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Περίληψη. Το άρθρο αυτό παρουσιάζει μια έρευνα η οποία καταγράφει τις απόψεις μαθητών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την πολιτική κοινωνικοποίηση τους. Η συζήτηση είναι 

δομημένη πάνω σε τρεις άξονες: ο πρώτος άξονας αφορά την αποτύπωση της επίδρασης των 

ομάδων συνομήλικων και των δραστηριοτήτων τους τον ελεύθερο χρόνο τους, ο δεύτερος ήταν 

συνδεδεμένος με τις προσωπικές απόψεις των μαθητών για θέματα που άπτονται της 

καθημερινότητας τους και ο τρίτος άξονας αφορά την επίδραση του σχολείου στη διαμόρφωση 

των πολιτικών στάσεων των μαθητών. Τα συμπεράσματα που ακολουθούν προβάλλουν εύγλωττα 

τις αγκυλώσεις του εκπαιδευτικού συστήματος όσον αφορά τις μαθητικές κοινότητες και τη 

διδασκαλία της Πολιτικής Παιδείας, αναζητώντας παράλληλα και τρόπους επίλυσης των 

προβλημάτων. 

 

Λέξεις κλειδιά: πολιτική κοινωνικοποίηση, ανάλυση λόγου, πολιτική παιδεία, μαθητικές 

κοινότητες. 
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Summary. This article presents a research that records secondary education pupils’ points of view 

regarding political socialization. The discussion is based on three levels: the first level is concerned 

with the presentation of the influence of peer groups and their activities in free time, the second is 

connected with pupils’ personal points of view about issues that are related with their everyday 

life and the third is related with school influence on modifying pupils’ political attitudes. The 

conclusions that follow put forward the distortions of educational system as student councils and 

teaching of civic education are concerned, searching simultaneously solutions to the problems.  

 

Key words: political socialization, discourse analysis, civic education, student council. 

 

Στόχοι και μεθοδολογία της έρευνας 

Η έρευνα αυτή επιχειρεί την καταγραφή κάποιων πτυχών της πολιτικής κοινωνικοποίησης 

των μαθητών και των μαθητριών στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θεωρητική αφετηρία 

της αποτελεί η παραδοχή ότι σημαντικός παράγοντας στην κοινωνικοποιητική διαδικασία του 

ατόμου αποτελεί ο προσδιορισμός του ρόλου του στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης, η 

απομόνωση των ενδοσχολικών από τους εξωσχολικούς παράγοντες και η διάκριση των 

ενδοσχολικών επιδράσεων σε τυχαίες ή σκόπιμες (Μυλωνάς, 2006· Νόβα-Καλτσούνη, 1995). 

Καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση των πολιτικών στάσεων του νέου ατόμου 

αναγνωρίζεται η σύνθετη παιδαγωγική διαδικασία του σχολείου, το οποίο αντιμετωπίζεται ως ένα 

πολύπλοκο σύνολο παραμέτρων, των οποίων οι αλληλεπιδράσεις επικουρικά με τις ποσοτικές 

μεθόδους και τα γραμμικά μοντέλα μπορούν να αναλυθούν και με τη βοήθεια ποιοτικών μεθόδων. 

Διότι το σχολείο, ως ένας σύνθετος κοινωνικός οργανισμός ο οποίος περιέχει πληθώρα τυπικών 

αλλά και άτυπων σχέσεων, μπορεί να προσεγγιστεί καλύτερα συνδυάζοντας τις δύο 
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μεθοδολογικές προσεγγίσεις, συναρθρώνοντας τα εργαλεία τους με στόχο την 

αποτελεσματικότερη καταγραφή και ερμηνεία της πραγματικότητας. 

Στην παρούσα έρευνα θα υιοθετηθεί το ποιοτικό ερευνητικό παράδειγμα όπου η θεωρία 

νοείται ως διαδικασία, δηλαδή ως μια διαρκώς εξελισσόμενη ολότητα και της οποίας η «γένεση» 

θεμελιώνεται στα δεδομένα. Αφετηρία της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι η κοινωνικοποίηση 

είναι μια πολύπλοκη και διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία. Ειδικά σε σχέση με την πολιτική 

κοινωνικοποίηση συναρθρώνονται αξεδιάλυτα δύο διαστάσεις: από τη μια πλευρά υπάρχει η 

έννοια της πολιτικής κοινωνικοποίησης, η διαμόρφωση με άλλα λόγια της πολιτικής συνείδησης 

του νέου ανθρώπου και από την άλλη υπάρχει η «πολιτική» διάσταση κάθε πτυχής της σχολικής 

ζωής, όπου ο μαθητής κοινωνικοποιείται πολιτικά μέσα από την καθημερινή του εμπειρία στο 

σχολείο ενώ συγχρόνως δρα ως ένα μέλος μιας συγκροτημένης κοινωνικής ομάδας – από τα 

βιώματα της σχολικής αποτυχίας μέχρι την οργανωμένη συμμετοχή των μαθητών στη λήψη 

αποφάσεων στο σχολείο (Πεχτελίδης, 2011· Παπαναούμ, 1989· Τερλεξής, 1975). Η καταγραφή 

των στάσεων και των αντιλήψεων των μαθητών δεν αποτελούν μόνο πολιτικές προδιαθέσεις οι 

οποίες έχουν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο την ενήλικη ζωή του μαθητή αλλά πιο σημαντικά 

καταδεικνύουν τις πραγματικές πολιτικές στάσεις οι οποίες μπορούν να πάρουν λειτουργική 

μορφή. Άρα, σημαντικό χαρακτηριστικό μιας τέτοιας ερευνητικής προσπάθειας αποτελεί το 

γεγονός της ανίχνευσης του «χαρακτήρα» της πολιτικής κοινωνικοποίησης στην ελληνική 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση αφενός, και της πολιτικής συμπεριφοράς που συμβαίνεις στο πλαίσιο 

αυτό αφετέρου. 

Κύριο σημείο αφετηρίας της παρούσας έρευνας είναι η σκοπιά του μαθητή ο οποίος 

αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς, χωρίς να τίθενται εκ των προτέρων υποθέσεις οι οποίες να πρέπει 

να επαληθευτούν ή να διαψευσθούν. Ακολουθώντας την εθνογραφική μελέτη χρειάζεται απλά a 
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priori να τεθούν κάποιοι λειτουργικοί δείκτες οι οποίοι να δίνουν μια σαφή εικόνα του πολιτικού 

προφίλ των μαθητών, μέσω πάντα του τρόπου που οι μαθητές βιώνουν τα σχολικά δρώμενα και 

του πως αντιλαμβάνονται το μαθητικό τους ρόλο στο πλαίσιο της σχολικής ζωής.  

Στην έρευνα αυτή ως ο καταλληλότερος δείκτης για να γίνουν πιο συγκεκριμένες οι όψεις 

του προβλήματος που διερευνάται θεωρήθηκε η έννοια της «συμμετοχής». Ο λόγος για την 

επιλογή αυτής της έννοιας είναι ότι πρόκειται για μια κεντρική έννοια σε σύγχρονα μοντέλα 

Πολιτικής Αγωγής. Το μοντέλο που επικρατεί σε επίπεδο εφαρμογής δίνει έμφαση στο 

ορθολογικά σκεπτόμενο άτομο (rational -decision maker). Στο συγκεκριμένο μοντέλο σημαντικό 

ρόλο έχει η ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων που δίνουν τη δυνατότητα στο άτομο να 

επεξεργάζεται νέες πληροφορίες για την πολιτική και την κοινωνική ζωή με στόχο την ορθολογική 

επιλογή ανάμεσα σε εναλλακτικές λύσεις. Παρόμοια αντίληψη αποτελεί αυτή που εκφράζει την 

ενεργό συμμετοχή του ατόμου στην κοινότητα, δίνοντας έμφαση στην περίπτωση μας στη 

συμμετοχή των μαθητών στη δημοκρατική διακυβέρνηση στα σχολεία με το θεσμό των 

μαθητικών κοινοτήτων. Οι μαθητές με διαδικασίες που ορίζονται από κανονισμό εκλέγουν 

συμβούλια και συνέρχονται σε γενικές συνελεύσεις όπου αντιμετωπίζονται μαθητικά θέματα. 

Συμμετέχουν με εκπροσώπους στα συμβούλια των καθηγητών και έχουν δικαίωμα έκφρασης 

γνώμης σε θέματα που τους αφορούν. Όπως απορρέει από τον κανονισμό λειτουργίας τους, στόχος 

είναι «να αναδειχθούν οι Μαθητικές Κοινότητες σε δημοκρατικούς θεσμούς, όπου θα 

απελευθερώνονται οι δημιουργικές ικανότητες όλων των μαθητών, θα εθίζονται στη συλλογική 

ζωή, θα αναπτύσσεται η υπευθυνότητα» και «να αναδεικνύονται οι μαθητές σε υπεύθυνα άτομα, 

με ανεπτυγμένη δυνατότητα να κρίνουν και να εκτιμούν τη σημασία και το νόημα κάθε 

δραστηριότητας στα πλαίσια του σχολείου» (άρθρο 2, παράγραφος 5 και 9 κανονισμού μαθητικών 

κοινοτήτων). Με αυτόν τον τρόπο η έννοια της συμμετοχής μπορεί να αποτελέσει ένα 
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πολυεπίπεδο και πολυπαραγοντικό δείκτη πολιτικής κοινωνικοποίησης με την έννοια της μέθεξης 

στα πολιτικά πράγματα. 

Χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη (semi-structured interview), κύριο 

χαρακτηριστικό της οποίας είναι ότι τα υπό διερεύνηση θέματα ή οι θεματικές περιοχές είναι 

προαποφασισμένα, αλλά και το περιεχόμενο των ερωτήσεων προκαθορίζεται, χωρίς όμως 

αναγκαστικά να τηρούνται η ίδια διατύπωση και η ίδια αλληλουχία ερωτήσεων. Πάντως, τα 

δεδομένα που συλλέγονται εξακολουθούν να αφορούν πληροφορίες που διατυπώνονται από τους 

αποκρινόμενους με τα δικά τους λόγια, τις δικές τους σκέψεις και τη δική τους εμβάθυνση στο 

θέμα.    

Μονάδα ανάλυσης αποτέλεσε η σχολική τάξη. Συμμετείχαν οι μαθητές μιας τάξης Β’ 

Λυκείου, που στεγάζεται σε ένα Γενικό Λύκειο του Ν. Κιλκίς. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

διερεύνηση του πολιτικού προφίλ των συγκεκριμένων μαθητών διότι έχουν επιλέξει τη θεωρητική 

κατεύθυνση και από τα δύο μαθήματα επιλογής (Φιλοσοφία και Πολιτική – Δίκαιο) επέλεξαν το 

δεύτερο. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν με τη μέθοδο της ανοικτής συγκέντρωσης. Τα θέματα – 

άξονες της συνέντευξης ήταν κοινά για όλους ενώ η περαιτέρω συζήτηση διαμορφωνόταν κάθε 

φορά ανάλογα με την περίπτωση και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή. Σε μια συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε ανοικτή συζήτηση με τον συνεντευκτή και πέντε μαθητές, οι οποίοι αφέθηκαν 

να εκφράσουν τη γνώμη τους ελεύθερα ακούγοντας ταυτόχρονα και τη γνώμη των συμμαθητών 

τους. 

Η συζήτηση ανάμεσα στον συνεντευκτή και τους μαθητές ήταν βασισμένη σε τρεις άξονες: 

ξεκινούσε με μια αναφορά στην οικογενειακή κατάσταση των μαθητών, με το μορφωτικό επίπεδο 

των γονέων και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι πολιτικές συζητήσεις στις εστίες τους. Ο 

πρώτος άξονας ολοκληρωνόταν με την αποτύπωση της επίδρασης των ομάδων συνομήλικων και 
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των δραστηριοτήτων τους τον ελεύθερο χρόνο τους. Ο δεύτερος άξονας ήταν συνδεδεμένος με 

τις προσωπικές απόψεις των μαθητών για θέματα που άπτονται της καθημερινότητας τους. Τέλος, 

στο τρίτο άξονα γινόταν διερεύνηση της επίδρασης του σχολείου στη διαμόρφωση των πολιτικών 

στάσεων των μαθητών. Πέρα από τους τρεις αυτούς άξονες, εφόσον υπήρχε χρόνος γινόταν 

αναφορά σε τρέχοντα θέματα της καθημερινότητας, στην επίδραση των μεταναστών στην 

καθημερινή ζωή τους, ή στην οικονομική κρίση και στα προσωπικά βιώματα τους σε σχέση με 

αυτή. Στο τελευταίο στάδιο της συνέντευξης οι μαθητές παρακινήθηκαν να διατυπώσουν τις δικές 

τους απόψεις για τα πολιτικά πράγματα, κυρίως σε προβλήματα τοπικού χαρακτήρα αλλά και σε 

επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, ζητήματα γενικώς του άμεσου ενδιαφέροντος τους.    

 

Η ανάλυση του λόγου σύμφωνα με τη θεωρία των Laclau και Mouffe. 

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η θεωρία του λόγου των Laclau και 

Mouffe η οποία συνδυάζει στοιχεία από το δομισμό, το μεταδομισμό, τις μαρξιστικές παραδόσεις 

και τη λακανική θεωρία επιδιώκοντας την κριτική αντιπαράθεση τους. Στόχος τους είναι η 

επέκταση της θεωρίας από τη γλωσσολογία στα κοινωνικά συστήματα και η συμπερίληψη των 

πρακτικών και σχέσεων στο πεδίο του πολιτικού. Τα γλωσσολογικά φαινόμενα αντιμετωπίζονται 

ως κόσμοι σχεσιακών αντικειμένων που προσδίδουν μορφή στους κοινωνικούς δρώντες 

(Howarth, 2008: 101-102). Στοχεύει στον αποδομισμό του μαρξισμού, επιμένοντας στην 

ενδεχομενικότητα κάθε κοινωνικής ολότητας και στον πρωταρχικό ρόλο της πολιτικής στη 

διαμόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι.  

Βασική επιδίωξη του Laclau, κατά την πρώτη φάση είναι η απομάκρυνση από τον 

αναγωγισμό και την ουσιοκρατία της μαρξιστικής παράδοσης και η δημιουργία μιας νέας θεωρίας 

κοινωνικής κατασκευής, μέσω της επεξεργασίας των εννοιών του λόγου, της ηγεμονίας και του 
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ανταγωνισμού. Απορρίπτει τη μαρξιστική ταξική διάσταση της ιδεολογίας, θεωρώντας τη 

ταυτόσημη με την αντικειμενικότητα, αυτό δηλαδή που μοιάζει να είναι δεδομένο και 

αναλλοίωτο, εκμηδενίζοντας το στοιχείο της ενδεχομενικότητας. Το κοινωνικό είναι αδύνατο 

χωρίς κάποια καθήλωση του νοήματος. Το ιδεολογικό εντοπίζεται εκεί που επιζητούμε την 

πληρότητα, δηλαδή μια ενιαία και κυρίαρχη ταυτότητα. Επομένως, η ιδεολογία, σύμφωνα με το 

Laclau αποτελεί ένα αναπόσπαστο χαρακτηριστικό των κοινωνιών.  

Σύμφωνα με το David Howarth «η θεωρία του λόγου (του Laclau) ξεκινά με την 

προϋπόθεση ότι όλα τα αντικείμενα και οι πράξεις είναι μεστά νοήματος και ότι το νόημα τους 

είναι προϊόν ιστορικά συγκεκριμένων συστημάτων κανόνων» (Howarth, 2008: 102).  Τα 

συστήματα κανόνων που αναφέρονται σε αυτό το απόσπασμα ισχύουν ανάμεσα σε έννοιες που 

διακρίνονται η μία από την άλλη εξαιτίας των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ τους. Το νόημα 

των αντικειμένων και των πράξεων καθορίζεται από τις τάξεις του  λόγου, τις ρηματικές δομές, 

που συγκροτούν την ταυτότητα και τη σημασία τους. Αυτές οι δομές είναι μια κοινωνική και 

πολιτική κατασκευή που κατασκευάζει τον κοινωνικό κόσμο και παρέχει τις υποκειμενικές θέσεις 

με τις οποίες ταυτίζονται εντέλει οι δρώντες. Σε αυτό το επίπεδο εμφανίζονται ηγεμονικές τάσεις 

που έχουν ως σκοπό την κυριαρχία και την οργάνωση ενός πεδίου νοήματος που να είναι ικανό 

να καθηλώσει τις ταυτότητες των αντικειμένων με έναν συγκεκριμένο τρόπο.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η θεωρία των Laclau και Mouffe παρατηρεί τον τρόπο με τον 

οποίο συναρθρώνονται και κατασκευάζονται οι κοινωνικές πρακτικές οι οποίες είναι κατ’ ουσία 

ενδεχομενικές και δεν μπορούν να καλύψουν εντελώς το πεδίο του νοήματος. Κάθε λόγος αλλάζει 

διαρκώς μορφή καθώς έρχεται σε επαφή με άλλους λόγους, μεταξύ των οποίων αναπτύσσεται 

ένας ανταγωνισμός εξαιτίας της σύγκρουσης των διαφορετικών λόγων  με στόχο την επιβολή της 
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ηγεμονίας τους και τον καθορισμό του νοήματος της γλώσσας αλλά με διαφορετικό τρόπο ο 

καθένας. 

Για να γίνει πιο κατανοητή η ανάλυση του λόγου των μαθητών σχετικά με την πολιτική 

κοινωνικοποίηση θα πρέπει να γίνει μια αποσαφήνιση διάφορων εννοιών της θεωρίας του λόγου. 

Καταρχάς «με τον όρο συνάρθρωση αντιλαμβανόμαστε κάτι νέο μέσα από μια διασπορά 

στοιχείων» (Laclau, 2005: 265). Αποτελεί ένα σύστημα εννοιών των οποίων οι σχέσεις δεν 

στηρίζονται στη λογική αλλά σε δεσμούς που καθιερώθηκαν σταδιακά με βάση τη συνήθεια αλλά 

και τις απόψεις των δρώντων (δοξασίες). Σύμφωνα με τους Laclau και Mouffe: 

Ονομάζουμε συνάρθρωση (articulation) κάθε πρακτική που εδραιώνει μια τέτοια σχέση 

ανάμεσα σε στοιχεία ώστε η ταυτότητα των στοιχείων αυτών να μεταβάλλεται ως αποτέλεσμα της 

συναρθρωτικής πρακτικής. Θα ονομάσουμε τη δομημένη ολότητα που προκύπτει από τη 

συναρθρωτική πρακτική λόγο (discourse). Θα ονομάσουμε τις διαφορικές σχέσεις στο βαθμό που 

εμφανίζονται συναρθρωμένες στο πλαίσιο ενός λόγου, στιγμές. Αντιθέτως, θα ονομάσουμε στοιχεία 

κάθε διαφορά που δεν είναι ρηματικά αρθρωμένη (Laclau & Mouffe, 1990: 23). 

Ο λόγος, σύμφωνα με τους Laclau και Mouffe, ταυτίζεται με τη συνάρθρωση, ενώ το 

σύνολο των στοιχείων που αποκλείονται από τον λόγο δημιουργούν το πεδίο ρηματικότητας. Με 

τα λόγια του Laclau «με τον όρο λόγος δεν εννοώ αυτό που αναφέρεται στο κείμενο με τη στενή 

έννοια, αλλά το σύνολο των φαινομένων κοινωνικής παραγωγής νοήματος που συγκροτεί μια 

κοινωνία ως τέτοια. Δε θεωρείται λοιπόν ο λόγος ως επίπεδο ή διάσταση του κοινωνικού, αλλά 

αντίθετα ως ταυτόσημος με το κοινωνικό σαν τέτοιο» (Laclau, 1983: 225). Με αυτήν την έννοια οι 

λόγοι αποτελούν καθορισμένα συστήματα κοινωνικών σχέσεων, τα οποία συγκροτούνται σαν 

ολότητες οι οποίες αποκλείουν από το εσωτερικό τους ορισμένα νοήματα. Παρόλα αυτά είναι 

πάντα ευάλωτοι σε εκείνες τις δυνάμεις που αποκλείονται από τη διαδικασία παραγωγής τους. Η 
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διαμόρφωση τους εμπεριέχει την κατασκευή ανταγωνισμών και τη χάραξη συνόρων ανάμεσα σε 

αυτούς που βρίσκονται μέσα στο πεδίο τους και στους αποκλεισμένους από αυτό. 

Οι νέες ταυτότητες και τα νέα νοήματα που εξάγονται από τη συναρθρωτική πρακτική δεν 

έχουν καμιά δεδομένη ουσία εκ των προτέρων, δεν εμπεριέχουν κάποιο κρυφό νόημα ούτε κάποια 

οριστική καθήλωση νοήματος• είναι ενδεχομενικά κατασκευασμένα και έχουν σχετικό 

χαρακτήρα. Τα στοιχεία αδυνατούν να μετασχηματιστούν σε στιγμές και οι ταυτότητες να 

συγκροτηθούν μέχρι τέλους. Με άλλα λόγια με τον όρο ενδεχομενικότητα εννοούμε την αδυναμία 

της απόλυτης καθήλωσης του νοήματος των σχέσεων και των ταυτοτήτων και την αδυναμία 

ύπαρξης μιας αντικειμενικότητας σε μια και μοναδική απόλυτη αρχή. Η έλλειψη οριστικής 

καθήλωσης του νοήματος υπονοεί ότι το νόημα είναι και αυτό ενδεχομενικά κατασκευασμένο και 

δεν ορίζεται μια για πάντα. Η αλήθεια για το είναι τους συγκροτείται μέσα σε νοηματικά πλαίσια 

ενώ αλήθεια έξω από αυτά τα πλαίσια δεν υπάρχει.  

Παρόλα αυτά η έλλειψη ολικής καθήλωσης του νοήματος δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε 

να πετύχουμε μερική καθήλωση, η οποία και αποτελεί αναγκαία συνθήκη ύπαρξης της κοινωνίας 

ως ιστορικού φαινομένου. Έχοντας αυτό το στόχο κάθε λόγος δημιουργεί ένα κέντρο και επιδιώκει 

να κυριαρχήσει στο πεδίο ρηματικότητας. Τα σημεία αυτής της μερικής καθήλωσης ονομάζονται 

κομβικά σημεία, όρος που χρησιμοποιήθηκε καταρχήν από τον Lacan. Αποτελούν προνομιακά 

σημαίνοντα που δημιουργούν το επίκεντρο γύρω από τα οποία δομούνται όλα τα υπόλοιπα 

σημαίνοντα του λόγου. Στο έργο τους Ηγεμονία και σοσιαλιστική στρατηγική  οι Laclau και 

Mouffe αναφέρουν ότι 

Η κατασκευή κομβικών σημείων που καθηλώνουν μερικώς το νόημα και ο μερικός 

χαρακτήρας αυτής της καθήλωσης προκύπτει από τον ανοικτό χαρακτήρα του κοινωνικού, ο οποίος 
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εκπορεύεται από την υπερχείλιση κάθε λόγου από την απεραντοσύνη του πεδίου ρηματικότητας 

(Laclau & Mouffe, 1990: 113). 

Αυτή μερική καθήλωση του νοήματος έχει ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό ενός 

περισσεύματος νοήματος στο πεδίο της ρηματικότητας που διαφεύγει του λόγου. Αυτό ορίζεται 

από τον Laclau και τη Mouffe ως ρηματικό έξωθεν, το οποίο περιορίζει και διαστρέφει το 

αντικειμενικό, ενώ ελλοχεύει και ο κίνδυνος της υπονόμευσης του λόγου εξαιτίας του. Κατά 

συνέπεια, η κοινωνία ως αντικειμενικό σύστημα είναι κάτι το αδύνατον, μια άποψη που έρχεται 

σε αντίθεση με το μαρξισμό ο οποίος υποστήριζε ότι οι κοινωνίες είναι ολοκληρωμένες ενότητες. 

Σημαντική θέση στη θεωρία του λόγου των Laclau και Mouffe έχουν τα κενά σημαίνοντα 

τα οποία παίζουν το ρόλο των κομβικών σημείων. Εξαιτίας της αδυναμίας κλεισίματος, οι 

πολιτικές πρακτικές προσπαθούν συνεχώς να εξαλείψουν την έλλειψη αυτή. Έτσι οι κοινωνίες 

οργανώνονται στη βάση αδύνατων ιδανικών τα οποία παρουσιάζονται ως απαραίτητη συνθήκη 

της ύπαρξης των κομβικών σημείων και της επιτυχίας της ηγεμονίας. Η κοινωνία συνεπώς για να 

λειτουργήσει, από τη στιγμή που έχει σχετικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί και 

να κλείσει, χρειάζεται ένα καταστατικό έξωθεν για να μπορέσει να συγκροτήσει τον εαυτό της. 

Δεν υφίσταται ως αρχή, ως ουσία, αλλά ως πλέγμα σχέσεων στοιχείων τα οποία είναι διαφορετικά 

μεταξύ τους, αποτελέσματα μιας ενδεχομενικής κατασκευής τα οποία απαιτούν ένα Άλλο που έχει 

το χαρακτηριστικό στοιχείο να τα διχάζει και να τα συγκροτεί ταυτόχρονα. 

Η κατασκευή και η δοκιμή των κοινωνικών ανταγωνισμών είναι ένα σημαντικό θέμα στη 

θεωρία του λόγου, διότι σύμφωνα με τους Laclau και Mouffe οι ανταγωνισμοί καθίστανται οι όροι 

και τα όρια στην απόλυτη συγκρότηση κάθε αντικειμενικότητας της κοινωνίας, της ταυτότητας 

και του λόγου. Αποτελούν όπως ειπώθηκε και παραπάνω το απαραίτητο καταστατικό έξωθεν το 

οποίο διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνικής ολότητας. Αυτή η 
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διαδικασία προϋποθέτει μια διάσταση αρνητικότητας που συντελεί στην αδυνατότητα 

συγκρότησης του κοινωνικού. Τα στοιχεία της αρνητικότητας και του ανταγωνισμού είναι πολύ 

σημαντικά στη θεωρία του λόγου, διότι από τη μια πλευρά μας δείχνουν ότι δεν υπάρχουν οι 

αναγκαίοι νόμοι της ιστορίας που σύμφωνα με τη μαρξιστική θεωρία αναγκαστικά οδηγούν στην 

κοινωνική αλλαγή και από την άλλη, χωρίς την παρουσία τους δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις 

επαναστατικής δράσης και πάλης. Εδώ έγκειται και ο ρόλος του πολιτικού αναλυτή, σύμφωνα με 

τον David Howarth, να περιγράψει τις αιτίες και τους τρόπους έκφρασης της σύγκρουσης καθώς 

και τη διαδικασία επίλυσης της. Στη συνέχεια του έργου του όμως ο Laclau αναπροσαρμόζει την 

αρχική του άποψη και δεν ταυτίζει την αρνητικότητα με τον ανταγωνισμό και τη λακανική 

έλλειψη. Πλέον η πιο προσφιλής έννοια περιγραφής της αδυνατότητας πλήρους διαμόρφωσης της 

ταυτότητας και της κοινωνίας αποτελεί η έννοια της εξάρθρωσης (dislocation).  

Εξάρθρωση, σύμφωνα με το Laclau, είναι η στιγμή της διάλυσης κάθε συνάρθρωσης. Οι 

λόγοι είναι υποκείμενοι σε αυτήν τη διεργασία, παράγοντας με αυτόν τον τρόπο νέους λόγους και 

μέσω καινούριων κύκλων συνάρθρωσης και εξάρθρωσης καινούριους κοκ. Αποκλείεται έτσι ένα 

νέο καταστατικό έξωθεν το οποίο πλέον απειλεί τη νέα ταυτότητα. Συνεπώς η εξάρθρωση έχει ως 

χαρακτηριστικά την καταστροφική της τάση και παράλληλα την παραγωγικότητα της. Ένα 

παράδειγμα εξαρθρωτικής πρακτικής είναι αυτό της ηγεμονίας η οποία εμφανίζεται όταν η 

ενδεχομενικότητα σταματά τη λογική διαδοχή των κοινωνικών σχέσεων, όταν η κανονική εξέλιξη 

τους εξαρθρώνεται, όταν τελικά επιλύονται οι ανταγωνισμοί.  

Στη θεωρία του λόγου που εξετάζουμε σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης και οι έννοιες της 

υποκειμενικότητας και της δράσης. Δίνουν έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικοί 

δρώντες δημιουργούν ή καταργούν τις ταυτότητες τους. Αναδύθηκαν μέσα από την αντίθεση των 

θεωρητικών στο πρότυπο του υποκειμένου που σκιαγράφησε ο ορθολογισμός και ο εμπειρισμός. 
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Σύμφωνα με αυτές τις παραδόσεις το υποκείμενο διέπεται από ενότητα και ομοιογένεια ενώ έχει 

την ικανότητα να αποτελεί το θεμέλιο των κοινωνικών του σχέσεων. Σύμφωνα με το Laclau όμως 

η ενότητα του υποκειμένου εκπορεύεται από τη συνάρθρωση ανόμοιων στοιχείων. Το στοιχείο 

που μπορεί να εξηγήσει τη συγκρότηση των υποκειμένων είναι ο λόγος μέσα στο πεδίο της 

κοινωνικής παραγωγής νοήματος. Συνεπώς οι κοινωνικές ταυτότητες των ανθρώπων αποτελούν 

ενδεχομενικά προϊόντα κατασκευής τα οποία διαμορφώνοντα εντός της πάλης του λόγου. Στην 

περίπτωση της θεωρίας του λόγου έχουμε τη συγκρότηση υποκειμενικών θέσεων που δεν είναι 

καθορισμένες εκ των προτέρων, αλλά μεταβάλλονται σύμφωνα με τον τρόπο συνάρθρωσης. Το 

νόημα των υποκειμενικών θέσεων δεν μπορεί να καθηλωθεί, αλλά υπόκειται πάντα σε μια 

διαδικασία αλλαγής, είναι με άλλα λόγια πλωτά σημαίνοντα. Σύμφωνα με αυτήν την οπτική, ο 

χαρακτήρας του υποκειμένου είναι επισφαλής και επικαθορίζεται από τις υπόλοιπες 

υποκειμενικές θέσεις του υποκειμένου. Κανένα υποκείμενο δεν είναι κυρίαρχο, αλλά καθορίζεται 

από τους λόγους που το περιστοιχίζουν. Αυτή η έλλειψη κυριαρχίας είναι η αιτία που ωθεί το 

υποκείμενο να δράσει στις κοινωνικές του αλληλεπιδράσεις.  

Η δράση του υποκειμένου εμπίπτει στην πολιτική υποκειμενικότητα που δια-κρίνεται από 

την υποκειμενική θέση. Το υποκείμενο δεν καθορίζεται απλά από τη δομή ούτε μόνο τη 

συγκροτεί, αλλά αναγκάζεται να πάρει και αποφάσεις, να δράσει κοινωνικά και να εξελιχθεί σε 

κοινωνικό παράγοντα. Οι πράξεις των ατόμων είναι αυτές τελικά που συνιστούν την πολιτική του 

υποκειμενικότητα. 

Πως όμως είναι δυνατές οι κοινωνίες όταν όλες οι ταυτότητες είναι σχετικές και 

ενδεχομενικές; Η απάντηση έρχεται από την προτεραιότητα του πολιτικού, με άλλα λόγια από την 

προτεραιότητα των πολιτικών συναρθρώσεων και στον επικαθορισμό της σκέψης μας και της 

δράσης μας από τις πολιτικές μας πράξεις. Το κοινωνικό και το πολιτικό είναι η εναλλαγή της 
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συνάρθρωσης και της εξάρθρωσης: ο συνδυασμός τους δημιουργεί τις κοινωνικές σχέσεις, 

κατασκευάζοντας στο εσωτερικό τους ανταγωνισμούς και την άσκηση της εξουσίας. Η ανάδειξη 

του ρηματικού χαρακτήρα των κοινωνικών σχέσεων ισοδυναμεί με την ανάδειξη του πολιτικού 

τους χαρακτήρα. 

Σε πρακτικό επίπεδο, σε πρώτη φάση αναζητούμε τα κομβικά σημεία, τα κύρια 

σημαίνοντα και τους μύθους. Σε ευρεία διατύπωση, τα κομβικά σημεία διαρθρώνουν τη δομή του 

λόγου π.χ. «σοσιαλιστική δημοκρατία», τα κύρια σημαίνοντα καθορίζουν την ταυτότητα π.χ. 

«κορίτσι» και οι μύθοι συγκροτούν τα κοινωνικά πεδία π.χ. «ο Τρίτος κόσμος». Σε δεύτερη φάση 

γίνεται εξέταση του συνδυασμού των σημαινόντων – κλειδιών με άλλα σημαίνοντα (αλυσίδες 

ισοδυναμίας). Κοινό γνώρισμα όλων των σημαινόντων κλειδιών είναι ότι αποτελούν κενά ή 

μετέωρα σημαίνοντα: δηλαδή, δεν σημαίνουν σχεδόν τίποτε από μόνα τους, αν δεν συνδυαστούν 

με άλλα σημαίνοντα σε αλυσίδες ισοδυναμίας (Phillips & Jorgensen, 2009). Ένα κομβικό σημείο 

νοηματοδοτείται μέσω του συνδυασμού του με άλλους φορείς νοήματος: η «φιλελεύθερη 

δημοκρατία» γίνεται φιλελεύθερη δημοκρατία μέσω της συσχέτισης της με όρους όπως «ε-

λεύθερες εκλογές» και «ελευθερία της γνώμης». Αυτές οι αλυσίδες ισοδυναμίας δημιουργούν και 

συγκροτούν τις ταυτότητες και τα κοινωνικά πεδία, τους λόγους με την έννοια που προσέδωσε σε 

αυτούς ο Laclau. Η χρήση των αλυσίδων ισοδυναμίας μπορεί να μας βοηθήσει στην ανάλυση 

ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων. Σημειωτέον ότι τα στοιχεία που συνδέονται στην αλυσίδα 

ισοδυναμίας μπορεί να είναι τόσο γλωσσικά όσο και μη γλωσσικά. Οι λόγοι, οι ταυτότητες και τα 

κοινωνικά πεδία συγκροτούνται και θεμελιώνονται σε σχέση με κάτι «άλλο», κάτι που δεν είναι. 

Ο «Έλληνας» αντιπαραβάλλεται πολλές φορές με τον υπόλοιπο κόσμο, ο οποίος πολλές φορές 

δεν θεωρείται το ίδιο «ζωοδότης» του πολιτισμού. Η ανάλυση του «Άλλου» σε σχέση με την 

ανάλυση του «Εμείς» μπορεί να προσδώσει μεγαλύτερη συνοχή στο τελικό συμπέρασμα για το 
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ποιες κοινωνικές συνέπειες έχει αυτός ο διαχωρισμός. Η θεωρία των Laclau & Mouffe και 

ειδικότερα η άποψη τους ότι οι λόγοι είναι ενδεχομενικοί και ασταθείς, μπορεί να αποτελέσει μια 

κατευθυντήρια γραμμή για την έρευνα με απώτερο στόχο τον εντοπισμό αλυσίδων ισοδυναμίας 

και σύγκρουσης. Οι έννοιες αυτές συμβάλλουν στη διαμόρφωση των ταυτοτήτων και των 

κοινωνικών σχέσεων και τον τρόπο που κάθε λόγος συγκροτεί την πραγματικότητα.   

 

Ανάλυση δεδομένων 

Οι μαθητές στη συζήτηση ανέδειξαν διάφορα κομβικά σημεία, κύρια σημαίνοντα και 

μύθους που καθορίζουν το σύμπαν τους και διαμορφώνουν με αυτόν τον τρόπο την πολιτική τους 

κοινωνικοποίηση. Κατά βάση η έννοια της πολιτικής ήταν συνυφασμένη με τη συζήτηση και τη 

συμμετοχή στα κοινά. Παρόλα αυτά υπήρχαν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά την επίδραση 

των γονέων και των σημαντικών «άλλων» στη διαμόρφωση της πολιτικής τους ταυτότητας.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι μαθητές φάνηκαν τελείως εξαρτημένοι από τη γνώμη των 

γονέων τους, χωρίς ουσιαστικά να έχουν δική τους γνώμη. Έτσι, το κομβικό σημείο «πολιτικά» 

για έναν μαθητή είχε δημιουργήσει μια αλυσίδα ισοδυναμίας με τη γνώμη των γονέων επειδή 

«αυτοί ξέρουν καλύτερα». Παράλληλα, υποβόσκει μια διάχυτη απογοήτευση για το πολιτικό 

σύστημα – «ό, τι και να κάνω δεν θα αλλάξει τίποτε». Σε όλο αυτό το σύμπαν ενυπάρχει η φιγούρα 

του πατέρα ως μύθος, ο οποίος «ξέρει περισσότερα». Η μητέρα και το παιδί ακούνε τον πατέρα 

και την άποψη που έχει για τα πολιτικά πράγματα. Κάποιες φορές ψηφίζουν ό, τι ψηφίζει και ο 

πατέρας. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε όλες τις συνεντεύξεις η πολιτική συζήτηση στο 

σπίτι στρέφεται γύρω από θέματα που εγείρει ο πατέρας ύστερα από παρακολούθηση ειδήσεων 

στην τηλεόραση, ενώ τα παιδιά και η μητέρα απλά «συμμετέχουν». Μόνο μια περίπτωση ξεχώριζε 

με ισότιμη συμμετοχή των δύο γονέων. Σημειωτέον ότι τα μη γλωσσικά σημεία που 
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χρησιμοποιήθηκαν από τη μαθήτρια (χαμόγελο και ύφος), της οποίας οι γονείς είχαν έρθει από 

αστικό μέρος πριν δύο χρόνια, έδειχναν υπερηφάνεια για τη στάση της μητέρας της. Οι αποκρίσεις 

των μαθητών καταδεικνύουν τη σημασία της οικογένειας ως παράγοντα δημιουργίας 

συναισθηματικών προσανατολισμών στους μαθητές. Στην περίπτωση της έρευνας μας, η 

υιοθέτηση των στάσεων των γονέων παραμένει ο κυριότερος παράγοντας δημιουργίας της 

πολιτικής ταυτότητας με κυρίαρχη μορφή αυτή του πατέρα ο οποίος όχι μόνο μεταδίδει τις 

απόψεις του στους μαθητές αλλά δημιουργεί και τις συνθήκες συζήτησης των πολιτικών 

πραγμάτων στην οικογένεια. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, οι σχέσεις εξουσίας προάγουν το 

σεβασμό, το θαυμασμό και τη συμμόρφωση, ειδικά στην περίπτωση μαθητών που πιστεύουν στην 

ιεραρχία και στις δημοκρατικές διαδικασίες. Συνολικά θα συμφωνούσαμε με το Hyman ότι η 

οικογένεια παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας της πολιτικής κοινωνικοποίησης των 

μαθητών με την επισήμανση ότι η παιδεία των πρώτων χρόνων δεν είναι το ίδιο σημαντική για τα 

μετέπειτα χρόνια (Hyman, 1959).  

Στην περίπτωση των ομάδων συνομηλίκων το κομβικό σημείο «φίλος» δημιούργησε τη 

δική του αλυσίδα ισοδυναμίας. Κατά κανόνα οι φίλοι «δεν συμμετέχουν σε σοβαρές συζητήσεις», 

συζητάνε «χαλαρά», ή θεωρούν ότι η συζήτηση για τα πολιτικά πράγματα επιφέρει «την κοροϊδία» 

εκ μέρους της ομάδας των συνομηλίκων. Το σύμπαν των μαθητών κατά τη διάρκεια της 

πρωτογενούς κοινωνικοποίησης αλλά και μετά, επηρεάζεται από γονείς που συζητάνε την 

πολιτική κατάσταση με κυρίαρχη τη φιγούρα του πατέρα αλλά και από ομάδες συνομηλίκων που 

θεωρούν τη συζήτηση για τα πολιτικά πράγματα αφορμή για κοροϊδία. Στο σημείο αυτό 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη ενός μαθητή ότι «επειδή διαβάζει όλη την ώρα για τα μαθήματα 

του» δεν θα ήθελε «σοβαρές» συζητήσεις με τους φίλους του. Στο σύμπαν του μαθητή η 

«σοβαρότητα» των πολιτικών συζητήσεων αντιπαραβάλλεται με τη «χαλαρότητα» της παρέας η 
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οποία αποτελεί διέξοδο από την κουραστική καθημερινότητα του σχολείου. Τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας συμφωνούν με αυτά του Campbell (1980) και ειδικότερα με την άποψη ότι η 

αλληλεπίδραση των νέων με τους συνομηλίκους δεν προάγει την πολιτική κοινωνικοποίηση και 

τη δημιουργία μιας πολιτικής ταυτότητας, δεδομένου ότι οι πολιτικές συζητήσεις είτε είναι 

ανύπαρκτες είτε περιορίζονται στην αναπαραγωγή των ειδήσεων και των απόψεων των 

δημοσιογράφων των μέσων μαζικής επικοινωνίας χωρίς τη διατύπωση εκ μέρους των μαθητών 

απόψεων για τα πολιτικά πράγματα. Ακόμη και η συμμετοχή των μαθητών στα μαθητικά 

συμβούλια είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας τους για αναγνώριση και αποδοχή από την ομάδα 

και όχι για την πραγματική συνεισφορά στην κοινωνική ομάδα στην οποία συμμετέχουν. 

Στη συνέχεια οι απόψεις των μαθητών για μετέωρα σημαίνοντα όπως η θρησκεία, η 

οικογένεια και το σχολείο είναι αποκαλυπτικές για τη στάση τους απέναντι στη μέθοδο 

κοινωνικοποίησης τους. Η αλυσίδα ισοδυναμίας που δημιουργείται γύρω από η θρησκεία 

περιλαμβάνει αντίθετους όρους όπως «φτιαχτό», «πίστη», «σημαντικός παράγοντας», γεγονός που 

αναδεικνύει τα ανάμικτα συναισθήματα των μαθητών απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Από τη μια 

πλευρά υπάρχουν μαθητές που θεωρούν τη θρησκεία ένα τεχνητό κοινωνικό φαινόμενο, 

πραγματικά κενό σημαίνον, χωρίς καμιά ουσία και χρησιμότητα. Από την άλλη πλευρά μαθητές 

προσέδωσαν σημαντικό ρόλο στη θρησκεία για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας τους, 

θεωρώντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εθνικής μας συνείδησης. Μάλιστα στην αλυσίδα 

ισοδυναμίας μιας μαθήτριας εντάχθηκε η θρησκεία ως sine qua non όρος του κατά Laclau μύθου 

της ελληνικότητας. Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι τα δύο άκρα τα εξέφρασαν από τη 

μία η μαθήτρια η οποία μετακόμισε από το αστικό μέρος και η οποία είχε την πιο 

αποστασιοποιημένη στάση έναντι της θρησκείας και από την άλλη μία μαθήτρια προερχόμενη 

από ένα απομονωμένο μέρος και η οποία εξέφραζε την πιο συντηρητική άποψη.  
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Το κομβικό σημείο το οποίο δημιούργησε τις πιο ενδιαφέρουσες αλυσίδες ήταν αυτό του 

«σχολείου». Συνολικά θεωρήθηκε καθοριστικός παράγοντας της πολιτικής κοινωνικοποίησης των 

μαθητών, παρόλο που οι μαθητές εκφράστηκαν με όρους όπως «απογοήτευση» και «χάσιμο 

χρόνου» για το ρόλο του Λυκείου ειδικότερα. Σε σχέση πάντως με τη διαμόρφωση της ταυτότητας 

των μαθητών, τονίστηκε ο ρόλος του σχολείου στην απόκτηση όλων εκείνων των δεξιοτήτων που 

θα βοηθήσουν το μαθητή στην ενήλικη ζωή να σχηματίσει μια «καλή προσωπικότητα» ικανή να 

τον/ την προετοιμάσει να αντιμετωπίσει τις «δυσκολίες της ζωής» αργότερα. Δόθηκε έμφαση σε 

κενά σημαίνοντα όπως το «σύστημα», το οποίο και δυσκολεύει ιδιαίτερα τους Έλληνες μαθητές 

να αναπτύξουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι μαθητές ανήκαν 

στην προτελευταία και στην τελευταία τάξη του Λυκείου υπήρχε διάχυτη η απογοήτευση και η 

αγωνία για τις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες φάνταζαν στο νου τους ως ένα αναπόφευκτο 

«βασανιστήριο», το οποίο ήταν η μοναδική τους έγνοια τα τελευταία χρόνια. Στα πλαίσια αυτής 

της πραγματικότητας, οι μαθητές δημιούργησαν το μύθο της «εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο» σε 

αντιπαράθεση με το ρηματικό έξωθεν που απειλούσε αυτή τη φαντασίωση. Οι άλλες λύσεις που 

προτάθηκαν από το συνεντευκτή (ΔΙΕΚ, Σχολές μαθητείας, ιδιωτικές σχολές) απορρίφθηκαν 

εξαρχής. Στα πλαίσια αυτής της καθημερινότητας, οι απόψεις των μαθητών για την πολιτική τους 

ταυτότητα ήταν μάλλον «χλιαρή». Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η πλειονότητα των 

μαθητών που ρωτήθηκαν είχαν επιλέξει το μάθημα Πολιτική και Δίκαιο στη Θεωρητική 

Κατεύθυνση της Β’ Λυκείου. Στην απογοήτευση για την κοινωνική και την πολιτική κατάσταση 

που βιώνουν προστέθηκε και η κουραστική καθημερινότητα των μαθητών οι οποίοι αναγκάζονται 

να «παρακολουθούν δύο σχολεία» χωρίς ουσιαστικά να χρειάζεται το «50% των μαθημάτων του 

σχολείου». Η αναφορά στα φροντιστήρια ήταν άμεσα συνυφασμένη με την άποψη τους για άμεση 

«αλλαγή του συστήματος». Μάλιστα σε δύο περιπτώσεις μαθητών τονίστηκε το γεγονός ότι 
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αποτελεί «κωμωδία» το γεγονός να είναι η Ελλάδα μια χώρα με τόσες πολλές ώρες διδασκαλίας 

και παράλληλα να φέρνει τόσο χαμηλά αποτελέσματα σε διεθνείς έρευνες αξιολόγησης της 

εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Τέλος, έγινε αναφορά στην επανειλημμένη 

προσπάθεια των Υπουργών να «κάνουν αλλαγές και μεταρρυθμίσεις» χωρίς όμως ουσιαστικό 

αποτέλεσμα. Θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό και η τάση των μαθητών να απορρίπτουν 

μαθήματα γενικής παιδείας που αφορούν θέματα πολιτικής κοινωνικοποίησης δεδομένου ότι δεν 

αποτελούν μέρος αυτών των μαθημάτων που οι ίδιοι θεωρούν ως «σημαντικά» μαθήματα. Με 

αυτόν τον τρόπο, καίρια μαθήματα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην 

αρτιότερη πολιτική κοινωνικοποίηση των μαθημάτων, όπως η Κοινωνιολογία της Γ’ Λυκείου ή η 

διδασκαλία του Επιταφίου του Περικλή στη Γ’ Λυκείου, είναι μαθήματα γενικής παιδείας στα 

οποία δίνεται λίγη ή καθόλου προσοχή από τους μαθητές. 

Η ερώτηση που τέθηκε στους μαθητές σχετικά με την πρόθεση τους να δώσουν και τη ζωή 

τους για την Ελλάδα δημιούργησε το κομβικό σημείο – κενό σημαίνον «εθνικιστής». Σε μία 

περίπτωση μαθήτριας έγινε ο διαχωρισμός ανάμεσα σε «εμπόλεμη» κατάσταση και «κατάσταση 

ειρήνης», δικαιολογώντας με αυτόν τον τρόπο τη δράση των εθνικιστών σε μια υποτιθεμένη 

εμπόλεμη κατάσταση. Στην αλυσίδα ισοδυναμίας που δημιούργησε καθοριστικό ρόλο είχε ο όρος 

«σχιζοφρένεια», ο οποίος κατά τη γνώμη της αντιπροσωπεύει τη στάση ομάδων που δρουν στις 

σύγχρονες κοινωνίες – «πολλοί παραφέρονται με αυτό». Στην περίπτωση ενός άλλου μαθητή η 

αλυσίδα ισοδυναμίας του κενού σημαίνοντος «πατρίδα» σχετίστηκε με την προσφορά της ίδιας 

της πατρίδας στο άτομο σε αντίθεση με κάποιον τρίτο μαθητή που συσχέτισε την προσφορά της 

ζωής για την πατρίδα με το μετέωρο σημαίνον «καλός πολίτης».   

Όσον αφορά στην οικοδόμηση της ταυτότητας των μαθητών, στην ερώτηση για τη 

σημασία της χριστιανικής ταυτότητας στην κατασκευή του «καλού Έλληνα πολίτη», οι αλυσίδες 
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ισοδυναμίας δομήθηκαν γύρω από κενά σημαίνοντα όπως «πρέπει να είναι ο Έλληνας χριστιανός» 

και «τα χριστιανικά ιδεώδη ταιριάζουν στο έθνος μας». Με λί-γες εξαιρέσεις οι μαθητές φάνηκαν 

να εξαίρουν τη συνεισφορά του χριστιανισμού στην κατασκευή της εθνικής τους ταυτότητας, 

θεωρώντας ότι ελληνικότητα και ορθοδοξία ταυτίζονται. Χωρίς να το εκφράσουν άμεσα, η έντονη 

μεταναστευτική κίνηση που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας αποτελεί ένα 

καταστατικό έξωθεν το οποίο απειλεί, με έμμεσο τρόπο, την ταυτότητα τους. Εκφράσεις όπως «με 

επηρεάζει ψυχολογικά η παρουσία τους», δημιουργούν «ένα διαφορετικό κλίμα», παρόλο που δεν 

δείχνουν μια φανερή αρνητική στάση έναντι στους λαθρομετανάστες, δημιουργούν ένα κλίμα 

επιφυλακτικότητας. Το κύριο κομβικό σημείο που επαναλαμβάνεται συνεχώς στις συνεντεύξεις 

των μαθητών είναι η άποψη ότι οι μετανάστες «παίρνουν τις δουλειές των Ελλήνων» παρόλο που 

δεν πρέπει να υπάρχει «μνησικακία» εκ μέρους των Ελλήνων. Συνολικά η στάση των μαθητών 

έναντι στους μετανάστες μπορεί να χαρακτηρισθεί ως έμμεσα αρνητική. Χρησιμοποιώντας 

εκφράσεις όπως «είναι και αυτοί άνθρωποι όπως και εμείς» ή «είναι και αυτοί πλάσματα του Θεού» 

δημιουργείται μεν ένα θετικά προσκείμενο κλίμα, οι έμμεσες όμως αναφορές στην αρνητική 

επίδραση που έχει η παρουσία τους στην Ελλάδα φανερώνουν ότι οι αρχικές παρατηρήσεις τους 

μάλλον υπακούουν το νόμο της κοινωνικής επιθυμητότητας (social desirability). Με άλλα λόγια 

λένε αυτό θα έπρεπε να λένε και όχι αυτό που πραγματικά πιστεύουν.  

Σε σχέση με τις μαθητικές κοινότητες, οι απόψεις διίστανται: σε κάποιους μαθητές οι 

αλυσίδες ισοδυναμίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν όρους όπως «χάβρα», «χαμός» οι 

οποίοι συνδηλώνουν μια αρνητική στάση, η οποία όμως προέρχεται από τη συμπεριφορά των 

άλλων μαθητών. Δηλαδή ενώ οι ίδιοι «πιστεύουν ότι είναι κάτι χρήσιμο για το σχολείο» οι 

υπόλοιποι «δεν συμφωνούν». Από την άλλη πλευρά οι υποστηρικτές το θεσμού δημιουργούν 

αλυσίδες ισοδυναμίας χρησιμοποιώντας όρους όπως «νέα εμπειρία» και τρόπος «διεκδίκησης των 
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δικαιωμάτων των μαθητών», γεγονός που καταδεικνύει το διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης του 

θεσμού. Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό η ενδιαφέρουσα άποψη του μαθητή που 

απογοητευμένος δήλωσε ότι, «ό, τι και να κάνουν οι ίδιοι, ό, τι και να αποφασίσουν στις 

συνελεύσεις τους, εντέλει τις αποφάσεις τις παίρνουν οι καθηγητές». Κατά την άποψη του, οι 

μαθητικές κοινότητες αποτελούν κυριολεκτικά ένα κενό σημαίνον χωρίς ουσιαστικά καμία 

ρεαλιστική χρησιμότητα, από τη στιγμή που το θεσμικό πλαίσιο δεν ευνοεί  τη χρήση των 

αποφάσεων των κοινοτήτων για την ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας 

των μαθητών.  

Η συμμετοχή στα κοινά ταυτίζεται στο σύμπαν των παιδιών και στη συνείδηση τους με 

τους τίτλους και τα αξιώματα και όχι με τις δυνατότητες για δράση, γεγονός που δείχνει για άλλη 

μια φορά υποτίμηση προς τα κενά περιεχομένου συμβούλια. Παραλληλίζοντας την κατάσταση με 

την ευρύτερη πολιτική σκηνή βλέπουμε πως υπάρχουν και εδώ ομοιότητες: οι ψηφοφόροι είναι 

παρόντες μόνο στη διαδικασία των εκλογών (στην καλύτερη περίπτωση και εφόσον είναι 

υποχρεωτικές) ενώ στη συνέχεια εναποθέτουν τις αποφάσεις για ζητήματα που τους αφορούν 

αποκλειστικά και μόνο στους εκλεγμένους αντιπροσώπους. Πάντως πολλές απόψεις των μαθητών 

έδιναν έναν ενεργό ρόλο στα μαθητικά συμβούλια με βασικά θέματα συζήτησης αυτά που 

καταγράφονται και από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας (Griebler & Nowak, 2012): 

• Φυσικό περιβάλλον του σχολείου 

• Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών. 

• Κανόνες και πολιτικές. 

• Σχεδιασμός, οργάνωση και χρηματοδότηση εκδηλώσεων  

• Ζητήματα διδασκαλίας και μαθημάτων 
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Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι η ύπαρξη μαθητικών συμβουλίων από μόνη της δεν εγγυάται 

και την αποτελεσματικότητα της ως προς την αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων. Συνήθως 

ασχολούνται αποκλειστικά με το σχεδιασμό και την οργάνωση εκ-δηλώσεων και εκδρομών. 

Έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι το ποσοστό των μαθητών που δηλώνουν πως έχουν ένα 

αποτελεσματικό συμβούλιο ήταν μικρότερο από 20% (Alderson, 2000). Στην αναφορά των Whitty 

& Wisby (2007) για τα μαθητικά συμβούλια τονίζεται η χρησιμότητα της συμμετοχής μέσω 

διαδικτύου, π.χ. για παιδιά που δεν έχουν θάρρος να τοποθετηθούν δημόσια. Οι προσεγγίσεις 

αυτές που συνδυάζουν την αντιπροσωπευτική με τη συμμετοχική, άμεση δημοκρατία φαίνεται να 

είναι πολύ αποτελεσματικές και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς όφελος του σχολείου.  

Παρόλο που, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η συνεργασία με τους καθηγητές αλλά και 

γενικότερα η υποστήριξη των ενηλίκων είναι καθοριστικός παράγοντας για την 

αποτελεσματικότητα των μαθητικών συμβουλίων, στην πράξη είναι συχνά ανύπαρκτη (Griebler 

& Nowak, 2012). Οι καθηγητές μπορεί να είναι αρνητικοί και να δημιουργούν προβλήματα για 

πρακτικούς λόγους ή λόγω πιέσεων, π.χ. έλλειψη χρόνου, πίεση να βγει η προκαθορισμένη ύλη. 

Επίσης μπορεί να υποτιμούν τα συμβούλια θεωρώντας πως οι μαθητές είναι πολύ νέοι και 

ανώριμοι για να συμμετέχουν αποτελεσματικά (Whitty & Wisby, 2007). Στην παρούσα εργασία 

κάποιοι μαθητές δηλώνουν ότι η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις αποφάσεις των 

συμβουλίων εξαρτάται από το αν συμφωνούν με αυτές ή όχι. Μπορούμε να υποθέσουμε πως στη 

συγκεκριμένη περίπτωση μάλλον τα παιδιά υιοθετούν την ηθική αξιολόγηση των «μεγάλων» και 

συγκεκριμένα των καθηγητών, σύμφωνα με την οποία το σωστό παραπέμπει στην υπακοή, τη 

συμμόρφωση και στους υπάρχοντες κανόνες. Επιπλέον, η επιλογή των μα-θητών που θα 

εκπροσωπήσουν τους υπόλοιπους στα πενταμελή και στα δεκαπενταμελή συμβούλια γίνεται με 

γνώμονα τη λεγόμενη «μαγκιά» των υποψηφίων. Αντιπρόσωπος των μαθητών κατά κανόνα δεν 
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είναι ο ικανότερος αλλά ο πιο δημοφιλής ο οποίος «δεν είναι ο καλύτερος μαθητής» δεδομένου ότι 

«οι καλοί μαθητές δεν έχουν χρόνο για χάσιμο». 

 

Διαπιστώσεις και συμπεράσματα 

 Η παρούσα εργασία αποτελεί μια ποιοτική έρευνα ανάλυσης λόγου σχετικά με την 

πολιτική κοινωνικοποίηση των εφήβων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το επιστημονικό πεδίο 

της πολιτικής κοινωνικοποίησης βρίσκεται στην επικαιρότητα, συν-δέεται άμεσα με την ποιότητα 

της υπάρχουσας και μελλοντικής πολιτικής κοινωνίας και μέσω αυτής με πλείστες προβληματικές 

καταστάσεις που εσχάτως ταλαιπωρούν μεγάλο μέρος της κοινωνίας.  

Η συνολική διαπίστωση της εργασίας αυτής σε σχέση με την πολιτική κοινωνικοποίηση 

των εφήβων είναι ότι, παρόλο που υπάρχουν οι θεσμοί στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο, τις 

περισσότερες φορές υποτιμούνται και για αυτό μένουν ουσιαστικά ανενεργοί. Οι μαθητές 

έρχονται στο σχολείο έχοντας ήδη στο μυαλό τους τις εμπειρίες του οικογενειακού περιβάλλοντος, 

με την πατρική φιγούρα να κυριαρχεί. Οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από τα νέα που 

αναδύονται από την παρακολούθηση των δελτίων ειδήσεων στην τηλεόραση με τον πατέρα να 

δημιουργεί τις συνθήκες και να εγείρει τα θέματα της πολιτικής συζήτησης. Ο πατερναλιστικός 

τρόπος κοινωνικοποίησης μεταφέρεται και στο σχολείο όπου η πατρική φιγούρα αντικαθίσταται 

εν μέρει από αυτή των καθηγητών οι οποίοι ουσιαστικά δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία στις 

αποφάσεις των μαθητικών συμβουλίων. Η έλλειψη συμμετοχής εκ μέρους των μαθητών 

υποβαθμίζει το ρόλο των οργάνων εκπροσώπησης τους με αποτέλεσμα την παρακμή του θεσμού. 

Όσον αφορά την οικονομική κρίση, οι νέοι σήμερα θεωρούν ότι είναι ένα πρόβλημα που 

τους αφορά άμεσα και επηρεάζει πρακτικά τις ζωές τους, είτε στην καθημερινότητα λόγω 

οικονομικών και οικογενειακών προβλημάτων, είτε στο μέλλον ως πιθανό εμπόδιο στα σχέδια και 
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στα όνειρα τους. Η στάση των μαθητών απέναντι στο πολιτικό σύστημα δείχνει έντονη 

απογοήτευση ιδίως τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση και τις διάχυτες επιδράσεις της 

στην ελληνική κοινωνία. Οι μαθητές αναπαράγουν ό, τι ακούνε από το οικογενειακό τους 

περιβάλλον για το ρόλο των οικονομικών μεταναστών στη δημιουργία της ανεργίας, γεγονός που 

παραπέμπει σε φαινόμενα εσωστρέφειας και ισχυροποίησης της εθνικής τους ταυτότητας. 

Επιπλέον, η προσωπική ταυτότητα ενισχύεται και από άλλους παράγοντες με σημαντικότερο τη 

θρησκευτική ταύτιση με ένα συγκεκριμένο δόγμα.  

 Ανενεργός παραμένει ο ρόλος των ομάδων συνομηλίκων στο πλαίσιο των οποίων δεν 

αναπτύσσεται γόνιμο έδαφος για πολιτική συζήτηση. Αντίθετα, οι έφηβοι θεωρούν ότι εξαιτίας 

του βεβαρημένου προγράμματος τους, οι συζητήσεις θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο 

χαλαρές, χωρίς αναφορές σε ζητήματα που άπτονται της πολιτικής πραγματικότητας, τα οποία θα 

έπρεπε να είναι αντικείμενο άλλων πλαισίων αναφοράς. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί η άποψη 

ορισμένων μαθητών ότι και μόνο η αναφορά σε σοβαρά θέματα της πολιτικής πραγματικότητας 

αποτελεί αφορμή χλευασμού και κοροϊδίας εκ μέρους των ομάδων συνομηλίκων. 

 Η προσωπική και εθνική ταυτότητα των εφήβων έχει διαμορφωθεί υπό την επίδραση 

πολλών και αμφιλεγόμενων παραγόντων. Σε γενικές γραμμές, η θρησκεία είναι ένας καθοριστικός 

παράγοντας ο οποίος σφυρηλατεί την ελληνικότητα των μαθητών χωρίς φυσικά να λείπουν και οι 

περιπτώσεις αμφισβήτησης του θεσμού. Η δια-μόρφωση της συνείδηση τους, θα μπορούσε να 

ειπωθεί, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από παραδοσιακές αντιλήψεις του τύπου «πατρίδα, 

θρησκεία, οικογένεια». Οι αντιλήψεις αυτές, παρόλο που δεν λέγεται ανοικτά, πλήττονται από 

κοινωνικά φαινόμενα της εποχής μας, όπως η μετανάστευση και οι συνέπειες της. Ενώ η αρχική 

εντύπωση ήταν ότι οι μαθητές είχαν θετικά συναισθήματα απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους 

που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους για οικονομικούς λόγους, στη συνέχεια 
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αποκαλύφθηκε μια καχυποψία για το ρόλο τους όπως επίσης και μια ευκολία με την οποία 

απέδιδαν τις αιτίες της ανεργίας που μαστίζει τη χώρα μας στην ύπαρξη τους και στον ερχομό 

τους στην Ελλάδα. Φάνηκε επίσης ότι οι μαθητές είναι σε θέση να προσφέρουν μια αρκετά 

εκτεταμένη ανάλυση του φαινομένου του ρατσισμού και του πως αυτός αναπτύσσεται (π.χ. σε 

σχέση με τους λόγους περί εγκληματικότητας, ανεργίας κλπ.).  

 Ζητήματα απαξίωσης παρατηρήθηκαν μέσα από το λόγο των μαθητών όσον αφορά τα 

μαθητικά συμβούλια, τα οποία παραλληλίζονται ευθέως με τους επίσημους πολιτικούς θεσμούς 

και εγείρουν παρόμοιες αντιδράσεις στους νέους. Οι αντιδράσεις αυτές είναι κατά κύριο λόγο 

αντιφατικές: ενώ υποτιμούν και συχνά θεωρούν ότι τα μαθητικά συμβούλια είναι απλά χάσιμο 

χρόνου, παρατηρείται ότι θέλουν να συμμετέχουν κυρίως για το γόητρο του τίτλου. Συνολικά 

παραμένει μια εικονική πραγματικότητα χωρίς ουσιαστική άσκηση πολιτικών δικαιωμάτων. Ενώ 

υπάρχει ένα διακριτό θεσμικό πλαίσιο για την πραγματοποίηση των μαθητικών κοινοτήτων με ό, 

τι αυτό συνεπάγεται, οι αποφάσεις των συμβουλίων μένουν κενά νοήματα χωρίς ουσιαστική 

εφαρμογή. Οι αποφάσεις για να εφαρμοστούν απαιτούν την έγκριση του συλλόγου των 

διδασκόντων γεγονός που καταδεικνύει μια έλλειψη αυτενέργειας εκ μέρους των μαθητών, όπως 

επίσης και μια πατερναλιστική στάση εκ μέρους των εκπαιδευτικών. Ένα από τα κυρίαρχα 

επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν οι μαθητές είναι πως η συμμετοχή δεν έχει νόημα εφόσον 

τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει: τόσο οι υποψήφιοι που τελικά θα εκλεγούν, όσο και ο τρόπος με 

τον οποίο θα λειτουργήσουν τελικά οι μαθητικές κοινότητες, κρίνεται από τα παιδιά ως γνωστός 

και αναπόφευκτος. Η απογοήτευση, όπως και η πολιτική κουλτούρα, μοιάζει να κληρονομείται 

από τη μια γενιά στην άλλη και να επηρεάζει ακόμη και τους πολύ νέους πολίτες της χώρας, 

δημιουργώντας έτσι έναν φαύλο κύκλο.  
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 Είναι σημαντικό να καλλιεργηθεί η πίστη πως η κατάσταση δεν είναι αναπόφευκτη ούτε 

χρειάζεται να διαιωνιστεί. Καθοριστικό ρόλο στο σημείο αυτό μπορούν να παίξουν οι 

εκπαιδευτικοί διαμορφώνοντας το κατάλληλο κλίμα στο σχολείο. Άλλωστε, όπως ειπώθηκε και 

παραπάνω ένα από τα στοιχεία που δυσκολεύει τους μαθητές είναι ότι και οι ίδιοι οι δάσκαλοι 

απαξιώνουν το ρόλο των μαθητικών συμβουλίων και θεωρούν τους νέους ανίκανους ή 

τουλάχιστον ανώριμους να διαχειριστούν καταστάσεις και να πάρουν αποφάσεις για θέματα που 

τους αφορούν. Φυσικά οι ρίζες του προβλήματος δεν βρίσκονται ούτε στους μαθητές ούτε στους 

εκπαιδευτικούς ως άτομα, αλλά στο ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο παραμένει στην ουσία 

του ιεραρχικό και προσανατολισμένο στην ακαδημαϊκή επίδοση και στους τίτλους και όχι στη 

δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. Επιπρόσθετα, έμφαση πρέπει να δοθεί στην 

αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και στη θέση των μαθημάτων που συνεισφέρουν 

στην αρτιότερη πολιτική κοινωνικοποίηση των νέων. Η τάση που παρατηρήθηκε στην έρευνα 

αυτή ήταν συνυφασμένη με την απαξίωση εκ μέρους των μα-θητών των μαθημάτων γενικής 

παιδείας που κατά κύριο λόγο συμβάλλουν τα μέγιστα στον παραπάνω σκοπό. Αλλά και οι νέες 

προσπάθειες που έγιναν τον τελευταίο χρόνο με την εισαγωγή του μαθήματος της Πολιτικής 

Παιδείας στην Α’ Λυκείου ενέχουν πολλά και δυσεπίλυτα προβλήματα. Η εισηγητική έκθεση του 

νόμου 4186 «Για την Αναμόρφωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις», που 

πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή, εισάγει το μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας στην Α και Β 

τάξη του Λυκείου αναφέροντας τα εξής: «ο  στόχος θα είναι η διαμόρφωση υγιούς πολιτικής και 

κοινωνικής αντίληψης καθώς και η πολύπλευρη και επισταμένη ενημέρωση επί πολιτικών, 

κοινωνικών και συναφών οικονομικών θεμάτων. Θεωρούμε πως η σωστή πολιτική καλλιέργεια 

θα προφυλάξει τους νέους από φανατισμούς, πολιτικά πάθη, ακρότητες και θα προβάλλει υψηλές 

πανανθρώπινες  αξίες που για ποικίλους λόγους σήμερα διέρχονται κρίση». Ο σκοπός του 
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μαθήματος, όπως προκύπτει από την 128595/Γ2/13-9-2013 εγκύκλιο του Υπουργού παιδείας , 

«είναι πρωτίστως μια μαθητεία στη Δημοκρατία. Σκοπός  είναι να διαμορφώσει έναν ελεύθερο 

και υπεύθυνο πολίτη, ο οποίος έγκαιρα και με επίγνωση θα κατανοήσει τη σημασία και την αξία 

της Δημοκρατίας, θα αγαπά την Πολιτεία και την Δημοκρατία και θα αγωνίζεται για την 

υπεράσπισή τους». Παρόλα αυτά, αν παρατηρήσει κάποιος το βιβλίο, θα καταλήξει ότι 

συρρικνώνει την Οικονομική Επιστήμη, την Πολιτική Επιστήμη-Δίκαιο και την Κοινωνιολογία, 

θεωρώντας ότι είναι ένα αντικείμενο. Αυτή η ταύτιση των αντικειμένων οδηγεί σε μια εμπλοκή 

της σκέψης,  γιατί δεν δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να κατανοήσει τη διαφορετικότητα των 

επιστημών μέσα από τις αρχές , τους σκοπούς, το περιεχόμενο και την μεθοδολογία τους. Άλλο 

πράγμα είναι να υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο να έχει συνταχθεί από ομάδα επιστημόνων με τη 

συμμετοχή των επιστημονικών ενώσεων και να έχει ως αντικείμενο τη γενική ιστορία και 

μεθοδολογία της κάθε επιστήμης (Οικονομίας - Κοινωνιολογίας - Πολιτικής Επιστήμης) και να 

διδάσκεται ξεχωριστά η κάθε μια, πράγμα που μπορούμε να συζητήσουμε, και άλλο πράγμα είναι 

η συγκόλληση μερικών αποσπασματικών γνώσεων διαφορετικών επιστημών με διαφορετικό 

αντικείμενο και μέθοδο εντός ενός μαθήματος, με αποτέλεσμα οι μαθητές να οδηγούνται σε πλήρη 

σύγχυση.  

 Μια διεξοδική συζήτηση και ενημέρωση γύρω από τις δυνατότητες, τους περιορισμούς 

και τις προσδοκίες σε σχέση με τα μαθητικά συμβούλια θα μπορούσε να είναι πολύ αποδοτική 

διαδικασία. Όπως φάνηκε και από τη συζήτηση με τους μαθητές, σε αρκετές περιπτώσεις 

κυριαρχεί η άγνοια η οποία οδηγεί σε υποτίμηση του θεσμού, με αποτέλεσμα να μην 

αξιοποιούνται οι δυνατότητες των συμβουλίων, τόσο ως φορείς αλλαγής, όσο και ως φορείς που 

προάγουν την πολιτική γνώση και εμπειρία στους εφήβους. Μια ολοκληρωμένη και σε βάθος 

κριτική του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας και των ευθυνών που φέρουν όλοι οι 
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εμπλεκόμενοι θα είχε ενδιαφέρον καθώς σχετίζεται άμεσα τόσο με την πολιτική όσο και με την 

ευρύτερη διαπαιδαγώγηση των νέων, ωστόσο ξεφεύγει από τους στόχους και τις δυνατότητες 

αυτής της εργασίας.  
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