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Περίληψη: Η ηθική διάσταση της παιδείας αποτελεί έναν βασικό άξονα προβληματισμού στη
σύγχρονη  εκπαίδευση.  Στη  διαμόρφωση  της  εκπαιδευτικής  πολιτικής,  ένας  σημαντικός  άξονας
σχετίζεται  με θέματα ηθικής.  Με βάση τα δεδομένα αυτά,  θεωρώ ότι  η ιστορική προσέγγιση του
θέματος παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί αποτυπώνει την εξέλιξη του σχετικού προβληματισμού από τον
18ο αιώνα και εξής στον ελληνικό χώρο αλλά και στον έξω ελληνισμό. 

Στην παρούσα εργασία μελετούμε το εγχειρίδιο Παιδαγωγικής του Χρήστου Παπαδόπουλου,
που διδάσκονται οι μαθητές στο Διδασκαλείο αρρένων Αθηνών, το οποίο τυπώθηκε στην Αθήνα το
1880. Η μέθοδος που ακολουθείται είναι η ιστορική-ερμηνευτική και ως προς τα δύο της επίπεδα: α)
το  συστηματικό ιστορικό – ιστοριογραφικό:  καταγράφεται  το συγκεκριμένο παιδαγωγικό κείμενο σε
σχέση με την έννοια της ηθικής, και β) το  αναλυτικό – ερμηνευτικό:  αναλύεται και ερμηνεύεται το
κείμενο με βάση τα ιστορικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά συμφραζόμενα.

Abstract: The moral dimension of education is a pivotal concern in modern education. A major
axis in the shaping of educational policy is related to ethics. Based on these data, I believe  that the
historical approach is interesting because it reflects the evolution of the relative reflection from the 18th
century onwards in the Greek space and the outside Hellenism. In this paper we study the textbook of
Pedagogy of Christos Papadopoulos which taught in the School for Teachers in Athens. The textbook
was printed in 1880. The method we use is the historical-interpretive on two levels: a) the systematic
history-historiographical: recorded this pedagogical text in relation to the concept of morality,  and b)
the analytical  - interpretation:  analyzed and interpreted the text by historical, social and educational
context.

Λέξεις-κλειδιά: Ηθική, Παιδαγωγική, πρότυπο, αγωγή

1. Εισαγωγικά.

Η ηθική διάσταση της παιδείας αποτελεί έναν βασικό άξονα προβληματισμού
στη σύγχρονη εκπαίδευση.  Στα εγχειρίδια Φιλοσοφίας της Παιδείας αφιερώνονται
ολόκληρες ενότητες για την ηθική αγωγή και μόρφωση των νέων (Καζεπίδης, 1998ֹֹ
Πολυχρονόπουλος, 1992ֹֹ  Καραφύλλης, 1999). Στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής
πολιτικής επίσης, ένας σημαντικός άξονας σχετίζεται με θέματα ηθικής (Pring, 2005,
σ. 195-203ֹֹ  Van Manen, 2005, σ. 219 - 227ֹֹ). To ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τέλος, σε
θέματα ηθικής και εκπαίδευσης καταγράφεται με την κυκλοφορία ειδικών περιοδικών
όπου θίγονται σύγχρονες διαστάσεις του σχετικού προβληματισμού (Goodman, 2006,
σ. 103-115ֹֹ  Nixon, 2006, σ. 149-161ֹֹ  Vojak, 2006, σ. 177-195ֹֹ  Barrow, 2006, 3-
13ֹֹ  Furrow,  2005).  Για  την  περίοδο του  διαφωτισμού η  έρευνα  στηρίζεται  στα
εγχειρίδια  Ηθικής καθώς επίσης και στις  Χρηστοήθειες  και  Χειραγωγίες,  ενώ όσον
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αφορά  τον  19ο και  20ο αιώνα  τίθενται  στο  επίκεντρο  της  μελέτης  τα  εγχειρίδια
Παιδαγωγίας/ Παιδαγωγικής διότι θέματα ηθικής εντάσσονται μέσα σε αυτά. Ως προς
τον χρόνο, θα μας απασχολήσει κυρίως στην παρούσα εισήγηση ο 19ος αιώνας, όπου
δημοσιεύονται αρκετά εγχειρίδια Παιδαγωγικής, επηρεασμένα στο μεγαλύτερο μέρος
τους από αντίστοιχα γερμανικά, τα οποία προετοιμάζουν το έδαφος για την εισαγωγή
του ερβαρτιανισμού στην Ελλάδα.  

Στην παρούσα εργασία μελετούμε το εγχειρίδιο Παιδαγωγικής που διδάσκονται
οι μαθητές στο Διδασκαλείο αρρένων Αθηνών του Χρήστου Παπαδόπουλου, Γενική
Παιδαγωγική  και  Διδακτική  συγγραφείσα  μεν  γερμανιστί  προς  χρήσιν  των
Διδασκαλείων εκατέρου των φύλων υπό Γ. Α. Λινδέρου καθηγητού της Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής  εν  τω  Πανεπιστημίω  Πράγης...  εγκρίσει  του  Υπουργείου  των
Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, εν Αθήναις 1880. Το συγκεκριμένο
κείμενο του Χ.  Παπαδόπουλου είναι  ιδιαίτερα σημαντικό διότι  διδάσκεται  σε μία
περίοδο  ανασύστασης  του  Διδασκαλείου  Αθηνών  (Μ.  Β.,  1884,  σ.  326)  και
επαναπροσδιορισμού  των  στόχων  του  που  αφορά  στην  κατάρτιση  των  δασκάλων
προκειμένου να μπορούν να διδάξουν τα προβλεπόμενα μαθήματα του Δημοτικού
Σχολείου.    

Η μέθοδος που ακολουθείται είναι η ιστορική-ερμηνευτική και ως προς τα δύο
της  επίπεδα:  α)  το  συστηματικό  ιστορικό  –  ιστοριογραφικό:  καταγράφεται  και
παρουσιάζεται  το  συγκεκριμένο  παιδαγωγικό  κείμενο  του  19ου αιώνα  και  β)  το
αναλυτικό – ερμηνευτικό: αναλύεται και ερμηνεύεται το συγκεκριμένο παιδαγωγικό
κείμενο με βάση τα ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά συμφραζόμενα
(Χουρδάκης, 1997, σ. 92-132ֹֹ Cohen L.,  Manion L., 2000, σ. 70-100ֹֹ  Μπονίδης,
2004, σ. 84-99ֹֹ).

 Αρκετά  σημαντικό  ζήτημα  για  το  κράτος  αποτελεί  η  εκπαίδευση  και
κατάρτιση  των  δασκάλων και  για  τον  λόγο αυτό στις  διατάξεις  του νόμου  «περί
δημοτικών  σχολείων»  του  1834  συγκαταλέγεται  και  η  ίδρυση  του  πρώτου
Διδασκαλείου  ή  Διδασκαλοδιδακτηρίου  (Schullehrerseminarium)  (Νόμος  «Περί
δημοτικών σχολείων» της 3ης Μαρτίου 1834, άρθρα 6 και  65) με έδρα αρχικά το
Ναύπλιο  και  στη  συνέχεια  την  Αθήνα.  Πρώτος  διευθυντής  του  Διδασκαλείου
διορίζεται ο Γερμανός γιατρός Christian Ludwig Korck (Τζήκας, 1996, σ. 345-348).
Πρώτος καθηγητής της Γενικής Παιδαγωγίας, Διδακτικής και Γυμναστικής διορίζεται
το  1837 ο Γ.  Παγών (Μπουζάκης & Τζήκας,  1996,  σ.  23˙  Παπακωνσταντίνου  &
Ανδρέου,  1992,  σ.  67˙  Αντωνίου,  2012,  σ.  28-29).  Το  Διδασκαλείο  Αθηνών
λειτουργεί  με  πολλά  προβλήματα  έως  το  1863.  Το  1864  ο  Υπουργός  Παιδείας
Αλέξανδρος  Κουμουνδούρος  προτείνει  την  κατάργηση του Διδασκαλείου  Αθηνών
και την παρουσίαση νέου κανονισμού «εν καιρώ».    

Το ενδιαφέρον για την παιδαγωγική κατάρτιση των δασκάλων εντατικοποιείται
ξανά τη δεκαετία 1870-1880  (Παπακωνσταντίνου & Ανδρέου, 1992), τόσο με την
ανασύσταση του Διδασκαλείου Αθηνών (Νόμος ΧΘ΄ 11-1-1878, ΦΕΚ 7/24-1-1878)
όσο  και  με  την  ίδρυση  «περιφερειακών»  Διδασκαλείων  εντός  των  ορίων  του
ελληνικού κράτους (Τρίπολη, Κέρκυρα (Νόμος ΩΝΘ΄/6-5-1880) και Λάρισα (Νόμος
ΑΙΒ΄/12-6-1882)),  αλλά και εκτός  της ελλαδικής επικράτειας,  στον ελληνισμό της
Οθωμανικής Ατοκρατορίας (Φούκας, 2005, σ. 47-65).    

Στο κράτος, στα 1878 αποφασίζεται η ίδρυση Διδασκαλείου στην Αθήνα για τη
μόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να διδάξουν τη
νέα μέθοδο διδασκαλίας, τη συνδιδακτική (Μωραΐτης, 1880). Πρώτος διευθυντής του
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Διδασκαλείου  διορίζεται  ο  Χρήστος  Παπαδόπουλος,  μετέπειτα  καθηγητής  στη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και από τους πρώτους διδάσκοντες
Παιδαγωγικών μαθημάτων σε αυτό. Ο Χ. Παπαδόπουλος στον εναρκτήριο λόγο του
αποδίδει ιδιαίτερη αξία στην Παιδαγωγική Επιστήμη, την οποία θεωρεί αναπόσπαστο
τμήμα  της  κατάρτισης  του  καλού  εκπαιδευτικού:  «…Άνευ  της  γνώσεως  των
παιδαγωγικών αρχών εκπίπτει το έργον του διδασκάλου εκ της περιωπής της τέχνης εις
τα κοινά βάναυσα έργα, αυτός δε καθίσταται μισθωτός εργάτης…» (Παπαδόπουλος,
1878, σ. 8).

2.  Χρήστος Παπαδόπουλος: Μέσα από την αγωγή ο παιδαγωγούμενος εθίζεται
στην καθαρότητα των ηθών και την ευσέβεια- Η πραγμάτωση του ηθικού
προτύπου  στη  συνείδηση  του  ανθρώπου  λαμβάνει  τη  μορφή  ηθικού
χαρακτήρα.

Κατά  τη  δεύτερη  περίοδο  λειτουργίας  του  Διδασκαλείου  Αθηνών,  η
Παιδαγωγική διδάσκεται μέσα από τα συγγράμματα των: Χ. Παπαδόπουλου και Α.
Σπαθάκη.  Σε  όλα  τα  εγχειρίδια  Παιδαγωγικής  τονίζεται  ιδιαίτερα  η  ηθική
διαπαιδαγώγηση  των  μαθητών  καθώς  και  ο  ηθικά  ακέραιος  χαρακτήρας  των
εκπαιδευτικών.  Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Χ. Παπαδόπουλου στον λόγο
του  κατά  τα  εγκαίνια  του  νέου  Διδασκαλείου  Αθηνών:  «…καθορώντας,  ότι  η
μόρφωσις του χαρακτήρος των πολιτών δεν πρέπει να αφεθή εις τον ρουν του βίου,
αλλά  να  παρασκευασθή  εν  τη  σχολή  δια  παιδαγωγικής  διδασκαλίας…»
(Παπαδόπουλος, 1878, σ. 1-2). 

Ο Χρήστος Παπαδόπουλος από τα πρώτα χρόνια της πανεπιστημιακής του
καριέρας  συμπεριλαμβάνει  στο  Πρόγραμμα  διδασκαλίας  του  μαθήματα
Παιδαγωγικής, για την καλύτερη διδασκαλία της οποίας στα 1879 μεταφράζει την
«Γενική  Παιδαγωγική  και  Διδακτική»  του  καθηγητή  της  Φιλοσοφίας  και
Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου της Πράγας G. A. Lindner, την οποία εκδίδει για
πρώτη φορά στα 1880.

Ο  Χ.  Παπαδόπουλος  θεωρεί  την  Ψυχολογία,  τη  Λογική  και  την  Ηθική
βοηθητικές  επιστήμες  προς  την  Παιδαγωγική,  γεγονός  που  τον  εντάσσει  στους
οπαδούς της Ερβαρτιανής Παιδαγωγικής στην Ελλάδα. Η Παιδαγωγική ανήκει στις
πρακτικές/εφαρμοσμένες επιστήμες, ενώ χαρακτηρίζεται «πρακτική τεχνολογία». Ο
άνθρωπος  διαφέρει  των  υπόλοιπων  όντων  στις  προδιαθέσεις  του  προς  τη  λογική
γνώση, την ελεύθερη βούληση και την απόκτηση της γλώσσας. Η εξέλιξη του παιδιού
εξαρτάται  από μακρά ανάπτυξη,  η οποία περιλαμβάνει  το  μισό της  ζωής του και
καθορίζεται  από  εσωτερικές  προδιαθέσεις  και  εξωτερικές  επιδράσεις
(Παπαδόπουλος, 1880, σ. 1-2). Κατά τη διαδικασία της αγωγής το παιδί πρέπει να
αναπτύξει το αυτεξούσιο ώστε να διαμορφώσει ολόπλευρα την προσωπικότητά του
(Παπαδόπουλος, 1880, σ. 2-4).

Ο συγγραφέας ορίζει την Παιδαγωγική ως επιστήμη αλλά και ως τέχνη με
αντικείμενο  την  αγωγή.  Ως  επιστήμη  είναι  η  θεωρία  της  αγωγής  και  ως  πράξη
αποτελεί  παιδαγωγική  τέχνη.  Η  Ψυχολογία  αποτελεί  βοηθητική  επιστήμη  της
Παιδαγωγικής. Στο έργο της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας βοηθάει και η Ηθική.
Η παιδαγωγική εμπειρία και η Ψυχολογία μπορούν να διδάξουν πως πράγματι έχει η
πνευματική  ανάπτυξη  του  ανθρώπου  εξαιτίας  των  φυσικών  επιδράσεων  και  των
παιδαγωγικών  μέσων˙  δεν  αναλύουν  όμως  πως  οφείλει  να  είναι  η  πνευματική
ανάπτυξη του ανθρώπου (ιδεατή). Έργο της Ηθικής αποτελεί ο προσδιορισμός αυτού

ISSN 1790-8574                                                                                                             3



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 7o Πανελλήνιο Συνέδριο 10,11,12 Οκτωβρίου 2014 

που εγχαράσσει την απόλυτη αξία στη βούληση και πράξη του ανθρώπου. Η Ηθική
διδάσκει τον σκοπό και η Ψυχολογία παρέχει τα μέσα της αγωγής (Παπαδόπουλος,
1880, σ. 13-14). Η Παιδαγωγική ανήκει στις πρακτικές (εφαρμοσμένες) επιστήμες.
Όπως η Ηθική διδάσκει πως οφείλει να ζει κανείς, έτσι και η Παιδαγωγική διδάσκει
πως οφείλει  κανείς  να παιδεύει.  Οι  παιδαγωγικές  εμπειρίες  είναι  επισφαλείς  διότι
πρώτον τα παιδαγωγικά αποτελέσματα προκύπτουν από τη συνέργεια της συνειδητής
παιδαγωγικής  ενέργειας,  της  έμφυτης  προδιάθεσης  αλλά  και  των  παιδαγωγικών
δυνάμεων. Η παρακολούθηση της παιδαγωγικής ενέργειας στη βιογραφία του ατόμου
καταδεικνύει ότι η βελτίωση της εκπαίδευσης προάγει την εθνική ευημερία και τη
δημόσια ηθικότητα (Παπαδόπουλος, 1880, σ. 14-15).    

Στη  συνέχεια  ο  συγγραφέας  προσδιορίζει  την  έννοια  της  βούλησης.  Η
σπουδαιότατη  πνευματική  ενέργεια  του  ανθρώπου  είναι  η  βούληση,  η  οποία
εκδηλώνεται  με πράξεις.  Σημαντικό είναι  για  τον άνθρωπο το τι  γνωρίζει,  ακόμη
όμως  πιο  σημαντικό  είναι  το  τι  βούλεται.  «Ο  χαρακτήρ  δεν  είναι  μόρφωσις  της
γνώσης αλλά καρπός της βουλήσεως» (Παπαδόπουλος, 1880, σ. 16). Η αγωγή έχοντας
ως στόχο να δώσει στον εσωτερικό άνθρωπο σταθερή μορφή σύμφωνη με τον σκοπό
αυτής,  τελικά τείνει  στη μόρφωση της βούλησης του ατόμου.  Επειδή δε η αγωγή
επηρεάζεται και από το θυμικό, επιζητά να μορφώσει και αυτό. Η βούληση όμως δεν
αποτελεί αυτοτελή δύναμη της ψυχής, αλλά έχει τις ρίζες της τόσο στον κύκλο των
ιδεών όσο και στο θυμικό του ανθρώπου. Το πρώτο μέρος της γενικής Παιδαγωγικής
πραγματεύεται περί του αντικειμένου της αγωγής, του παιδιού δηλαδή ως έμψυχο ον
που  βρίσκεται  στην  αρχική  του  ανάπτυξη.  Τους  νόμους  αυτής  της  ανάπτυξης
(ψυχολογικούς νόμους) είναι ανάγκη να γνωρίζει προ πάντων ο παιδαγωγός. Αυτό το
πρώτο μέρος της Παιδαγωγικής καλείται παιδαγωγική Ψυχολογία. Το δεύτερο μέρος
πραγματεύεται τον ύψιστο σκοπό της αγωγής και ερείδεται επί της Ηθικής. Άρα για
τον συγγραφέα παρόλο που η Ηθική αποτελεί βοηθητική επιστήμη στην Παιδαγωγική
ωστόσο αποτελεί τον ύψιστο σκοπό της αγωγής (Παπαδόπουλος, 1880, σ. 17).

Η συνείδηση του παιδιού αποτελεί  το κύριο αντικείμενο της ενέργειας του
παιδαγωγού. Η ανάπτυξη της συνείδησης εκτελείται προς δύο διευθύνσεις, αυτήν του
πνεύματος και του θυμού (καρδιάς) (Παπαδόπουλος, 1880, σ. 19-20). Η πνευματική
μόρφωση περιλαμβάνει  τον παραστατικό βίο.  Η θυμική  μόρφωση αναφέρεται  στο
συναισθάνεσθαι και  ορέγεσθαι (βούλεσθαι).  Οι  παραστάσεις  είναι  αρχικές
καταστάσεις  της  ψυχής,  ενώ  τα  συναισθήματα  και  οι  ορέξεις  παράγωγοι
(Παπαδόπουλος, 1880, σ. 20). Τα συναισθήματα με βάση τα αίτια που τα προκαλούν,
διακρίνονται σε: 1) υποκειμενικά συναισθήματα τα οποία εκφράζουν αξία ή απαξία,
τα οποία έχουν τα πράγματα για ένα ορισμένο άτομο και σε ορισμένη κατάσταση, 2)
αντικειμενικά  τα  οποία  εξαρτώνται  από  την  ποιότητα  των  αντικειμένων  και
εκφράζουν γενική και απόλυτη αξία. Τέτοια είναι εν μέρει τα υλικά συναισθήματα
(του πόνου, της δίψας, της πείνας, καύσης, κλ.), τα ειδολογικά τα οποία αναφέρονται
στο  αληθές  (λογικά),  το  καλό  (καλαισθητικά)  και  το  αγαθό  (ηθικά)  και  τα
θρησκευτικά.  Ιδιαίτερα  σημαντική  για  την  αγωγή  αποτελεί  η  μόρφωση  των
ειδολογικών και θρησκευτικών συναισθημάτων (Παπαδόπουλος, 1880, σ. 26-27). 

Αναλύοντας  την  έννοια  του  χαρακτήρα  ο  συγγραφέας  τονίζει  τη
σημαντικότητά  του στο βούλεσθαι  και  στο πράττειν.  Η ανάπτυξη του  χαρακτήρα
ξεκινάει  με  τη  διαπαιδαγώγηση  πρακτικών  αρχών  σε  βουλήματα.  Συνδέοντας  ο
συγγραφέας τον χαρακτήρα με την ηθική τονίζει  πως ο χαρακτήρας αποτελεί  την
τέλεια  συμφωνία  της  βούλησης  και  πράξης  μέσα  από  την  υποταγή  αυτής  σε
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πρακτικές αρχές και αυτών σε μία ύψιστη (Παπαδόπουλος, 1880, 51-53). Εάν όλες οι
πρακτικές αρχές συμφωνούν με τον ηθικό νόμο και επί κεφαλής αυτών βρίσκεται η
συνείδηση, ο χαρακτήρας τότε είναι ηθικός. Ο χαρακτήρας διαμορφώνεται κατά την
αυτοτελή άμεση βούληση και πράξη μέσα από τις  σχέσεις  του πραγματικού βίου.
Κατά τη διάρκεια του βίου ωριμάζει  ο χαρακτήρας υπό ευνοϊκές-  εσωτερικές  και
εξωτερικές σχέσεις με την αποκρυστάλλωση των πρακτικών αρχών στην ατμόσφαιρα
της  κοινωνίας.  (Παπαδόπουλος,  1880,  σ.  53).  Ο  συγγραφέας  αναφέρει  όψεις  του
ανθρώπινου  προορισμού που έχουν  να  κάνουν  με  την  αρετή,  την  ηθικότητα,  τον
ανθρωπισμό,  την  καθομοίωση  στον  Θεό,  τη  λογικότητα,  την  ευδαιμονία,  την
αυτενέργεια που εργάζεται στην αλήθεια και το αγαθό, τον χριστιανικό πολιτισμό,
την αρμονική ανάπτυξη των ανθρώπινων προδιαθέσεων και δυνάμεων, για την οποία
μίλησαν οι: J. H. Pestalozzi, A. Niemeyr, και F. Dittes, την ηθική μόρφωση του βίου,
την ισχή του ηθικού χαρακτήρα, για την οποία μίλησε ο Έρβαρτος. Οι όψεις αυτές
αποτελούν το ηθικό πρότυπο ως τον κύριο προορισμό του ανθρώπου εγκόσμια.

Η  επιστημονική  (φυσική)  Ηθική  διδάσκει  ότι  το  περιεχόμενο  του  ηθικού
προτύπου αποτελεί σειρά ιδεών, προς τις οποίες ρυθμίζεται η εκτίμηση της βούλησης
σε  όλες  τις  περιστάσεις  του  ανθρώπινου  βίου.  Οι  ιδέες  αυτές  είναι  πέντε:  η
ευσυνειδησία, η τελειότητα, η αγάπη, η δικαιοσύνη και η ανταπόδοση. Ο σκοπός της
αγωγής συνδέεται  άμεσα με τον καθολικό προορισμό του ανθρώπου και έργο της
είναι να δώσει εφόδια στον νέο για τη μελλοντική επίτευξή του. 

Η  Ηθική  διακρίνεται  σε:  α)  φυσική  ή  φιλοσοφική  Ηθική  και  β)  σε
θρησκευτική  (Παπαδόπουλος,  1880,  σ.  54-55).  Στο  πνεύμα  του  ανθρώπου
διακρίνονται η γνώση και η βούληση, οι οποίες δεν βρίσκονται πάντοτε σε αρμονία.
Πολλοί  άνθρωποι  γνωρίζουν  το  αγαθό  αλλά  δεν  το  πράττουν.  Η  πεποίθηση  του
αγαθού υπάρχει αλλά είναι ασθενής και δεν μπορεί να αντισταθεί στην αμαρτία. Αυτή
η  σχέση  δεν  πρέπει  να  υπάρχει  διότι  όπου  παρουσιάζεται  προκαλεί  την  ηθική
αποδοκιμασία.  Αντίθετα  όταν η γνώση και  η βούληση με  τις  πεποιθήσεις  και  τις
πράξεις βρίσκονται σε αρμονία μεταξύ τους, τότε η σχέση αυτή είναι άξια απόλυτου
επαίνου. «Το βούλεσθαι και πράττειν ό,τι εν τινι δεδομένη περιστάσει γινώσκει τις ως
το ηθικώς άριστον είνε το γνώρισμα της εσωτερικής ελευθερίας….. Την εσωτερικήν
πεποίθησιν  περί  εκείνου,  το  οποίον  εν  πάση  περιστάσει  είνε  το  ηθικώς  άριστον,
δυνάμεθα  να  ονομάσωμεν  (ηθικήν)  συνείδησιν»  (Παπαδόπουλος,  1880,  σ.  56).  Ο
άνθρωπος που πράττει σύμφωνα με την οικεία συνείδηση καλείται ευσυνείδητος. Η
ευσυνειδησία συνδέεται άμεσα και με την ηθική επιδοκιμασία. Για τον λόγο αυτό η
συμφωνία της βούλησης και της γνώσης ή η ευσυνειδησία ως το πρώτο στοιχείο της
ηθικής αξίας καλείται ιδέα της εσωτερικής ελευθερίας. Κατά την περίοδο της αγωγής
δεν είναι ακόμη τέλεια η γνώση, το έτερο μέλος της σχέσης αυτής. Έτσι κατά τη
διάρκεια της αγωγής υπάρχει ανάγκη να υπερτερεί η γνώση του παιδαγωγού έναντι
αυτής του παιδαγωγούμενου και καθώς η τελευταία ωριμάζει, υποχωρεί η γνώση του
παιδαγωγού.  Η  υποταγή  της  βούλησης  του  παιδαγωγούμενου  στη  γνώση  του
παιδαγωγού καλείται υπακοή. Η υπακοή ως προοίμιο της μελλοντικής συμφωνίας της
οικείας γνώσης και της βούλησης με τη μορφή της εσωτερικής ελευθερίας αποτελεί
τη σπουδαιότερη προπαιδεία της ηθικότητας κατά την περίοδο της αγωγής, δηλαδή η
κύρια ψυχή της αγωγής. Στόχος της αγωγής είναι να εμφυτεύσει στο άτομο τις αρετές
της  φιλεργίας,  επιμέλειας,  εγκαρτέρησης,  επιμονής,  θάρρους,  ευστάθειας  του
χαρακτήρα (Παπαδόπουλος, 1880, 58-59).
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Η τρίτη ιδέα της ηθικότητας είναι η αγάπη. Ο συγγραφέας προσδιορίζει την
αγάπη ως την αποδοχή της ξένης βούλησης στη δική μας. «Αγαπώ, εάν βούλωμαι ίνα
η βούλησις άλλου τινός επιτύχη του σκοπού αυτής ούτως, ως ει ήτο οικεία εμού˙ αγαπώ
λοιπόν άλλον, εάν επιθυμώ αγαθόν τι δι’ αυτόν». Η αγάπη αποτελεί τη θεμελιώδη ιδέα
του χριστιανισμού και τη μέγιστη ροπή και μεταβολή στην έως τώρα ιστορία της
ανθρωπότητας, υποστηρίζοντας το ευαγγέλιο της απολύτρωσης από της φιλαυτίας. Η
αγαθότητα της καρδιάς, η συμπάθεια και επιείκεια, η πραότητα, το ευδιάλλακτο, η
προθυμία στο να υπηρετούμε τους άλλους, η ευεργετικότητα είναι  οι  χριστιανικές
εκείνες  αρετές,  τις  οποίες  οφείλει  η  αγωγή  να  εμφυτεύσει  στην  καρδιά  του
παιδαγωγούμενου (Παπαδόπουλος, 1880, σ. 60-61). 

Συνδέοντας την ανάπτυξη της έννοιας της ηθικότητας με τη μορφή των πέντε
πρακτικών  ιδεών  παρατηρούμε  ότι  υπάρχουν  πέντε  είδη  σχέσεων  βουλήσεων,  τα
οποία αποτελούν το αντικείμενο της ηθικής αξίας. Τα μέλη αυτών των σχέσεων είναι
επί μέρους βουλήματα. Μόνο στην πρώτη ιδέα το έτερο των μελών της σχέσης είναι
η  γνώση.  Τη  θεωρία  αυτών  παρακολουθεί  η  ηθική  επιδοκιμασία  ή  η  ηθική
αποδοκιμασία. Η ηθική επιδοκιμασία οδηγεί σε αρετές, ενώ η ηθική αποδοκιμασία σε
καθήκοντα,  διότι  υπάρχει  ανάγκη  να  αποφεύγει  κάποιος  την  αποδοκιμασία  του
δικαστηρίου. (Παπαδόπουλος, 1880, σ. 63-64).         

  Ο συγγραφέας αναλύει στη συνέχεια τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση
του ηθικού χαρακτήρα στον παιδαγωγούμενο. Η πραγμάτωση του ηθικού προτύπου
στη  συνείδηση  του  ανθρώπου  λαμβάνει  τη  μορφή  ηθικού  χαρακτήρα.  Και  εδώ
συνδέεται  η  αγωγή με την πραγμάτωση του ηθικού προτύπου στη συνείδηση του
ανθρώπου. Μέσα από την αγωγή ο παιδαγωγούμενος εθίζεται στην καθαρότητα των
ηθών και την ευσέβεια. Λογικότητα, ηθικότητα, ελευθερία, ευστάθεια του χαρακτήρα
αποτελούν αντιλήψεις της ίδιας έννοιας σε διάφορες όψεις. Αυτός που πράττει λογικά
πράττει και ηθικά, διότι το περιεχόμενο της λογικότητας συνίσταται στις απαιτήσεις
του ηθικού νόμου. Πράττει επίσης ελεύθερα διότι ορίζει τον εαυτό του όχι κατά τις
τυχαίες  διαθέσεις  της  στιγμιαίας  συνείδησής  του,  οι  οποίες  συγκλίνουν  στο  να
υποβοηθούν  μία  επιθυμία,  αλλά  σύμφωνα  με  τους  αναλλοίωτους  ορισμούς  της
λογικής του γνώσης. Αυτός που γίνεται ανεξάρτητος και γνωρίζει να κάνει άριστη
χρήση της  ανεξαρτησίας  του τότε  πετυχαίνει  τον  προορισμό του (Παπαδόπουλος,
1880, σ. 65-66).                                  

Ο συγγραφέας στο επόμενο κεφάλαιο αναλύει  τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
του  αποτελεσματικού  δημοδιδασκάλου  απέναντι  στο  έργο  που  επιτελεί.  Ο
παιδαγωγός  πρέπει  να  γνωρίζει  τα  μέσα,  τα  οποία  διαθέτει  για  την  επίτευξη  του
σκοπού της αγωγής.  Σε τέταρτη θέση τοποθετεί  ο συγγραφέας τον ηθικά ακέραιο
χαρακτήρα του εκπαιδευτικού που λειτουργεί ως πρότυπο απέναντι στους μαθητές
του. «Να είνε χαρακτήρ˙ διότι ενεργεί τα μάλιστα δια του αξιώματος, το οποίον εξαίρει
αυτόν προ των οφθαλμών των μαθητών, δια του προτύπου, το οποίον προβάλει εις
αυτούς δια του οικείου παραδείγματος και των τρόπων, και δια της ηθικής ζέσεως, δι’
ής  ζωογονεί  πάντα  τα  παιδαγωγικά  μέτρα».  Ιδιαίτερες  αρετές,  ιδιότητες  όπως  τις
αποκαλεί ο συγγραφέας, που πρέπει να κοσμούν το χαρακτήρα του δασκάλου είναι: η
υπομονή, η δικαιοσύνη συνδυασμένη με την ηπιότητα, η ευσυνειδησία, η φιλεργία, η
φιλοπατρία,  η  αληθινή  θρησκευτικότητα,  το  προοδευτικό  φρόνημα,  η  έλλειψη
αξιώσεων  και  η  μετριοφροσύνη.  Το αξίωμα  του  παιδαγωγού είναι  ηθικό  αξίωμα,
όπως αυτό του ιερέα. Ο παιδαγωγός περιορίζεται σε ηθικά αποτελέσματα, όπως στην
αμοιβή  της  συνείδησης  και  στις  ευχαριστήσεις,  τις  οποίες  συνεπάγεται  η
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συναναστροφή με τα παιδιά και η μόρφωση της καρδιάς τους (Παπαδόπουλος, 1880,
σ. 254-256).

3. Επιλογικά.

Στο εγχειρίδιο  του Χ.  Παπαδόπουλου,  η Ψυχολογία,  η  Λογική και  η Ηθική
θεωρούνται  βοηθητικές  επιστήμες  για την  Παιδαγωγική.  Η Παιδαγωγική διδάσκει
πώς οφείλει κάποιος να εκπαιδεύει και δανείζεται τον σκοπό της από την Ηθική και
τα μέσα της προκειμένου να πετύχει τους στόχους της από την Ψυχολογία. 

Η ηθική διάπλαση εμπεριέχεται σε όλα τα εγχειρίδια Παιδαγωγικής. Στον 19ο

αιώνα πλέον καθαρά μέσα από τα εγχειρίδια Ηθικής, η έννοια της Ηθικής αποκτά
άλλο εννοιολογικό περιεχόμενο σε σχέση με αυτό που είχε το 18ο και στις αρχές του
19ου  αιώνα.  Ο  αποδέκτης  των  ηθικών  πράξεων  του  ατόμου  προσδιορίζει  και  την
ταυτότητα της Ηθικής. Ενώ τέλη του 17ου και τον 18ο αιώνα έχουμε αποδέκτη των
ηθικών πράξεών μας τον Θεό καθώς και στόχος ζωής η επυράνια ευδαιμονία, τον 19ο

αιώνα έχουμε στροφή στον άνθρωπο, στον εαυτό, στον πλησίον. Φαίνεται καθαρά
μέσα  από  το  συγκεκριμένο  εγχειρίδιο  Παιδαγωγικής  ότι  οι  αξίες  της  ηθικής
προσδιορίζονται από τον εαυτό και την ευδαιμονία του εγώ σε επίγεια κατάσταση,
αποδέκτης δηλαδή των ηθικών μας πράξεων αποτελεί ο εαυτός σε πρώτο επίπεδο και
σε  δεύτερο  επίπεδο ο  πλησίον.  Σε  τρίτο  επίπεδο αποδέκτης  των ηθικών πράξεων
αποτελεί  ο  Θεός  και  η  επουράνια  ευδαιμονία,  αντικείμενο  όμως  με  το  οποίο
ασχολείται  καθαρά η θρησκευτική  αγωγή.  Μέλημα του εκπαιδευτικού  αποτελεί  η
ηθική  διάπλαση  του  μαθητή  και  για  τον  λόγο  αυτό  αποτελεί  βασικό  μέρος  στα
εγχειρίδια  Παιδαγωγικής.  Το  συγκεκριμένο  εγχειρίδιο  φαίνεται  ότι  στοχεύει  στην
ανάπτυξη της ολόπλευρης προσωπικότητας του μαθητή, ψυχική, σωματική αλλά και
ηθική (στη διαμόρφωση ηθικής βούλησης με αποτέλεσμα και την ηθική πράξη), όπως
αυτό απαιτεί ο πλησίον και άρα το κοινωνικό σύνολο.   

Στο  σημείο  αυτό  αξίζει  να  τονίσουμε  και  τον  σημαντικό  ρόλο  του
εκπαιδευτικού  στην  ηθική  διάπλαση  των  μαθητών.  Ο  ρόλος  του  εκπαιδευτικού
περιλαμβάνει  την  καθαρά  εκπαιδευτική-παιδαγωγική  και  την  ευρύτερη  κοινωνική
διάσταση.  Η  παιδαγωγική  διάσταση  αναφέρεται  στη  σχέση  παιδαγωγού-
παιδαγωγούμενου  που  έχει,  κατά  το  19ο αιώνα,  διττό  χαρακτήρα:  τη  μετάδοση
γνώσεων και  τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδαγωγούμενων.  Η μετάδοση
γνώσεων αλλά  και  η  ηθική  διάπλαση  των  μαθητών,  δηλαδή η  απόκτηση ηθικών
αρχών και  η  διαμόρφωση του χαρακτήρα τους  αποτελούν  βασικές  επιδιώξεις  του
εκπαιδευτικού. Σύμφωνα με την παιδαγωγική θεωρία του 19ου αιώνα ο εκπαιδευτικός
και  της  Πρωτοβάθμιας  και  της  Μέσης  Εκπαίδευσης  έχει  διττή  αποστολή:  να
αναπτύσσει  το  πνεύμα  των  μαθητών  του  και  να  τους  διαπλάθει  ηθικά.  Βασικός
στόχος της αγωγής για τους πρώτους παιδαγωγούς είναι η διάπλαση των μαθητών ως
χρηστών πολιτών.  

Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο καθορίζονται και τα χαρακτηριστικά του «ηθικού
δασκάλου» διότι αποτελεί πρότυπο για τους μαθητές. Σαφώς και η έννοια της ηθικής
δεν  αφορά  ή  δεν  περιγράφεται  μόνο  στην  αγωγή  των  παιδιών  αλλά  και  στα
χαρακτηριστικά των παιδαγωγών. Παράλληλα με την υπομονή, την ευσυνειδησία, τη
φιλεργία και τη μετριοφροσύνη μνημονεύονται η φιλοπατρία και η θρησκευτικότητα
ως  βασικά  χαρακτηριστικά  του  εκπαιδευτικού.  Τα  γενικότερα  δεδομένα  της
ευρύτερης κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας δικαιολογούν, οπωσδήποτε, τη
διεύρυνση αυτή. Παράλληλα με  την παροχή γνώσεων στους μαθητές ο δάσκαλος
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οφείλει  να τους παρέχει  τα βασικά εφόδια ενός σωστού και ηθικού ανθρώπου. Η
ηθικοποίηση  του  ανθρώπου  και,  συνεκδοχικά,  της  κοινωνίας  αποτελεί  κυρίαρχο
στοιχείο  στην  παιδαγωγική  θεωρία  των  μέσων  του  19ου αιώνα  και  ο  ρόλος  του
δασκάλου είναι πολλαπλός και κυρίαρχος.

Σήμερα  είναι  πιο  επιτακτική  η  ανάγκη  από  ποτέ  της  επανασύνδεσης  της
αγωγής με την ηθική. Μέσα από αυτή την επανασύνδεση ο μαθητής θα αγαπήσει
πρώτα τον εαυτό του, θα προσδιορίσει τη θέση του μέσα στην κοινωνία σε τοπικό
αρχικά επίπεδο αλλά και στο ευρύτερα εθνικό. Αφού προσδιορίσει τη θέση του μετά
θα αγαπήσει και τον συνάνθρωπο και θα είναι έτοιμος να προσφέρει στην κοινωνία.
Στην επανασύνδεση αυτή φυσικά πρωταρχικό ρόλο παίζει και ο εκπαιδευτικός.
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