλε

λεύθερη εκπαίδευση είναι αναγκαίο να

καλλιεργήσειστα παιδιά τουλάχιστον ένα

αίσθημα καθήκοντοςπου οδηγεί σε πολι

τική δράση όταν η φιλελεύθερηδικαιοσύ

νη, οι ελευΘερίες και οι φιλελεύΘεροι

θεσμοί βρίσκονταισε κίνδυνο.

Η προστασίατου φιλελεύθερουκράτους

αποτελεί την ελάχιστη βαθμίδα πολιτικού

ενδιαφέροντος που καλείταινα αναπτύξει

η φιλελεύθερη εκπαίδευση, χιυρίς κάτι

63. R.Srnith, «Τίιε Educatiol1 ο! Αυτοιιοπιομε

Citizens», στο: D.I3ridges (ed.), ό.π., σημ. 24,
σελ. 128.

64. D.Bridges ό.Π., σημ. 24, σελ. 153.
65. D.Aspin, «Autonorny and Ειίικειίοη». στο:

D.Bridges (ed.), ό.π., σημ. 24, σελ. 248.
66. K.Strike, «ο φιλελευθεοισμότ,η ιδιότητα

του πολίτη και το ιδιωτικό ενδιαφέοονγια τη

σχολική εκπαίδευση»,στο: R. ΜaΓΡles (επ.),

ό.π., σημ. 30, σελ. 79.

67. Βλ. B.Russell, Εκπαίδcυσηκαι κοιvιvvικrί

τάξη, μτφρ. Ν. Σαολή, οω. Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος

&ΣΙΑ, Αθήνα 1980,σσ. 10-11, 14,20-21.



τέτοιο να υπονομεύει την αυτονομία των

παιοιων, μιας και η οιατήοηση του φιλελεύ

()~'VOl' κucιτους αποτελεί εγγύηση για τη

οιατήοηση της αυτονομίας τους68.

Ο 1(. ~ ΙΓίke συνδέει την αγωγή του πολί

τη μt' την υπόθεση της φιλελεύθεοη; δικαι

οσύνησ. «[-[ καταν6ηση απ6 τους μαΟητές της

φιλελCΙJ()CVfΗ;: ()ικαιοσlJνης και της ευΟύνης απέ

ναντι της. μαζί με την απόκτηση των αναγκαί

(ον ικανοτιίτ(ον για τη συμμετοχι} στους

()[σμ()lΊ~ που α.πορρέουν απ6 τη φιλελεύΟερη

()ικαΙ()(JΙJνη είναι 1/ πεμπτουσία της ({JιλελεΙJΟε

01]C(ι\lτ[ληψης της αγ(ογής του πολίτη.»69.

Κοι ι(>ικ() σημείο της φιλελεύθεοη; αντί

ληψη; της υοιαιοευση; είναι η ιδέα ότι τα

σχολεια, μποοούν να παίξουν καΟοριστι

κο οολο στη οιασφάλιση της ομαλής κοινω

νική; [ξέλιtης. λειτουογωντω; (Ως χ(Ωρος,

όπου οι μαθηιύ; μαΟαίνουν να σέβονται ο

i'νυ.ς τον άλλον και να οιευθετούν τις bLa
(rOv{'c; τους με έλλογο και οίκαιο τρόπο, οιά

τη; αναφουω; σε ουbέτερους, αμερόλη

πτοικ και συμπεφωνημένου; κανόνεξ?".

Τ« σχολεία και η σ..γωγή του πολίτη προ

βάλλουν εοω (Ως κατά..λληλο μέσον για την

αντιμετώπιση της σύγκρουσης αντίθετων

κοινωνικών συμφεοόντων.

Συναφή; ήταν η πρόταση του J. Dewey
για ~ ι ιαν εκπαίοευση στην υπηρεσία της

οημωωατίατ. όπου Οα διασφαλίζεται η

[λεγ'Ο[ση επικοινωνία μεταξύ των ατό

μων και η απρόσκοπτη ανταλλαγή εμπει

ρίας ~Ι[ στόχο τη σύγκλιση των διαφοοε

τικ(ί>ν .ωινωνιπών συμφεοόντων. Διά της

[λΧ1"Ο[σης επικοινωνίας και των αμοι

βαίων εμπειυιων Οα επιτυγχάνεται η ευέ

λικτη αναπροσαρμογή των Οεσμών και η

ουνΙΧ11ς ποόοοο; της κοινωνίαξ?".

Ι-Ι φιλελεύθευη ιοέα αναφουικά με τη

ουνατότητα της εκπαίδευσης να ρυΟμίσει

και να βελτιωσει τις κοινωνικέξ σχέσεις
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καταλήγει στην αντίληψη των ίσων ευ

καιριών, της παροχής, δηλαδή, σε όλους

τους μαθητές ίσης ποόσβαση; στα μορ

φωτικά αγαθά, (με παράλληλη πιθανή

ενίσχυση των μειονεκτούντων), ώστε να

έχουν όλοι της δυνατότητα απόκτησης

εφοδίων για την πραγμάτωση του δικού

τους έλλογου σχεδίου αγαΟούς ζωής.

Ο Τζ. Ρωλξ, στο κλασικό πνεύμα της

φιλελεύΟερης διαχείρισης των ταξικών

διαφορών, διατυπώνει την άποψη ότι

«Οι διαρρυθμίσεις της ελεύΟερης αγοράς πρέ

πει να ενταχθούν εντο; ενός πλαισίου πολιτι

κ(vν και δικαιϊκ(Δν Οεσμών το οποίο ... Οα δια

τηρεί τις κοινωνικές συνΟ,}κες που είναι απα

ραίτητες για μια ακριβοδίκαιη ισότητα ευκαι

ριών... Οι ευκαιρίες για να αΠΟΚΤΙ1σει κανείς

καλλιέργεια και δεξιότητες δεν Οα πρέπει να

εξαρτώνται από την ταξική του Οέση, γι' αυτό

και το σχολικό σΙJστημα, είτε είναι δημόσιο

είτε ιδιωτικό, Οα πρέπει να είναι κατάλληλα

σχεδιασμένο ώστε να αντισταΟμίζει τους

ταξικούς φραγμούς.»72.

Είναι αναγκαίο να σημειώσουμε ότι η

ιδέα περί ίσων ευκαιριών αφορά σε μια

πραγματικότητα κοινωνικού ανταγωνι

σμού για τη συμμετοχή στον οποίο όλοι

οι μαθητές χρειάζεται να εξοπλιστούν με

τα κατάλληλα εφόδια. Όπως διευκρινίζει

ο K.Strike, «η φιλελεύΟερη ισότητα απαιτεί

όχι ίσα αποτελέσματα αλλά δίκαιο ανταγωιτ

σμό»73. Γι' αυτό το λόγο φυλετικές, οικο

γενειακές, θρησκευτικές ή άλλες διαφο-

68. Βλ. M.Levinsol1, ό.π., σημ. 9, σσ. Ι 04 -Ι 06.

69. Κ. Strike, ό.π. σημ. 21 , σελ. 30.

70. Βλ. ό.π., σημ. 21, σσ. 54-55.

71. Βλ.J. Dewey, DeιnΟCΓaCΥand Education, The

Fι-ee Press. Ν.Υ. 1966, σελ. 99.

72. Τζ. Ρωλς, ό.π., σημ. 41, σελ. 105.

73. Κ. Strike. ό.π., σημ. 21, σελ. 15.
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QtC; οεν Οα πρέπει να καθορίζουν τη δυνα

τότητα ενό ; προσώπου να αποκτήσει

εκείνες τις ικανότητες που του επιτρέ

πουν να ανταγωνιστεί τους άλλους στην

κοl,'ν(\)'νία74 . Ι-Ι ιοέα περί ισότητας ευκαι

Qι(ί>ν, «κ κομβιπό σημείο της φιλελεύθε

σης ()[(ι)σίας της δικαιοσύνης, αποσκοπεί

στην αυτονομία του ατόμου με την

ιννοι« της αυτόνομη; συμμετοχή; στον

κοινωνικό ανταγωνισμό.

Ι-Ι φιλελεύθεοη αντίληψη για την αγω

"/ή του πολίτη συνάπτεται με ευρύτερα

πολιτικο-κοινωνικά ιδεώδη, όπω; αυτά

τη; φιλελεύθευη; δημοκρατίας και της

ανΟΙΚΤ11ς, πλουραλιστικής κοινωνίας.

Ο .ι. \Vl1ite, φεα' ειπείν, αντιλαμβάνε

ται την αγωγή του πολίτη ως εκπαίδευση

συνυφασμένη με τη λειτουργία μιας συμ

μετοχική; bημοκρατίας, η οποία πυοσο

μοιάζει σε κράτος - κοινότητα, όπου οι

σχέσει.; μεταξύ ατόμων και Οεσμών,

(()Π(Ως οικογένειες, ομάδες εργασίας

κλπ), είναι τόσο αρμονικές ώστε όλοι να

συνωγάζονται για κοινούς σκοπούς75 .

Ο Λ. ΟΊ-ΙeΗΓ συνδέει την ικανότητα

ΤΟΊ' ατόμου να αποφασίζει αυτόνομα,

κάνονται; ΧΙ>11ση της λογικής σκέφητ; με

το L<')[(i><')LC; της ανοιχτής κοινωνίας. Η

ανοικτή κοινωνία είναι πλουραλιστική

και [(')Q6ζεται στο σεβασμό της ελευΟε

[>ίας του καΟενός να σκέπτεται και να

ενεργεί σύμφωνα με τις επιλογέ; του. Η

κυΙ~ερνητική πολιτική είναι ανοικτή στη

συζήτηση και κριτική, ενώ είναι εφικτή η

αντικατάσταση της κυβέρνηση; με ειρηνι

κά μέσα. Μια τέτοια ανοικτή κοινωνία

εχει ανάγκη από αυτόνομους, ενεργητι

ΚΟ1Jς, πολύπλευρα μορcρωμένους και

έλλογα σπεπτόμενοικ πολίτες, ώστε να

μΠΟ(>()1',ν να κάνουν πράξη το δικαίωμα

στην ελεύθερη επιλογή''".

Καθοριστικής σημασίας για την καλ

λιέργεια της αυτονομίας είναι η ύπαρξη

ενός πλουραλιστικού πεοιβάλλοντο; για

την αγωγή των παιδιών. Η γνωριμία με

εναλλακτικές αντιλήφειξ και τρόπους

ζωής, αφενός, καλλιεργεί την ανεκτικό

τητα και τον αμοιβαίο σεβασμό, και.αφε

τέρου, καθιστά τα άτομα ικανά να δια

φοοοποιηθούν από ιδέες και νοοτροπίες

που είχαν υιοθετήσει οι γονείς τουξ?".

Χρειάζεται όμως να επισημάνουμε ότι η

φιλελεύθερη αντίληψη για την εκπαίδευση

του πολίτη στην υπηρεσία της δημοκρα

τίας είναι εγκλωβισμένη στο πνεύμα της

πολιτικής ιδεοκρατίας που χαρακτηρίζει

το φιλελευθερισμό εν γένει. Ο πολίτης,

φορέας αυτόνομης άποψη; και βούλησηξ,

φαντάζει ως ο πρωταγωνιστής του δημόσι

ου βίου και, συνάμα, ως η υπέρβαση του

εγωιστή ιδιώτη, πρωταγωνιστή του οικο

νομικού ανταγωνισμού.

Δεδομένου ότι ο φιλελευθερισμός δεν

αρνείται τον ιδιώτη, την ιδιωτική ιδιο

κτησία στα μέσα παραγωγής και την

οικονομία της αγοράς, ο εξιδανικευμένος

πολίτης του δεν είναι τίποτε άλλο παρά

το alter ego του ιδιώτη, η αναγκαία πολι

τική υπόσταση και όρος ύπαρξης του

τελευταίου. Η δε φιλελεύθερη δημοκρα

τία με τις ειδοποιείς αρχές της πολιτικής

ισότητας και συμμετοχής δεν είναι το

αντίπαλο δέος της οικονομικής ανισότη-

74. Βλ. ό.π., σημ, 21, σελ. 50.

75. J. White, Tlle AiJns ΟΙ EdLIcatiol1 Restated,
Routledge & Kegan Ρειιί, ί.οητίοιι. Ν.Υ., 1987.

σελ. 109.

76. Βλ. Α. Ο' Hear, ό.π., σημ. 5, 00. 56-58, 163.

77. Βλ. Α. Gutmann, «Ciνic Education and Social

Diνersity», Ethics, νo1.105, 1995, 00. 559,568,

578-579.



τυς. 11 εναλλακτική προοπτική του νομο

τελοικ ανταγωνισμού για την κατίσχυση

επί του οικονομικού αντιπάλου, αλλά

ένα ιδιότυπο πλαίσιο αντιπαράΟεσης,

οιαποαγμάτευση; και διαχείρισης των

κοινωνικών υποθέσεων με στόχο την

πυοστασία των κυριάρχων σχέσεων

ιοιοκτησίατ και ταξικής κυριαρχίας,

ενίοτε και από τους πιΟανούς κινδύνους

που ο (lκρατος οικονομικός ανταγωνι

σμό; μπορεί να ποοκαλέοει?".

Ι-Ι κατάκτηση της φιλελεύθεοη; δημο

κοατίυς. αυτό που ο Κ. Μαρξ αποκάλεσε

πολΙΤΙΚ11 χειυαcρέτηση, γεννά την κλασική

αναγωγή του ανΟρώπου της αστικής κοι

νωνίασ «απ() το ένα μέρος, στο μέλος της

κοιν(ονίας των ι()ιιvτιvν, στο εΥ())ιστικό ανε

~άυτητo άτομο, κι από το άλλο, στον πολίτη,

πτο η()ικ() πυ6σ(1)ΠΟ.» 79.

Π ίσω από τον πολίτη βρίσκεται πάντα

() ωιωτικ. Ο ποωτοτ; «αρνείται» (ελέγχει,

πεoιooί~ει) τον <)εύΤΕΡΟ, προκειμένου να

οιασφαλίσει την εύρυΟμη αναπαραγωγή

του. Ο πολίτης είναι ο φύλακας άγγελος

του ιδιώτη, η ταυτότητα των μελών μιας

κοιν(ι)νίας που δεν cραντάζονται άλλο

τρόπο ί,παρξης παρά αυτόν που συνίστα

ται στην Επί ίσοις όροις συμμετοχή στη

οιαχείοιση - βελτίωση του κυρίαρχου

καθεστώτοτ.

Άλλωστε, ο ιοιο; ο ρόλος του πολίτη

ενσωματώνει, οργανικά, τα στοιχεία του

κοινωνικού ανταγωνισμού. Στη σύγχρο

νη κοινωνία της καΟολικής κυριαρχίας

των ιδιωτικών συμφευόντων και της

ιοιοτελειατ οι συσσωματώσει; της κοι

νωνιαι; των πολιτών αποτελούν, στις

πεοιοο()τ[ρες των περιπτώσεων, συμμα

χίες συλλογικού εγωισμού.

1-] φιλελεύθευη εκπαίδευση για τον

πολίτη και τη οημωωατία είναι εκ προοι-
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μίου προσαρμοσμένη στην αναπαραγωγή

της αστικής κοινωνίας. Οι ίδιες οι έννοιες

με τις οποίες ορίζει τους σκοπούς της

(πολίτης, φιλελεύθεοη δημοκρατία) ενέ

χουν την πρόθεση διατήρησης του κοινω

νικού status quo, από τη στιγμή που απορ

ρίπτουν και αποσιωπούν κοινωνικούς

προσδιορισμούς (τάξεις, ταξικά συμφέρο

ντα, ταξικές σχέσεις, ταξική κυριαρχία,

αταξική κοινωνία) που σηματοδοτούν την

78. Ορθώς ο Κ. Σταμάτης επισημαίνει ότι πιθανή

υλοποίηση του αιτήματος της νεοφιλελεύθεοη;

σκέψη; για μιαν απαλλαγμένη από πολιτικό

έλεγχο οικονομία της αγοράς θα οδηγούσε σε

ανεξέλεγκτο οικονομικό ανταγωνισμό και σε

αποσταθεροποίηση κάθε κυριαρχίας. 13λ. Κ.

Μ. Σταμάτης, Η αβι/3αιη «κοινιvνία της ΥνιιΥ

σης», εκδ. Σαββάλατ, Αθήνα 2005, σελ. 54.

Δεδομένη;όμως της αντικαπιταλιστικήςτου

στάσης ποοκαλεί, το λιγότερο, απορία το

γεγονός ότι αντιποοτάσσειστη νεοφιλελεύθε

ρη «αποπολιτικοποίηση»της οικονομίας μια

τυπικά φιλελεύθεοη άποψη πεοί οημωωατι

κής δράσης του πολίτη: «Επείγει 1] avaalJara

ση δημόσιο)νχώρωνπροβολής αιτημάτιvνκαι

δημοκρατικήςδιαβούλευσης ως προς αυτά

από πολίτεςπου εμφορούνται από την αρετή

της πολιτικής συμμετοΧιίς, από το πάθος του

κοινωνικούκινήματοςκαι τουπολιτικού αγώ

να.». 'Ο.π., σελ. 102.

79. Κ. Μαρξ, «Συμβολή στο εβραϊκό ζήτημα»,

στο: Κ. Μαρξ, Το εβραϊκό ζήτημα, μτφο. Γ.

Κρητικού, εκδ. Οουσσέατ; Αθήνα 1999, σελ.

Ι Ο Ι. Σε άλλο σημείο ο Κ. Μαρξ αναφωει ότι ο

άνθοωπο; της αστικής κοινωνία; «διάγει όχι

απλώς στη σκέψη, στη συνείδηση, αλλά στην

πραγματικότητα, στη ζιvrί, μια διπλή - μιαν

επουράνια και μια γήινη - ζιvή, τη ζΙΙ)1ί μέσα

στην πολιτική κοινότητα, όπου εκδηλιvνεται

σαν κοινότητα, και τη ζ(vή μέσα στην κοιν(υνία

των ιδιωτών, όπου δρα σαν ιδιώτης άνθρ(vπος,

βλcπει τους άλλους ανθρώπους σαν μέσο, υπο

βιβάζει τον εαυτό του σε μέσο και γίνεται πιόνι

ξCνωνδυνάμειvν.». Ό.π., σελ. 75.
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κοινωνική ρήξη - σύγκρουση καθώς και

την επι(')ίιι)ξη της κοινωνική; αλλαγής.

Π οόκειται για έννοιες του κοινού νου, της

κα()ηfι[()ινής συνείδηση; των ανθρώπων

τη; αστική; κοινωνίατ, που φαντάζουν

τόσο οεοομένα; cρυσικές και αυτονόητα;

οσο οιοομενη, φυσυιή και αυτονόητη

φαντάζει η περιρρέουσα κοινωνυω-ουω

νομ ΙΚΙ1 ποαγματικότητα.

Ι-Ι υσιαίοευση για την κοινωνική χειρα

φέτηση και συνεποκ 11 εκπαίδευση που

αποοοίπττι την προσαρμογή στους ρόλους

του ιοιωτη, του ιοιοτελού; ποωταγωνιστή

τη; αστική; κοινωνίαε, οεν καταφεύγει

στην φενακιστυιή ιοέα του πολίτη, σ' αυτή

την από κομφορμιστυιή; σκοπιάς εξιδανι

κt:υ, ι ενη και ποθητή καΟολική ταυτότητα

το)" ατόμων. οιαμέσου της οποίας οι

cροvείc: της συνομολογούν την άγνοια 1} και

την αοιαφουία τους για τις ουσιωδει; κοι

νωνυω; αντιθεσε«;

ι-ι υοταίοευση που υπηρετεί την αυΟεντι

κή %Ot/\/(t)"LX11 ποόοοο (iρίσκεται πέρα από

ομοιογενοποιητυω; ιρευοαισθήοε«; και

(')ιο.Ζ[ι<)ιστικ(:ς αυταπάτ«; κωουωποιεί,

ΠQ()r)(ι.λλ[ι. οιαοίοει τη γνώση που αποκα

λύπτει τις αντιθέσει; του παρόντος καΘιος

και τι; λανθάνουσα; δυνατότητα; για μιαν

ιναλλωιτυιή κατάσταση στο μέλλον.

Και φυοικά η εκπαίδευση για την κοι

νωνυιή χειυαφέτηση βυίοκεται πέρα από

τη φιλελεύθεοη αντίληψη περί πολιτικής

ίσων ευκαιοιών, η μόνη πραγματική απο

στολή της οποίας δεν ήταν τίποτε περισ

σότευο από αυτό που εισηγήΟηκε και ο

Ί~.Ι)ΗΓSΟI1S, ήτοι, από τη νομιμοποίηση

στιτ συνειοήσειτ των ατόμων της απο

τυχιατ στον σχολικό, συν τοις άλλοις,

ανταγωνισμό για μια καλύτερη θέση στον

κοινωνικό καταμερισμό εργασίας80 .

ΙΞν κατακλείδι, η υπόθεση της αυθεντι-

κής ανθρώπινης συλλογικότητας και

αλληλεγγύης, σε συνάρτηση με τον αγώνα

κατά της ταξικής διαφοροποίησης και της

εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο,

προϋποθέτει την αμφιοβήτηση του κόσμου

των ιδιωτών (των αυτόνομων, ανταγωνι

ζόμενων εμπορευματοκατόχων). Όχι,

όμως, διά της φυγής σε μια παράλληλη

«κοινωνία των πολιτών», αλλά διά της

κατάργησης και του ίδιου του διαχωρι

σμού της ανθρώπινης ύπαρξης, αφενόξ, σε

μια σφαίρα σχέσεων παοαγωγήξ, όπου

ύψιστο; σκοπός είναι η ιδιωτική επιτυχία

στον οικονομικό ανταγωνισμό, και, αφετέ

ρου, σε μια σφαίρα πολιτικών σχέσεων,

δημόσιων συμφωνιών, ουθμίσεων και

διευθετήσεων, όπου ύψιστο; σκοπός είναι

η διασφάλιση της κοινωνικής συναίνεσης,

συνοχής και, ως εκ τούτου, η διατήρηση

και αναπαραγωγή του κυρίαρχου κοινωνι

κού σχηματισμού.

Αυτονομία και

προσωπικόΤ11τα.

Αν λάβουμε υπ' όψιν ότι η εκπαίδευση

αφορά στην προετοιμασία των παιδιών

για τη ζωή του ενήλικου, τότε η αυτονο

μία, διασταλτικά ερμηνευμένη, μπορεί να

θεωρηθεί εγγενής και καΟολικός σκοπός

κάθε εκπαιδευτικού εγχειοήματοσ'".

Ο P.Standish δηλώνει επί αυτού τα

80. Βλ. D. Blackledge, B.Hunt, Κοιν(υνιολΟΥία
της εκπαίδευσης, μτφρ. Μ. Δεληγιάννη, οω,

Έκφραση,Αθήνα 1995, σσ. 97-98.
81. Βλ. Ch. Winch, «Η αυτονομία ως σκοπός της

εκπαίδευσης». στο: R.ΜaΓΡles (επ.), ό.Π. σημ.

30, σελ. 118.



[ίΞ11ς: «αν εννοιίσουμε την αυτονομία (ος ανά

πτι'}Ξη της σκtψης και της κατανόησης καΟώς

και (ος: ανα(ρορά στην ανεξαρτησία του νου,

Τ()ΤI' ()lJaXOAa μπΟΡΙV να φανταστώεκπαι

()εΙ 1τικ ι ί πυακτικι]1]οποία να μην αναπτύσσει

σΓ κάποιο !)α()μ() την αυτονομία. »82.

Ι-Ι ατομιστική όμως αντίληψη της

0.1ιτονομ ιας έοωσε μεγάλη έμφαση στην

ι(~{-α περί ενότ μοναχικού εαυτού, ο οποί

ος επιλιγει αυτόνομα το πρόγραμμα

L.(~ηΊ; και αυτοοημιουογείται, ελέγχοντα;

(~L(J.~x(i); τις επιουάσε«; που δέχεται από

<Ί.λλΟ1}ς ανθοώπφυτ. Τοιουτοτοόπωτ;

κατέστη ποοβληματική η έννοια της κοι

νο)νΙΧ1Ίς l'}παρξης ΤΙΩν ατόμων και της

κο ινων ικοπο ίησης των νέων. γεγονός

ΠΟ" JTvοκηλεί αρκετές ενοτάοε«; και κρι

τιχ{:; παοατηοήσε«;

Ο L. \\ΙΓίnge επισημαίνει ότι το άτομο

(~εν επιλέγει την αγαθή ζιοή οιά μέσου της

λΟ,/ΙΚ1Ίς οκεψητ. διότι η αντίληψη περί

αγαθού; Ι(ι)11ς είναι προκαΟορισμένη από

τ ι.; πεποιθήσειτ και τις πρακτικές της

κοινωνίατ στην οποία ζούμε. «ο εαυτ6ς

()Γ\' Ι πιλl:γει ΤΟΗς: αΚΟΠΟΙJς του αλλά ()ομείται

οπ() (j 11[() ιJς. Οι στ6χοι, λοιπόν, δεν επιλtγο

\'[(ΙΙ αλλ(ί είναι αναπόδραστα()οσμtνοι.»83.

Κατ« τον Κ. Α. Αρρίείι, ο εαυτό; δεν

είναι μια προ-κοινωνικήύπαρξη, αλλά

το αποτέλεσματης αλληλεπίδοαση;με

τοικ άλλοικ. Έτσι «η εκπαί()ευσητωνπαι

()(,((')\' για την αυτονομία απαιτεί την προε

τοιμ ασία το υc; για σχέσεις και όχι απλώς

γιο το σιjJασμι) της αυτονομίας των άλλιον,

()π(οc; απαιτ[ί ο (ριλελευ()ερισμός.»84.

Σύμφωνα με την άποψη του S. Ε.

LΙΙΥΡCΓS. είναι αυταπάτη να θεωρεί κα

νει; ότι ()άνθρωπο; έχει τον πλήρη σκό

πιμο ιλεγχο των ποοσοιοοισμών του και

πωτ οτ ιοήποτε δομεί την ατομικότητα

του απουοέει από την αυτόνομη βούλησή
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του 8 5 . Επικρίνοντας την ατομιστική

αυτονομία ο ίδιος δηλώνει: «επιΟυμούμε

τα παιδιά μας να γίνουν αφοσιωμένα και κοι

νωνικά άτομα και όχι αποστασιοποιημένοι

παρατηρητές και VJυχροί χειραγιυγοί» 86.

Θεωρούμε αξιωματική την παραδοχή

ότι ο άνθρωπος αρχίζει να διαμοοφωνε

ται ως προσωπικότητα πολύ πριν απο

κτήσει αυτοσυνείδηση και ικανότητα να

κρίνει λογικά τις επιρροές που δέχεται

από τους άλλους, πολύ πριν καταστεί

ικανός να κάνει έλλογες επιλογές.

Όταν ο άνθρωπος ανακαλύπτει τον

εαυτό του, ο εαυτός είναι ήδη (εν μέρει)

δεδομένος. Αλλά και σε κάΟε στιγμή της

ζωής του ο άνθρωπο; είναι κάτι περισσό

τερο από αυτό που ο ίοιο; αντιλαμβάνεται

ως εαυτό. Το πρόγραμμα ζωής του καθε

νός δεν είναι τελικά αυτό που μόνος του

επιλέγει, αλλά αυτο που διαμοοφώνεται

ως συνέπεια της ύπαρξής του μέσα στην

κοινωνία, ως συνέπεια της διαρκούς αλλη

λεπίδρασης της ατομικότητας με τους

άλλους ανΘρώπους. Συνεπώς, το πρό

γραμμα ζωής του ανθρώπου σε κάΟε περί

πτωση διαμορφώνεται και ανεξάρτητα

82. Ρ .Standish, «Οιιι ot the Fold: a ΙJIΙΙΓΗlίtΥ οί

Ρειίιε», JΟΙΙΓ17al ΟΙ PJlilosoμJ1Y οIΈdιιcatίΟ17,

Vol. 37, Νο.l, 2003, σελ. 170.

83. C. Wringe, «In Det'ence ο! Rational Αιιιο

nomyas ίιΒ Educational Goal», στο: D. Ι3Γίdges

(ed.) ό.π, σημ. 24" σελ. 117.

84. Κ. Α. Appiah «LίbeΓal Education: The United

States Example», στο: K.McDonough, W.

Feinberg, Citizenshiμ al1dEdLIcatiol1 ίl1 LίbeΓal

- DemΟCΓatίc Societies, Oxtord UniveI·sity

Press, ΟχtΌrd 2003, σελ. 65.

85. S. Ε. CUΥΡeΓS, «Is ΡeΓsοnal Αυτοιιοιην tlle FίΓst

Principle οί Education?», JOLIl71al ΟΙ ΓJIlίl080ρI1Y

ΟΙ Educatiol1, Vol. 26, Νο.l, 1992,σελ. 8-9.

86. Ό.Π., σημ. 85, σελ. 15.
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από τη βούληση και τις επιλογές του.

Εοω εκκινούμε από την άποψη ότι οι

άλλοι οεν είναι το όριο του εαυτού μας,

αλλά η ουσία του, το καΘοριστικό πεδίο

απόκτηση; συνείδηση; και αυτοσυνείδησης,

οιαμόοφωση; και ανάπτυξης του εαυτού.

Χ(ι)σίς: του; δεσμού; με τους ανΟρώπους

οεν υπάρχει εαυτόξ. και, συνεπωτ, δεν

υπάοχει πυοσωπική σχέση του ατόμου με

τον [(1)Τ() του, οεν υπάρχει αυτογνωσία.

Αυτό ουοόλωτ σημαίνει ότι ο εαυτό;

ταυτίζεται με τους άλλοικ; αποτελεί πιστό

αντίγυαφό τους. Τοιον των κοινωνικών

αλληλεπιοοάσεων είναι να διαφοοοποι

ούν του; ανθοωποικ; πρωτίστως, επειδή η

ουσιωοη; πλευρά του ανθρώπινου Βίου, η

κοινωνική εογασιακή δραστηριότητα, όσο

πεοιοσότεοο αναπτύσσεται τόσο περισσό

τεοο καταμερίζεται και διαφοροποιείται,

όπωτ. συνακόλουθα, οιαφοοοποιούνται

οι ~xη/ασιακές και μη σχέσεις. Η ομοιογέ

νεια των ανθρώπων είναι σύμπτωμα της

υπανάπτυζη; των κοινωνικών αλληλεπι

(~l?CI.OT(t)\/, τη; καταΟλιπτικής μονομέρειας

τη; ανθυωπινη; ζωής, της αποξένωσης

του ατόμου από τον πλούτο των μοοφών

οημιουυγική; bραστηριότητας που η

ανθρωπότητα έχει αναπτύξει.

Κ(Ί.()[ άτομο που έχει αποκτήσει συνεί

οηση, είναι ικανό, κα.τά το μάλλον ή ήττον,

να ()ιακσίνει τον εαυτό του από τους

άλλοικ, να κατανοεί τις δικές του -προσω

πικ{:ς του ανά.γκες και συμcρέροντα και να

ωτοφασίζει αυτόβουλα. Με αυτή την

έννοια η αυτονομία χαρακτηρίζει όλους

του; ανθρώπου; ως cρορείς συνείδησης, ως

όντα κοινωνικά. Αυτή όμως η ατομική ικα

νότητα ουνειοητήξ-έλλογη; απόcρασης δεν

συνεπάγεται. αυτομάτως και τη δυνατότη

ι« ΤΟΊ' ανθοώπου να κατανοεί πάντα

ΟV()(t)ς τις ποοσωπικέι; του ανάγκες και

συμφέροντα και να ενεργεί δεόντωξ. Το

άτομο μπορεί κάλλιστα να ποοβαίνει σε

εσφαλμένες επιλογές, όχι επειδή το ίδιο

δεν δύναται, εν γένει, να σκέπτεται λογικά,

αλλά επειδή οι κοινωνικοί όροι του Βίου

πολύ συχνά δεν του επιτρέπουν να κατα

νοεί τις αντικειμενικές προϋποθέσεις ικα

νοποίησης των αναγκών και συμφεοόντων

του. Στην αστική κοινωνία είναι οι ίδιες οι

ανταγωνιστικές κοινωνικές σχέσεις αυτές

που αποκρύπτουν πτυχές της πραγματικό

τητας, που παραμορφώνουν την εικόνα

των πραγμάτων, που γενούν αυθόρμητα

και μαζικά αυταπάτες, ορΘολογικοποιή

σεις, ψευδείξ συνειδήσεις.

Ας μη μας διαφεύγει και το γεγονός ότι

ο άνθοωποξ, ευρισκόμενος σε ενα πεδίο

αλλοτριωτικών-ανταγωνιστικών σχέσε

ων και προκειμένου να ικανοποιήσει τις

ανάγκες του, ενίοτε επιλέγει συνειδητά

την υποταγή στη Βούληση των άλλων,

την ανοχή προς καταπιεστικές εξουσίες,

τον κομφορμισμό, τη συσκότιση της νόη

σής του, την αυτολογοκρισία, τη «φυγή»

από την ελευθερία.

Συνεπώς, το να σκέπτεται κανείς οοθά 

έλλογα και να προβαίνει στις βέλτιστα;

επιλογές προς ικανοποίηση των αναγκών

του δεν είναι ζήτημα απαλλαγής από την

επιρροή των άλλων, αλλά είναι ακριβώς

ζήτημα των σχέσεων με τους άλλους, του

συγκεκριμένου χαρακτήρα της επιρροής

που ασκούν οι άλλοι. Είναι ζήτημα του

κατά πόσο οι κοινωνικές σχέσεις μέσα στις

οποίες και διά των οποίων διαμορφώνεται

η προσωπικότητα του ατόμου, καταφά

σκουν ή υπονομεύουν τη λογική - κριτική

σκέψη και την έλλογη συμπεριφορά.

Ο φιλελευΘερισμός παρορά τη συλλο

γική - κοινωνική διαδικασία διαμόοφω

σης και της ατομικής συνείόησης, την



καθοοιστιπή εξάρτηση της ατομικής

συνείοηση; από την κοινωνική, από τα

γινυιά και ιστοοικώ; νομοτελή χαρακτη

Vtστ υ.ά των ιδεών που εκφοάζουν τις

(')Ι(Η(χ)ρετικές βαθμίδ«; και μοοφέι; κοι

νωνική; οογάνωσηι; Η αναμέτρησή του

μ[ τις πεουττώσευ; πνευματικής ανωοι

μότητατ και χειραγώγησης εξαντλείται

στο ζήτημα τη; προστασίας της ατομικής

πνευματική; αυτονομίας, χ(υρίς να επε

κτείνεται στην κριτική των φενάκων και

αυταπατών, της ψευδού; συνείδηση; που

γεννούν και αναπαράγουν μαζικά οι

κυρί(J.vχα; ανταγωνιστυω; - αλλοτριωτι

κΙ; κοιν{ι)νικές σχέσε«;

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα ζωής

του ανθοώπου οεν καθορίζεται απλώς

από τις επιλογό; του αλλά από τις αντι

κειμ ενικές ουνατότητετ, αντιφάσε«; και

ΠQο()πτικές που διαμοοφώνουν οι

οεσμοί του με τους άλλους, η έννοια της

αυτονομίας θα μπορούσε να αποκτήσει

ουσιαστικό περιεχόμενο στην περίπτω

ση που 11 πυαγμάτευσή της μεταφεοόταν

από το πεοίο των επιλογών του μεμονω

μένου ατόμου, στο πεδίο της συγκρότη

ση; Τ(Ων κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.

Ι-Ι αυτονομία, θεωοούμενη από τη

σκοπιά των κοινωνικών σχέσεων, προ

βάλλει (ι>ς κατανόηση από το άτομο των

αντυιειμενικών δεσμών του με τους

άλλοικ ανθυώπου; και του cράσματος

ιπιλογων για εναλλακτικούς τρόπους

L.(tn'1c; που οι ίδιοι οι δεσμοί διαμοοφώ

νουν. Εοώ οοανούμε από την άποψη του

1(. fvIav'E, ότι «Οι άν()ρ())ποι ()ημιουΡΥούν την

ί()ια τους την ιστορία, τη δημιουργούν όμως

()χι ()π(ος τους αρέσει, όχι μέσα σε συνθήκες

που οι ί()ιοι ()ιαλtΥΟ1Jν, μα μέσα σε συνΟήκες

ποι' υπάυΧΟΙ11! άμεσα, που είναι δοσμένες και

που κληροδοτήΟηκαν από το παρελΟόν.»87.
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Το άτομο, ως κοινωνικό ον και cρορέας

συνείδησης και αυτοσυνείδησης, δύναται

να αναστοχαστεί το πρόγραμμα της ζωής

του, δύναται να ποοβεί σε αναΟεώρηση,

τροποποίηση, αλλαγή των στόχων του,

πάντα όμως στα πλαίσια αντικειμενικά

δοσμένων δυνατοτήτων για εναλλακτικές

κοινωνικές σχέσεις και εναλλακτική ανά

πτυξη -διαμόρφωση της προσωπικότητας.

Όσο βαθύτερα το άτομο κατανοεί τους

κοινωνικούς δεσμούς, τον τρόπο που

αυτοί διαρθρώνονται και αλλάζουν, κα

θώς και τις λανθάνουσα; δυνατότητες και

τάσεις αλλαγής τους, όσο περισσότερο

αφομοιώνει τα μέσα του πολιτισμού (υλι

κά και πνευματικά) με τα οποία οι άνθρω

ποι κατανοούν και επενεργούν συνειδητά

στις μεταξύ τους σχέσεις, όσο περισσότερο

το άτομο αφομοιώνει τις ουσιώδεις

πλευρές της κοινωνικής ζωής και ενεργεί

ως φορέας των επιτευγμάτων του πολιτι

σμού, τόσο περισσότερο αυτόνομο γίνεται.

Όταν εξετάζουμε τον άνθρωπο ως φο

ρέα των επιτευγμάτων του πολιτισμού

Βρισκόμαστε πλέον στα πλαίσια του

ζητήματος της προσωπικότητας. «Προ

σωπικότητα είναι ο άνθρωπος ως εσωτε

ρική ενότητα κοινωνικού και ατομικού,

είναι η "διάθλαση" του κοινωνικού μέσω

των ζωντανών ατόμων. Το μέρος εκείνο

του κοινωνικού το οποίο παραμένει εξω

τερικό για το άτομο, μη αφομοιωμένο

από αυτό, δεν συνιστά κτήμα της προσω

πικότητας, δεν είναι προσωπικό του.»88.

Η ανάπτυξη της ποοσωπικότητω; συνι-

87. Κ. Μαρξ, Η /8η Μπρυμαίρ του Λ. Βοναπάρ

τη, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1983, σελ. Ι ι.

88. Β. Α. Βαζιούλιν, Η λογική της ιστορίας,

μτφρ. Δ. Πατέλη, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα

2004, σελ. 283.
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στα οιεύουνση και εμβάθυνση της αφομοί

ωση; του κοινωνικού, των κοινωνικών

μοοφων ()ραστηριότητας, και. τοιουτοτρό

πωτ, ανάπτυξη της αυτονομίας του ατό

μου, ανάπτυξη της ικανότητάς του να

εμπλέκεται ενεργά, σε συλλογικές διαδικα

oί~'ς οη.ι ιουογίαι; και εξέλιξης του πολιτι

ομού. Πραγματικά αυτόνομο; άνθρωπο;

είναι αυτό; που συνιστά πολύπλευρα ανε

πτυγ: ιενη ποοσωπικότητα,

Οι σκοποί ΤΙ1ς εκπαίδευσΙ1ς

και το κοινωνικό ιδεώδες.

Λαμβάνοντα; υπ' όψιν τα παραπάνω,

κvί:\'ουμι αναγκαίο να οηλωσουμε εμφα

τικ(Ί τη ουοπιστία μας προς κάΟε αξίιυση

τητ φιλοσοφίατ να συγκροτήσει ένα

εκπαιοευτικό ι()ε(l)bες μακριά από την

κοινωνυιή θεωρία, μακριά, δηλαδή, από

την ιξΙταση των κοινωνικών σχέσεων,

κυι από την κατανόηση της φύση ; των
προβλημάτων και αντιθέσεων που χαρα

κτηvίιουν τις σύγχρονες κοινωνία;

Π αοουσιάζει ενδιαφέυον η άποψη του

Κ. }-lίΙΓΓίs ότι «1J (ριλοσο(ρία της εκπαίδευσης

ίσ(ος "α πρέπει να προσφέρει στους ΠΚΟΠΟΙJς

της ικπαί()εl1πης κάτι περισσότερο απcJ το να

πvο(J(Ίl:"ΙΙ πε "αριπτοκρατικές διακηρύξεις" 1]

να l1πο(Jάλλcι αυτές τις διακηΡΙJξεις σε μια

"ανrιλυΤΙΚ1] λαιμητόμο". Κινούμενη προς τις

κατεU()ΙJνπεις της κοινωνικής φιλοσοφίας και

της επιστημολογίας ... η φιλοσοφία μπορεί να
απ()σο(ρηνίπει τη δυναμική του κοινωνικού

ανταγ(ο\!ισμοι) και, αντλώντας από την ενα

αχοληση της κοιν(υνιολογίας της πολιτικής με

τη\! εμπcιυικιί έρευνα, να μας βοηΟήσει να

κοταλ(Υ'()()11με τίνος σκοποί μεταφράζονται σε

ε/{παι()εl1τικές πρακτικές και γιατί.»89.

Συνακόλουθα, η φιλοσοφυιή Οεώρηση

των σκοπών της εκπαίδευσης θα πρέπει

να λαμβάνει υπ' όψιν τον τρόπο που

αυτοί καθορίζονται από τις κοινωνικές

αλληλεπιδράσεις, από τις σχέσεις ιδιο

κτησίας και τις αντιΟέσεις τους, από τις

πολιτικές μορφές των ταξικών συγκρού

σεων. Οι προτάσεις της φιλοσοφίας δεν

μπορούν να αγνοούν τους κοινωνικούς

όρους μετατροπής της Οεωρίας σε πράξη.

Γι' αυτό το λόγο κρίνουμε απορριπτέα

ως άστοχη και παραπλανητική τη φιλε

λεύΟερη υπόσχεση βελτίωση; του ανΟρώ

πινου κόσμου διαμέσου της μόρφωσης

του καΟενός. Όταν προτάσσεται η παι

δαγωγική αλλαγή των ξεχωριστών ατό

μων, ενώ οι σχέσεις που ορίζουν το κοι

νωνικό σύνολο υπολαμβάνονται ως

δεδομένες, τότε, όπως επισημαίνει ο τ.

Αιίοηιο, «Το όνειρο της μόρφα)πης, η ελευΟε

ρία από τις υπαγορεύσεις των μέσων, της

άκαμπτης και πενιχρής ωφελιμότητας, "OOflJ
εται σε απολογητική υπέρ του κόσμου, ο οποί

ος είναι συγκροτημένος σύμφωνα με αυτές τις

υπαγορεύσεις. »9Ο .

Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία μας

κληροδότησε το γοητευτικό ιδεώόεξ της

ελεύθερης παιδείας, της πνευματικής

δραστηριότητας και μόρcρωσης που συνι

στούν αυτοσκοπό και ύψιστη ενασχόλη

ση των ελεύθερων ανθοωπων'": Όμως,

ήδη ο Αριστοτέλης είχε αντιληφθεί ότι

89. Κ. Harris, «Σκοποί! Τίνος σκοποί;», στο:

R.Marples (επ.), ό.π. σημ. 30, σελ. 19.

90. Τ. Adorno, Θεωρία της ημιμόρφιvσης, μτφρ. Λ.

Αναγνώστου, ΑλΕξάνδΡΕια, Αθήνα 2000,σελ. 36.
9 ι. Αναφεοόμενο; σε αυτό το ιοεώοο; ο Κ. Μαρξ

θα σημειώσει ότι «η αρχαία αντίληψη, όπου ο

άνθρωπος - μ' όποιον και να 'ναι ατ[νό [θνι

κό, θρησκ[υτικό, πολιτικό προσδιορισμ6 

εμφανίζεται ως σκοπός της παραγιvγής, φαίνε-



κά.ΤΙ τέτοιο είναι εφικτό μόνο όταν υφί

στανται ορισμένες υλικές προϋποθέσεις,

κάποιο επίπεδο ευημερίας και ικανοποί

ησης των βιολογικών αναγκών92 . Το ιδε

(ί){)ες του μοοφωμένου ανθρώπου τοπο

θετείται από τον Σταγειρίτη πέραν της

υλικής παραγωγής, στο βίο της σχόλης,

εκεί όπου μπορεί κανείς να επιδίδεται

απυόοποπτα σε δραστηριότητες ελεύθε

ρης καλλιέργειας του πνεύματοσ";

Αν σήμερα οι άνθρωποι είναι εγκλωβι

σμένοι σε ένα υποδουλωτικό, ταξικά

καΟορισμένο καταμερισμό εργασίας,

που τους μετατρέπει σε μέσο της παρα

γωγή; υπεραξίας, αν η ελευθερία καΟορί

ζεται αποcρασιστικά από την πιθανότητα

κατίσχυση; στον καθολικό κοινωνικό

ανταγωνισμό, τότε η ιδέα του αυτόνομου

ανθοωπου, με την έννοια της πολύ

πλευοα καλλιεργημένης-ανεπτυγμένης

ποοσωπικότητατ, συνάπτεται αναπό

(')ραστα με το ζήτημα των αναγκαίων κοι

νωνικών προϋποθέσεων υλοποίησής της.

Πυόπειται, λοιπόν, για ένα μορφωτικό

και συνάμα κοινωνικό ιδεώδες, για το

ι()[(ί)(')ες της κοινωνική; χειραcρέτησης.

Ι-Ι οοταίοευση ως αφομοίωση πνεύμα

τικων αγαθών, ω; μόοφωση των ατόμων

μέσα στον πολιτισμό και διά του πολιτι

ομού, αποκτά την πλέον αποφασιστική

σημασία για τον ανθρώπινο βίο όταν οι

ί()ιες οι κοινωνυω; σχέσεις μετουσιώνο

νται σε μορcρωτικές διαδικασίες, όταν

υπηρετούν, ως ύψιστο σκοπό, τη βέλτιστη

και πολύπλευρη ανάπτυξη του καθενός

οιαμέσου της καθολικής πρόσβαση; στα

επιτεύγματα του πολιτισμού.

ΜΙ1νο, όμοκ; σε μια χειραφετημένη κοι

νωνία -απαλλαγμένη από ταξικές αντιθέ

σειτ; όπου ο κοινωνικότ; πλούτος τίθεται

στην υπηρεσία όλων των ανθρώπων, η παι-
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δεία μπορεί να καταστεί καθολική επιδίω

ξη και κυρίαρχη μορφή ανθρώπινης δρα

στηριότητας. Και έχουμε υπ' όψιν την περί

πτωση όπου παιδεία, πολύπλευρη πνευμα

τική και σωματική καλλιέργεια των ανθρώ

πων, καθίσταται η ίδια η κοινωνική εργα

σία, όχι τόσο ως αναγκαία παραγωγική

δραστηριότητα, έστω και δημιουργική αλλά

υποταγμένη στη χρεία της ικανοποίησης

υλικών αναγκών, όσο ως κυρίαρχη ελεύθε

ρη εργασία, ως αυτοσκοπός. Η εργασία ως

αυτοσκοπός, επισημαίνει ο Β. Α. Βαζιού

λιν, «η εργασία η οποία επιτελείται για να ικα

νοποιηθεί η αντίστοιχη εσωτερική φυσική και

πνευματική ανάγκη... δε συνιστά πλέον εργα

σία, αλλά πολιτισμό ως ολόπλευρη δράση, ζωή

τουπολιτισμού εντός τωνβασικ(vν της εκφάνσε

ων, ολόπλευρη πολιτισμική δραστηριότητα.»94.

Σύμφωνα με τη γνωστή μαρξιστική

θέση, το αληθινό βασίλειο της ελευΟερίας

αρχίζει εκεί όπου η ανθρώπινη εργασιακή

ικανότητα παύει να μετατρέπεται σε εμπό

ρευμα, όπου ο ανθρώπινος πλούτος αφο

ρά στην «απόλυτη ανάδειξη των δημιουργι

κών κλίσεων του ανθρώπου, χωρίς προϋπόθε

ση άλλη από την προηγούμενη ιστορική εξέλι

ξη, που κάνει αυτοσκοπό αυτή τη συνολικότητα

της ανάπτυξης, της ανάπτυξης δηλαδή όλων

ται ιδιαίτερα ευγενική σε σύγκριση με τον σύγ

χρονο κόσμο, όπου η παραγωγή εμφανίζεται (υς

ο σκοπός του ανθρώποvκαι ο πλούτοςωςο σκο

πός της παραγωγής.». Κ. Μαρξ, Βασικές γραμ

μές της κριτικής της πολιτικής οικονομίας, τ.

Β ' , μτφρ. Δ. Διβάοηι; εκδ. Στοχαστής, σελ. 367.

92. Βλ. Αριστοτέλης, Μετά τα φυσικά, 982b, 22-24.

93. Ο Αριστοτέλης δηλώνει ότι «10 οε σχολά

ζεεν έχεεν αυτό οοχε{ν τήν ηοονήν χα! τ-ήν

ευδαεμον{αν χα{ τό ζ-ην μαχαρ{ιυς. 10ύτο δ'

ού τolς ασχολοuσlν ύπάρχεε αλλά το!'; σχο

λάζοuσlν». Αριστοτέλης, Πολιτικά, Ι 338a.

94.13. Α. Βαζιούλιν, ό.π. σημ. 88, σελ. 414.



126

τ(ον ανΟρο'Υπινιvνδυνάμεων σαν τέτοιων, χωρίς

προκαΟοριαμένο μέτρο», «Όπου ο άνΟρωπος

()[ν αναπαράγεται με κάποιο συγκεκριμένο του

χα()οριαμc> αλλά στην ολότητά του»95.

Από τη στιγμή που η παιδαγωγία συνι

στά σκόπιμη διαδικασία, η συζήτηση ανα

φοουιά με το επιθυμητό αποτέλεσμα της

οσταίοευσητ. αναcρορικά με τον ιδεώδη

τύπο πυοσωπικότητστ, οφείλει να μην

παρακάμπτει το εοώτημα: για ποια κοινω

νια, για ποιο τύπο σχέσεων διαπαιδαγω

γούμε τους ανθοώποικ. Αν τους διαπαιδα

γωγούμε μόνο για την κοινωνία του σήμε

ρα. με τα γνωστά αλλοτριωτικά χαρακτη

υιστιπά της, τότε διαπαιδαγωγούμε κομ

φοομιστέτ; ανθρώπου; που αποδέχονται

τις συνΟήκες {υς δεδομένες και προσπα

(-)01')\' να προσαρμοστούν σ' αυτές.

Και, πράγματι, όταν οι κοινωνικές

αντιθέσειτ οεν είναι τόσο οξυμένες, ώστε

να τίθεται στην ημερήσια διάταξη το

ζήτημα της κοινωνική; αλλαγής, η οοται

οευτυιή θεσμυωτητα δεν μπορεί, σε μαζι

Κ11 κλίμωια, να υπερβεί τα όρια μιατ; κομ

φοομιστυιή; σκοποθεσίας.

Από τη στιγμή, όμως, που στην κοινω

νία υφίστανται αντιθέσεις, όηλωτικέξ της

ανάγκη; εναλλακτικής κοινωνικής προο

ΠΤΙΚ1'1ς, από τη στιγμή που η αναζήτηση

τη; κοινωνία; του μέλλοντος καθίσταται,

λίγο 11 πολύ, συνειδητή επιδίωξη των

ανθρώπων του παρόντος, ανακύπτει

(χ(ι)ρίς, βέβαια, να είναι πάντοτε κυρίαρ

χο) και το ζήτημα της εναλλακτικής εκπαι

οευτική; σκοποΟεσίας, που αφοοά στη

οιαπαιοαγωγηση μη κομφορμιστών, ατό

μων ικανών να βλέπουν κριτικά το παρόν

και να αγωνίζονται συνειδητά για τη χει

οαφετική προοπτική του μέλλοντος.

Εοω όμοκ οεν πρόκειται για τον αντι

κομφοομισμό των κατα τη φιλελεύθευη

αντίληψη αυτόνομων ατόμων, δεν πρόκει

ται για τους ανθρώπους που αποστασιο

ποιούνται απλώς από κάθε παράδοση,

προβαίνοντας σε μια μοναχική επιλογή

του βέλτιστου για τους ίδιους προγράμμα

τος ζωής μεταξύ ενός συνόλου λογικά κρι

θέντων υφιστάμενων δυνατοτήτων.

Εδώ αναφερόμαστε στον τύπο προσω

πικοτήτων το βιοτικό πρόγραμμα των

οποίων «καθορίζεται κυρίως από τη συνει

δητοποίηση της θέσης τους στην κοινωνία,

από τη συνειδητοποίηση των κοινωνικών

δεσμών, των σχέσεων και της ενότητάς τους

με την κοινωνία ... Το κύριο στοιχείο στις

προσωπικότητες αυτού του τύπου γίνεται η

ζωτική δραστηριότητα χάριν των κοινιvνικών

συμφερόντων, χάριν της ανθρωπότητας,

δηλαδή η ζωτική δραστηριότητα υπό την ιδιό

τητα του συνειδητά κοινωνικού όντος.»96.

Η αυτόνομη, αντικομφορμιστική στά

ση της προσωπικότητας δεν είναι ζήτημα

ατομιστικής διαδικασίας λογικής θεμε

λίωσης επιλογών προς επίτευξη του

ιδιωΤΙΚΟΊ) συμφέροντος, αλλά ζήτημα

αφοσίωσης του ατόμου σε κοινωνικές

ανάγκες και εγχειρήματα που σηματοδο

τούν χειραφετικές προοπτικές.

Το μέγεθος, η εμβέλεια της συλλογικής

χειραφετικής προσπάθειας των ανθρώπων

καθορίζουν τελικά το μέγεθος, την εμβέ

λεια των προοπτικών ανάπτυξης για το

κάΘε εμπλεκόμενο σε αυτή άτομο. Συνε

πώς, όσο πιο μεγάλα, όσο πιο σημαντικά

από κοινωνικής σκοπιάς είναι τα εγχειρή

ματα στα οποία συμμετέχει το άτομο, τόσο

πιο μεγάλες και σημαντικές είναι οι προο-

95. Κ. Μαρξ, ό.π. σημ. 91, σσ. 367-368.

96. 13. Α. Βαζιούλιν, ό.Π. σημ. 88. σελ. 286.



πτικές της ατομικής του ανάπτυξης.

Οι σκοποί της εκπαίδευσης, όπως αυτοί

καθορίζονται από την κρατική εξουσία και

τα αγοραία οικονομικά συμφέροντα, Βρί

σκονται, κατά κανόνα, σε αντιστοιχία με

το κυρίαρχο σύστημα κοινωνικών σχέσε

(Ων. Αυτή όμως η αντιστοιχία, έστω κι αν,

ενίοτε, φαντάζει ακλόνητη, δεν αποτελεί

ποτέ μοναδική επιλογή.

Αν πεμπτουσία της εκπαίόευσης είναι η

ωωποκατευθυνόμενη όιαδικασία καλλιέρ

γειατ; ανάπτυξηξ, βελτίωσης των ανθοω

πων. τότε το ειλικρινές ενοιαφέοον για τη

μόοφωση και η συνεπής παιδαγωγική δρα

στηριότητα οφείλουν να έρχονται σε ρήξη

με όλα; εκείνες τις «αντιπαιόαγωγικές»,

αλλοτυιωτικέτ; πλευρές της κοινωνική;
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ζωής που καταπιέζουν, εκμαυλίζουν,

κονιορτοποιούν την προσωπικότητα.

Η συνεπής και πλέον συνειδητή παιδα

γωγική στάση συνιστά δέσμευση απένα

ντι στην ιδέα που θεωρεί ότι «η ελεύθερη

ανάπτυξη του καθενός είναι η προϋπόθεση

για την ελεύθερη ανάπτυξη όλων.»97. Συνα

κόλουθα, συνιστά προσπάθεια για την

ύπαρξη ευεργετικών, δημιουργικών προ

οπτικών για όλους τους ανθρώπους.

Τελικά, ο συνεπής αγώνας για την παι

δεία είναι οργανικό μέρος του αγώνα για

την κοινωνική χειραφέτηση.

97. Κ. Μαρξ, q). Ένγκελς, Μανιφέστο του κομ

μουνιστικού κόμματος, Σύγχρονη Εποχή,

Αθήνα 1982, σελ. 48. Ο

Κοράνης Ευάγγελος (2005), Μουσειοπαιδαγωγικιί. Βιω

ματικιί προσέγγιση μουσειακών χώρων. Εκδ. χ.ε., Αγρίνιο,

a. 112, σχ. 19χ 19. [01.71]

Η Μουσειοπαιδαγωγικήεμπλουτίζει τη σχολική πράξη, εισάγο

ντ«; ()ιεπιστημονικέςπροσεγγίσεις, συνδέοντας τη γνώση με 'ψυχικές, αισθητικέςκαι κοινω

νικtς ()ιεογασίεςπου αναδεικνύουννέους τομείς της προσωπικότηταςκαι ερμηνείας της κοι

ν(ονΙΚ71ς και πολιτισΗικήςπραγματικότητας.

Η ΜΟΙJσειοπαιδαγ(vγικήως σι)γχρονη εκπαιδευτική διαδικασία αναφέρεται στη βιωματι

ιοί προπtγγιση των μουσείωναπό τους μαθητές. Πρόκειται για παιδαγιογικάπαιχνίbια δρά

σης αναπαράστασηςπουμπορούννα αξιοποιηθούνκατά την επίσκειjJη σε μουσειακόαρχαιο

λογικ() χ(ίJΟΟ. Το μουσείομετατρέπεταιαπό παγερόκαι απόμακροσεχώρο φιλικό και οικείο,

ΠΙ' {να χ(ίJΟΟ μάΟησηςμέσα από το παιχνίδι. Ότανο μαθητήςμπορέσει να συνδέσει τη σημερι

ν7ί κα()ηlιεοινή ζΩJή του με α uτή τωνπαλαιότερωνχρόνων, θα κατανοήσει την αbιάκοπη ιστο

υΙΚ7ί <ΤlJνtχεια και ιbιαιτερότητα του πολιτισμοιλ

2:'[0 !->ι/Jλίο γίνεται ()ιεξοδική παρουσίαση πρακτικών ιδεών που μπορούν να αξιοποιη

()OlJ1! κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε μουσεία. Τα προγράμματα βιωματικής επίσκειjJης

μοι}(τειακ(ιΊν X(VQ(VV IlnOQOl)V να αποτελέσουναυτοτελήαντικείμενατης ευέλικτηςζώνης.

Ι-Ι παι()αγ(ογικήέρευνακαU(vςκαι το ερωτηματολόγιοπουπαρατίθεταικαι αναλύεται στο

!-Jι!Jλίο μΠΟQΟΙJννα αξιοποιηΟοι)ναπό εκπαιδευτικούςγια τα αντίστοιχαπρογράμματα

(ΓΙεριβαλλοντικήςΕκπαίbευσης,Αγωγής Υγείας, Ευέλικτηςζώνης, κ.ά.)

Το βιβλίο θα το βρείτεσταβιβλιοπωλείατουΝομούΑιτωλ/νίαςή στοβιβλιοπωλείο

""Ναυτίλος",ή στοβιβλιοπωλείο''Λοξίας", ή από τον σ. στο τηλ. 6945-918.761.
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