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2.ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΤ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΤ: Η ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙ 

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΗΛΙΚΩΝ 

 

                               Περίιευε 

Η κειέηε πνπ αθνινπζεί έρεη ζαλ ζηόρν λα δείμεη όηη ζην επίθεληξν ηεο 

Αλζξσπηζηηθήο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ βξίζθνληαη νη δπν δηαζηάζεηο ηεο αλζξώπηλεο 

ύπαξμεο: από ηε κηα ε ζρέζε ηνπ αηόκνπ κε ηνλ εαπηό ηνπ, από ηελ άιιε ε ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ. 

ηελ κελ πξώηε πεξίπησζε, ε Αλζξσπηζηηθή Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θηινδνμεί λα 

νδεγήζεη ηνλ άλζξσπν λα απαιιαγεί από δηάθνξεο πξνθαηαιήςεηο, δηαθξίζεηο, 

πεξηνξηζκνύο, εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο, λα απνδερζεί ηελ πξαγκαηηθή εηθόλα 

ηνπ, λα ζπκθηιησζεί κε ηνλ εαπηό ηνπ θαη λα δηακνξθώζεη ηελ μερσξηζηή ηαπηόηεηά 

ηνπ. ηελ δεύηεξε πεξίπησζε ην άηνκν, κε εθόδην ηελ γλώζε ηνπ αιεζηλνύ εαπηνύ 

ζα επεθηαζεί πξνο ην πεξηβάιινλ ηνπ πάλσ ζε κηα ζηαζεξή βάζε αιιειόδξαζεο γηα 

λα δεκηνπξγήζνπλ από θνηλνύ  κηα λέα ππνθεηκεληθή πξαγκαηηθόηεηα.  

Απηή ε  ζύγρξνλε παηδαγσγηθή θηινζνθία ε νπνία βαζίδεηαη ζην νπκαληζηηθό 

ηδεώδεο, ζα εθθξαζζεί κέζα ζηα πιαίζηα ζρεδηαζκώλ, πξνγξακκάησλ θαη δνκώλ πνπ 

ζα νδεγήζνπλ ηνλ άλζξσπν ζηελ απηνπξαγκάησζή ηνπ. 

 

Λέξειρ-κλειδιά : ηαπηόηεηα, ελαξκόληζε, θξηηηθόο ζηνραζκόο, κεηαζρεκαηηζηηθή 

γλώζε, θνηλσληθή δξάζε,  

Εηζαγφγή 

‘’Όηαλ ην εξώηεκα ηεο αιήζεηαο ηίζεηαη κε αληηθεηκεληθό ηξόπν, ν ζηνραζκόο 

θαηεπζύλεηαη αληηθεηκεληθά ζηελ αιήζεηα σο έλα αληηθείκελν κε ην νπνίν ζρεηίδεηαη ην 

ππνθείκελν ηεο γλώζεο. Ο ζηνραζκόο, σζηόζν, δελ εζηηάδεηαη ζηε ζρέζε, αιιά ζην 

εξώηεκα εάλ απηή είλαη ε αιήζεηα κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη ην ππνθείκελν ηεο γλώζεο. 

Μόλνλ όηαλ ην αληηθείκελν κε ην νπνίν ζρεηίδεηαη απηόο είλαη ε αιήζεηα, ηόηε ην 

ππνθείκελν ζεσξείηαη όηη βξίζθεηαη κέζα ζηελ αιήζεηα. Όηαλ ην εξώηεκα ηεο αιήζεηαο 

ηίζεηαη ππνθεηκεληθά, ν ζηνραζκόο θαηεπζύλεηαη ππνθεηκεληθά ζηε θύζε ηεο ζρέζεο ηνπ 

αηόκνπ. Μόλνλ όηαλ ν ηξόπνο απηήο ηεο ζρέζεο βξίζθεηαη κέζα ζηελ αιήζεηα, ην άηνκν 

βξίζθεηαη κέζα ζηελ αιήζεηα, αθόκα θαη αλ ηύραηλε λα ζρεηίδεηαη έηζη κε ό,ηη δελ είλαη 

αιεζηλό…’’,  (Kierkegaard ζην Manion-Cohen,1994:43). 

Η ξήζε απηή ηνπ Kierkegaard θαλεξώλεη ηελ αγσλία ησλ θηινζόθσλ θαη ησλ 

ζηνραζηώλ γηα ηε θύζε ηεο ζρέζεο πνπ ζπλδέεη ην ππνθείκελν, δειαδή ηνλ 

άνθπωπο, κε ηε γλώζε.  Μηα γλώζε ε νπνία ζαλ έλλνηα, κε ηελ επξεία ηεο ζεκαζία, 

ηζνδπλακεί κε ηελ αλήθεια.  

Αλ αλαξσηεζνύκε ινηπόλ γηα πνην ιόγν ζα κπνξνύζε κηα παξόκνηα ζεσξία λα 

απνηειέζεη ηελ αθεηεξία ησλ δηθώλ καο πξνβιεκαηηζκώλ, ηόζν γηα ην πώο ζα 
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μεθηλνύζακε ηελ εξγαζία απηή, όζν θαη γηα ην πώο ζα πξνζθέξακε όζν ην δπλαηόλ 

πεξηζζόηεξα, κέζσ απηήο ηεο εξγαζίαο, πάλσ ζην πεδίν ησλ αξρώλ ηεο  εθπαίδεπζεο  

ελειίθσλ, ε απάληεζε δελ είλαη άδειε: εθόζνλ ζα ζθνπό έρνπκε ζέζεη ηελ αλάδεημε 

ηεο αλζξσπηζηηθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κέζσ θεηκέλσλ, γηα λα θηάζνπκε εθεί, 

είλαη απαξαίηεην λα εμεηάζνπκε πξώηα απ’ όια, ηε ζέζε ηνπ αλζξώπνπ κέζα ζην 

ελλνηνινγηθό ππόβαζξν ηεο αλζξσπηζηηθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, θαη θπξίσο ζηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ εαπηό ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Πξόθεηηαη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, γηα κηα αιήζεηα πνπ ηαπηίδεηαη όρη κόλν κε ηελ επίγλσζε αιιά 

θπξίσο κε ηε βαζηά γλώζε ηνπ πνηνο είκαη θαη πσο πξνβάιιεηαη ζηνλ εζσηεξηθό κνπ 

θόζκν ν πεξηβάιινληαο  ρώξνο, αιιά θαη ηνπ πσο ζπλππάξρεη θαη απηόο καδί κνπ, 

δειαδή, πσο βηώλεη θαη ην πεξηβάιινλ κνπ, ην δηθό κνπ μερσξηζηό Εγώ. Έρνπκε λα 

αληηκεησπίζνπκε ινηπόλ κηα άθξσο ππνθεηκεληθή αιήζεηα, θαηά ηνλ Kierkegaard, κηα 

γλώζε-αιήζεηα πνπ δελ κπνξεί παξά λα δηαθέξεη από ππνθείκελν ζε ππνθείκελν, 

ζύκθσλα κε ηηο αμίεο, ηηο αλάγθεο ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ πξνζώπνπ πνπ 

ζπιινγίδεηαη, ζπλδηαιέγεηαη θαη πξάηηεη.            

 Από θεη θαη πέξα, θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνύ γηα ην λόεκα ηεο 

αιήζεηαο πνπ ζα καο απαζρνιήζεη, ππάξρνπλ θαη άιια εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη, 

όπσο, πώο κπνξεί λα  θαηαθηήζεη ν άλζξσπνο απηή ηελ αιήζεηα, κέρξη πνηνπ ζεκείνπ 

είλαη εθηθηό θάηη ηέηνην; Ιζρύεη ε αξρή όηη δελ ππάξρεη κηα αιήζεηα, αιιά πνιιέο, κηα 

αιήζεηα αλάινγε πξνο ηελ ηδηαίηεξε, εζσηεξηθή αλάγθε ηνπ θαζελόο καο μερσξηζηά, 

λα ηελ πξνζεγγίζεη θαη λα ηελ εξκελεύζεη κε ηνλ δηθό ηνπ ηδηαίηεξν ηξόπν, καθξηά 

από θαλόλεο, πάζεο θύζεσο δηαθξίζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο; Απνηειεί πξάγκαηη ν 

ζηοταζκός έλα ζεκαληηθό κέζν, κηα ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα λα θηάζεη ην 

ππνθείκελν ζηελ αιήζεηα, έλαλ άξξεθην θξίθν αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν  θαη ζηε 

γλώζε-αιήζεηα; Μπνξνύκε πξάγκαηη λα ηνλ εθιάβνπκε σο έλαλ θαηαιύηε γηα ηελ 

δηαπξαγκάηεπζε, ηε ζπκθηιίσζε, ηε ζπλαιιαγή ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ην πεξηβάιινλ 

ηνπ; 

 Δπνκέλσο, κήπσο βξηζθόκαζηε, κπξνζηά ζηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο κηαο 

ζύγρξνλεο ηάζεο πνπ ζέιεη ην ππνθείκελν, δεκηνπξγό θαη θπξίαξρν κηαο 

πνιπδηάζηαηεο, πνιπεπίπεδεο, πνιππξόζσπεο, αιιά πάλσ απ’ όια πξνζσπηθήο 

αιήζεηαο; Απηά ηα εξσηήκαηα θαη απηνύο ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ζα πξνζπαζήζνπκε 

λα επηιύζνπκε ζηελ παξνύζα κειέηε, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα 

επαιεζεύζνπκε θαη λα εκβαζύλνπκε ζην ελλνηνινγηθό πιαίζην κέζα από αληίζηνηρα 

θείκελα ζπνπδαίσλ ζπγγξαθέσλ θαη δηαλνεηώλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη λα 

αλαδείμνπκε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο πηπρέο απηνύ ηνπ λένπ νπκαληζηηθνύ 

κνληέινπ ην νπνίν δελ ζπληζηά απιά, έλαλ αθόκα εθπαηδεπηηθό ζρεδηαζκό πνπ ζθνπό 

έρεη λα πξνσζήζεη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθν-νηθνλνκηθέο ζεσξίεο, όπσο ην επξέσο 

δηαδεδνκέλν ηξίπηπρν, θαηάξηηζε, αλάπηπμε, απαζρόιεζε, αιιά πξσηίζησο, 

ηαπηνπνηείηαη σο έλα νινθιεξσκέλν θαη επθξηλώο νξηζκέλν θηινζνθηθό, ηδενινγηθό 

θαη παηδαγσγηθό ζύζηεκα πνπ ζαλ θύξην ζεκειηαθό άμνλά ηνπ έρεη ζέζεη ηελ εθ 

βαζέσλ θαη εμνινθιήξνπ, αλαδόκεζε θαη αλάιπζε ηεο εηθόλαο θαη ηεο πξαγκαηηθήο 

ηαπηόηεηαο ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ, ζηα πξόηππα ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Αλζξσπηζκνύ 
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ηεο Αλαγέλλεζεο. Πξνζεγγίδνληάο ηελ, θαηά ζπλέπεηα, σο θίλεκα, θαηαξράο, 

θηινζνθηθό, ζα πξέπεη λα ελζθήςνπκε πάλσ από ηελ Αλζξσπηζηηθή Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ θαη λα ελδνζθνπήζνπκε ζηελ γέλλεζή ηεο κέζα από ηελ ζεώξεζε ηεο 

θεηκελνγξαθίαο ησλ ζηνραζηώλ πνπ ηελ ζεκειίσζαλ, γηα λα εμειηρηεί θαη κα 

κεηαιιαρηεί ζηε ζπλέρεηα ζε πξνθαζνξηζκέλε πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

ζηξαηεγηθή. 

1. Ο άλζρφπος ζηο επίθεληρο ελός ζύγτρολοσ παηδαγφγηθού πιαηζίοσ   

ηελ κεγάιε απηή ζπδήηεζε πνπ έρεη αλνίμεη παγθνζκίσο θαη ε νπνία αθνξά 

ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή λέσλ θαη πην απνηειεζκαηηθώλ νηθνλνκηθώλ κνληέισλ, 

πξνζαξκνζκέλσλ θαηάιιεια ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο, έρεη θπξηαξρήζεη ε αληίιεςε 

ή ε ηάζε ζύκθσλα κε ηελ νπνία κέζα ζ’ απηό ην δηαξθώο κεηαβαιιόκελν 

πεξηβάιινλ είλαη απαξαίηεην λα επηζεκαλζεί ε αλαγθαηόηεηα λα εθεπξεζεί έλαο 

παηδαγσγηθόο ζρεδηαζκόο πνπ λα κελ ηαπηίδεηαη κνλνδηάζηαηα κε ζπγθεθξηκέλε 

νηθνλνκηθή ή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη όπνπ ε απόθηεζε επαγγεικαηηθώλ 

δεμηνηήησλ ή ε άκεζε πξνζαξκνγή ζηα λέα νηθνλνκηθά, πνιηηηζκηθά θαη ηερλνινγηθά 

δεδνκέλα, δελ απνηεινύλ απηνζθνπό. Η ζπγθεθξηκέλε απηή θνηλσληθό-νηθνλνκηθή , 

ζε κηα πξώηε αλάγλσζε, αληίιεςε απνθηά κέζα ζε απηήλ ηελ επδηάθξηηε θνηλσληθό-

νηθνλνκηθή πξαγκαηηθόηεηα κηα μερσξηζηή ζεκεηνινγία ηόζν ζε επίπεδν θηινζνθίαο 

όζν θαη ζε επίπεδν θεηκελνγξαθίαο :  απηή ηνπ  λα εθπαηδεπζεί  ην άηνκν λα 

ζθέπηεηαη θαη λα δξα από θαη πξνο κηα ζύγρξνλε ‘’θοηλφλία ελεργώλ ποιηηώλ’’.  

Ο Jarvis ζεσξεί όηη ε νπζία ζην δήηεκα ζπλίζηαηαη ζην λα ‘’αλαθαιύςνπκε κηα 

κνξθή δηα βίνπ κάζεζεο πνπ ζα θηάλεη πέξα από ηελ απαζρνιεζηκόηεηα ζε θάηη 

επξύηεξν’’. Όηαλ δειαδή ‘’….αλαθαιύςνπκε μαλά κηα εθπαίδεπζε ελειίθσλ πνπ λα 

βνεζά ην άηνκν λα έρεη θξηηηθή επίγλσζε, ηόηε ζα ελδπλακώζνπκε ηνπο αλζξώπνπο σο 

ελεξγνύο πνιίηεο’’ (Jarvis, 2005 :30). Ο Rifkin  εμειίζζεη πεξηζζόηεξν ηε ζθέςε ηνπ 

Jarvis όηαλ εηζάγεη ηελ ηδέα ηεο ‘’νηθνλνκίαο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ’’ όπνπ νη 

‘’νη άλζξσπνη απαζρνινύληαη ζε βάζνο δεκηνπξγώληαο έηζη, δεζκνύο ηεο θνηλόηεηαο 

θαη ηνπ θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο’’, (2005:28). Καη δελ είλαη ε πξώηε θνξά πνπ ζηελ 

ηζηνξία ηνπ αλζξσπηζηηθνύ θηλήκαηνο εκθαλίδνληαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο νη δπν 

θύζεηο ηνπ αλζξώπνπ σο αηνκηθή πξνζσπηθόηεηα θαη σο θνηλσληθή ύπαξμε, αθνύ, 

όπσο καο ην βεβαηώλνπλ θαη νη κειεηεηέο, νιόθιεξνο ν αξραηνειιεληθόο πνιηηηζκόο 

ζηεξίρηεθε πάλσ ζ’ απηήλ ηελ αληίιεςε: ‘’Οη Έιιελεο αληίθξηζαλ ηνλ άλζξσπνλ όρη 

κόλν σο αηνκηθήλ πξνζσπηθόηεηα, αιιά θαη σο ‘πνιηηηθόλ δώνλ’, έρνλ έκθπηνλ ηελ 

θνηλσληθόηεηα. Ελεβάζπλαλ εηο ηαο ζρέζεηο αλζξώπνπ θαη ζπλαλζξώπσλ, αηόκνπ θαη 

πνιηηηθνθνηλσληθνύ ζπλόινπ’’, (Βνπξβέξεο,1967:41).    

Αλ ινηπόλ εκείο επηιέμνπκε ηελ αληίιεςε πνπ εμεηάδεη  πξσηίζησο ηνλ 

άλζξσπν σο ηδηαίηεξε πξνζσπηθόηεηα – απνδίδνληάο ηνπ ην ζεβαζκό θαη ηελ 

εθηίκεζε πνπ ηνπ αξκόδεη, πξνηθηζκέλν κε ην ζπνπδαίν εθόδην ηεο θρηηηθής 

επίγλφζες πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα γλσξίζεη θαιύηεξα ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνπο γύξσ 

ηνπ – θαη θαηόπηλ σο ελεργό ποιίηε πνπ δξα κέζα ζηελ θνηλόηεηα θαη ζην θνηλσληθό 

ζύζηεκα, ηόηε ζίγνπξα ζα έρνπκε ζπκβάιιεη λα κεηαηξαπεί ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ 
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ζε θάηη επξύηεξν. Απηό ην ‘επξύηεξν’, ε αλζξσπηζηηθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ, είλαη 

κηα εθπαίδεπζε πνπ κνηάδεη λα παίξλεη ηε ζθπηάιε από ην κνξθσηηθό ηδαληθό  πνπ 

πξνέηαμε ην θίλεκα ηνπ Οπκαληζκνύ : ‘’….κηα αλαδήηεζε ηνπ ελ ησ αλζξώπσ 

γλεζίσο αλζξσπίλνπ θαη ησλ παηδεπηηθώλ θαη κνξθσηηθώλ ζηνηρείσλ δηα ηελ 

ζεξαπείαλ θαη δηάπιαζηλ ηεο θαζαξά αλζξσπίλεο νπζίαο ηνπ’’, 

(Βνπξβέξεο,1967:218).  

Πξόθεηηαη γηα έλα θίλεκα πνπ ζπκπιεξώλεη θαη ηελ αξραηνειιεληθή θηινζνθία 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία απηό ην κνξθσηηθό ηδαληθό είρε ιόγν ύπαξμεο κόλν κέζα από 

ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηόκνπ: ‘’Οη Έιιελεο αληειήθζεζαλ ηελ θνηλσληθήλ 

ζπκβίσζηλ…θαη σο παηδαγσγηθήλ ιεηηνπξγίαλ, σο πακπαηδείαλ ησλ ζπκβηνύλησλ’’ 

(Βνπξβέξεο,1967:45), θαη θηάλεη κέρξη ηηο κέξεο καο, ζηνπο θόιπνπο ηεο 

Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο, ελόο επηζηεκνληθνύ πεδίνπ πνπ πξνζπαζεί λα 

παξαηεξήζεη θαη λα ζπλδέζεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσλία θαη ην νπνίν 

ππεξζεκαηίδεη ηελ αληίιεςε πνπ ππνζηεξίδεη όηη ‘’ην ζρνιείν πξέπεη λα είλαη έηζη 

νξγαλσκέλν ώζηε ην παηδί λα κπνξεί λα δεη ηε δσή ηεο θνηλόηεηαο’’ (Blackledge et 

al,1995:37). Δπνκέλσο,  ην άηνκν δελ κπνξεί λα ινγηζηεί έμσ από ηελ ‘θοηλόηεηα’ 

θαη γη΄απηό ην ιόγν πξέπεη  λα επηδηώθεη λα βηώλεη θαη λα βειηηώλεη απηή ηελ ζρέζε 

ηεο αιιειεμάξηεζεο θαη ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηώλ, ζπλαηζζεκάησλ, αλαγθώλ: ‘’ν 

ίδηνο ν άλζξσπνο απνηειεί βαζηθό ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο, ηεο νπνίαο είλαη ηαπηόρξνλα δεκηνπξγόο θαη δεκηνύξγεκα, αθνύ ηελ 

ίδηα ζηηγκή πνπ ηε δηαπιάζεη κε ηε δξάζε ηνπ δηαπιάζεηαη από απηήλ’’, 

(Κσλζηαληηλίδεο, 1989:200).      

Σα ιόγηα όισλ ησλ ζηνραζηώλ θαη κειεηεηώλ καο ζπζηήλνπλ εθ λένπ, ην αραλέο 

πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ην νπνίν δελ ζηακαηά κπξνζηά ζε ειηθίεο, επίπεδα, 

δηαθνξεηηθόηεηεο, θνηλσληθέο ηάμεηο, εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, θνηλσληθν-

νηθνλνκηθά κνληέια. Αληίζεηα επεθηείλεηαη θαηά ηξόπν ειεύζεξν, ρσξίο λα γλσξίδεη 

όξηα θαη ζύλνξα, όπσο αθξηβώο ειεύζεξε θαη απξνζδηόξηζηα αλαπηπζζόκελε είλαη ε 

αλζξώπηλε πξνζσπηθόηεηα, θαη παξάιιεια πξνο ηνλ άλζξσπν θαη ηελ θνηλσλία πνπ 

εμειίζζεηαη γύξσ ηνπ, θαη ‘‘πξνεηνηκάδεη ηνπο λένπο γηα λα παίμνπλ έλαλ ελεξγό ξόιν 

ζηελ θνηλσλία, όπνπ ζα θαηαλννύλ ηα πξνβιήκαηα ηεο ρώξαο θαη ζα είλαη πξόζπκνη λα 

βνεζήζνπλ ζηε ιύζε ηνπο’’, (Blackledge et al,1995:66).       

Γπν ρηιηεηίεο κεηά ηελ πξώηε εθείλε ζεκαζηνινγηθή δηαπξαγκάηεπζή ηνπ, ν 

όξνο ‘αλζξώπηλνο’ (human) ζα πξνζδηνξίζεη ηελ παηδαγσγηθή θηινζνθία θαη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αληηιήςεηο πνιιώλ κεηαγελέζηεξσλ, ζύγρξνλσλ ζηνραζηώλ. 

Υαξαθηεξηζηηθόο είλαη ν νξηζκόο ‘’humanagogy’’ ηνπ Κnudson γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ: ‘’a theory of learning that takes into account the differences between 

people of various ages as well as their similarities. It is a human theory of learning 

not a theory of ΄child learning’, ΄adult learning΄,΄or ΄elderly learning. It is a theory of 

learning that combines pedagogy, andragogy, and gerogogy and takes into account 

every aspect of presently accepted psychological theory’’,(ζην Jarvis, 1985:99) 
i
.  

Αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εθπαίδεπζε, όπσο ζηηο κέξεο καο, ζπλδέεηαη κε ηελ 

νηθνλνκηθή επεκεξία, πάιη ν δξόκνο κέζα από κηα αλζξσπηζηηθή εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ πεξλάεη, ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ ‘stakeholder analysis’
ii
, γηα ην 
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‘strategic plan’
iii

 ζηνλ ηνκέα ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα κελ 

απνθιείεη, αιιά αληίζεηα λα αληηθαηνπηξίδεη ‘’the concerns of a wide range of people 

whose views may not always be given adequate consideration’’,
iv

 (Weindling et al, 

2000:θείκ.7), θαη λα ηνπο θαζηζηά  ζπλάκα ‘’ηθαλνύο λα θξίλνπλ κε ηεθκεξησκέλα 

επηρεηξήκαηα ηα θνηλσληθά, πνιηηηθά, θαη νηθνλνκηθά δεηήκαηα, ην ξαδηόθσλν, ηελ 

ηειεόξαζε, ηηο εθεκεξίδεο, κπζηζηνξήκαηα, ζεαηξηθά έξγα, θαη επηζηεκνληθά πεηξάκαηα 

θαη ζεσξίεο’’, (Blackledge et al, 1995:66).   

Καη όκσο, όπσο ζα δνύκε ζην επόκελν θεθάιαην, ν άλζξσπνο πνιιέο θνξέο 

πθίζηαηαη ηελ πξνθαηάιεςε θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε από ην πεξηβάιινλ ηνπ ζηελ 

παξακηθξή πξνζπάζεηά ηνπ λα επηθνηλσλήζεη κε απηό, αληί γηα ηελ ππνδνρή ηεο  

δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ηελ απνδνρή από ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ελόο μερσξηζηνύ 

‘Δγώ’. Απηή ε πξνθαηάιεςε αλαπαξάγεηαη κέζα από ηελ εθπαίδεπζε θαη ζπληεξεί 

ηελ αληζόηεηα ησλ όξσλ, ησλ ζπλζεθώλ, ησλ επθαηξηώλ εληόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζεζκνύ. Όπσο εμεγεί ν Bourdieu: ‘’Η ηππηθή ηζόηεηα πνπ ξπζκίδεη ηελ παηδαγσγηθή 

πξαθηηθή ρξεζηκεύεη ζηελ πξάμε σο πξνζσπείν θαη δηθαηνινγία γηα ηελ αδηαθνξία 

απέλαληη ζηηο πξαγκαηηθέο αληζόηεηεο ηόζν ζηελ εθπαίδεπζε όζν θαη ζηελ θνπιηνύξα 

πνπ ην ζρνιείν κεηαδίδεη ζηνπο καζεηέο ή αθξηβέζηεξα απαηηεί λα έρνπλ νη καζεηέο’’, 

 (Γξαγώλα et al, 2001:147). Καηά ζπλέπεηα, κηα ηέηνηνπ ηύπνπ πξνθαηάιεςε 

παξεκπνδίδεη ηελ δεκηνπξγία εθείλσλ ησλ ζπλζεθώλ πνπ επλννύλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

ειεύζεξεο θύζεο ηνπ αηόκνπ πξνο ηελ απηνθαηεύζπλζε θαη ηελ απηνπξαγκάησζε. 

Αλ ινηπόλ δεηνύκελν είλαη κέζα από ηελ Αλζξσπηζηηθή Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ λα αλαθαιύςεη ην άηνκν ηελ πξαγκαηηθή εηθόλα ηνπ εαπηνύ ηνπ, λα 

νηθνδνκήζεη ν ίδηνο, κε βάζε ηελ επίγλσζε ηνπ εαπηνύ ηνπ, ηελ ηαπηόηεηά ηνπ θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα ελζσκαησζνύλ ζε απηή ηελ ηαπηόηεηα νη ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ 

πεξηβάιινληα ρώξνπ κέζσ ησλ ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ, ηόηε 

είλαη απαξαίηεην λα πεξηγξαθεί ε αξλεηηθή θαηάζηαζε ηελ νπνία βηώλεη ε αλζξώπηλε 

ύπαξμε δηαηξνύκελε από ηελ αιεζηλή θύζε ηεο, θαη ε νπνία απνδίδεηαη κε ηνλ όξν 

‘πξνθαηάιεςε’. Απηό ην θαηλόκελν ηεο πξνθαηάιεςεο ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα ηεο 

παξνύζαο κειέηεο, θάηη πνπ ζα δώζεη ηελ δπλαηόηεηα ζε θάπνηνλ λα θαηαλνήζεη 

θαιύηεξα ην βαζύηεξν λόεκα θαη ηε ζεκαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αηόκνπ θαη ησλ 

ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ ηνπ θηινζνθηθνύ θαη ηδενινγηθνύ θηλήκαηνο ηεο 

Αλζξσπηζηηθήο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, θαζώο ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ηελ 

αληηπαξαζέζεη κε ζαθήλεηα ζε έλα άιιν ηδενινγηθό θαη παηδαγσγηθό ζύζηεκα, απηό 

πνπ παξεκπνδίδεη ηελ ειεύζεξε αλάπηπμε ηνπ αηόκνπ θαη ηελ ελαρκόληζή ηνπ κε ηνλ 

εαπηό θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ.  

 

Ο  ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ 

 

2.1. ΑΝΙΥΝΕΤΟΝΣΑ ΣΗ ΥΕΗ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΜΕ ΣΟΝ ΕΑΤΣΟ 

ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ 
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Σν θαηλόκελν ηεο πξνθαηάιεςεο, πνπ εκπνδίδεη ηνλ άλζξσπν λα απνδερζεί 

ηνλ εαπηό ηνπ όπσο είλαη κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηνλ νδεγεί λα 

πηνζεηήζεη κηα ςεύηηθε εηθόλα, έλα πξνζσπείν, κηα πιαζκαηηθή ηαπηόηεηα, γελληέηαη 

θαη αλαπηύζζεηαη κέζα ζην πεξηβάιινλ πνπ θηλείηαη ν άλζξσπνο. Απηή ε δηαδηθαζία 

ε δηαδηθαζία ηεο δηαίξεζεο ηνπ αηόκνπ από ηνλ πξαγκαηηθό εαπηό ηνπ εμεηάδεηαη κε 

έλαλ επξεκαηηθό ηξόπν  ζην πξσηνπνξηαθό θείκελν,  Η Γέλεζε ηεο Βιαθείαο, ησλ 

Horkheimer-Adorno. 

ε απηό ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ, ηελ θηινζνθηθή 

θαη ηδενινγηθή αμία ηνπ ηξόπνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη ζπγγξαθείο ηνπ θεηκέλνπ ζην 

νπνίν ζα αλαθεξζνύκε, γηα λα πεξάζνπλ ην κήλπκά ηνπο, θαη λα κελ πέζνπκε ζηελ 

γλώξηκε παγίδα ηεο βεβηαζκέλεο εθηίκεζεο δηδαγκάησλ θαη απνθζεγκάησλ. Απηό 

επεηδή πηζαλόλ θαη νη ίδηνη νη ζπγγξαθείο λα είραλ θαηά λνπ ηελ πξννπηηθή ηνπ λα 

καο πξνβιεκαηίζνπλ, λα καο παξαθηλήζνπλ λα αλαδεηήζνπκε πξάγκαηα, ηόζν κέζα 

ζηνλ εζσηεξηθό θόζκν ηνπ αηόκνπ όζν θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ, λα καο δηαθσηίζνπλ 

ηόζν πάλσ ζηελ πξνζσπηθή, εζσηεξηθή καο δηαδξνκή, σο  πρόζφπα - ν όξνο απηόο 

απνθηά ηδηαίηεξε επηζηεκνληθή ζεκεηνινγία ζηνλ ςπρνζεξαπεπηή Carl Rogers, όπσο 

ζα αλαιύζνπκε παξαθάησ - όζν θαη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε όζσλ καο πεξηβάιινπλ.  

Δίλαη, ζε ηειηθή αλάιπζε, κηα απόπεηξα γηα επαηζζεηνπνίεζε, κεηαζρεκαηηζκό θαη 

θξηηηθή αλαδεκηνπξγία ηδεώλ, ζέζεσλ θαη ζηάζεσλ. Χο εθ ηνύηνπ, ζπληζηά κηα 

επαλαζηαηηθή δξάζε λα πξνζπαζήζεη, δειαδή, ν εξεπλεηήο λα πεξάζεη από ηελ 

ζηαζεξόηεηα ηεο παξαδνζηαθήο αλάιπζεο ζε κηα  αλαγελλεζηαθή πξάμε ηεο κειέηεο, 

όηαλ ν άλζξσπνο παξαηεξνύζε ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνλ θόζκν γύξσ ηνπ, ζπλέζεηε από 

ηα εξεζίζκαηα-κελύκαηα πνπ ιάκβαλε, είηε ζην ιόγν είηε ζηελ ηέρλε, κε απώηεξν 

ζηόρν όρη λα πείζεη γηα ην δεκηνύξγεκά ηνπ, αιιά λα ην θαηαζέζεη σο πξνζσπηθή 

καξηπξία, λα εμσηεξηθεύζεη ηε δηθή ηνπ νπηηθή θαη λα κεηαζρεκαηίζεη ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ζε κηα ππνθεηκεληθή αιήζεηα θαη αλαηξνθνδνηνύκελε γλώζε, έμσ 

θαη πέξα από θάζε απζεληία.   

Πσο ινηπόλ, κέζα από πνην κνλνπάηη ή ππόγεηα δηαδξνκή ζα κπνξνύζακε λα 

ζπλδέζνπκε ην παξαθάησ θείκελν κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ;  

Αλακθηζβήηεηα, πέξα από θάζε κέζνδν πξνζέγγηζεο ηνπ θεηκέλνπ, ε νπζία ηνπ 

λνήκαηνο θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ έγθεηηαη ζηε ζπκβνιή ηνπ λα θαηαλνήζνπκε ηελ 

ππόζεζε ηεο ελαρκόληζες ηνπ αλζξώπνπ κε ηελ αιεζηλή ηαπηόηεηά ηνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα εληαρηεί ζε έλα παηδαγσγηθό κνληέιν, ην νπνίν ζα αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

δπλαηόηεηα ηνπ αηόκνπ λα κεηαζρεκαηίδεη ηελ ππνθεηκεληθή θαη θνηλσληθή 

πξαγκαηηθόηεηα. Πάλσ ζε απηήλ ηελ νπηηθή ζα ζπλεηζθέξνπλ θαίξηεο απόςεηο θαη 

ηνκέο ζεκαληηθνί ζηνραζηέο από δηάθνξνπο θαη δηαθνξεηηθνύο επηζηεκνληθνύο 

ρώξνπο νη νπνίνη ζα δηαζηαπξώζνπλ ηνλ ζηνραζκό ηνπο ζην πεδίν ηεο 

Αλζξσπηζηηθήο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ αθξηβώο γηα ην ιόγν όηη ζηα ζεκέιηά ηεο 

βξίζθεηαη ε αιήζεηα γηα ηελ θύζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ ζρεηηθά κε ηελ ηαπηόηεηα 

ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ.   

Οη Adorno θαη Horkheimer δελ εμεηάδνπλ ηελ ‘’βιαθεία’’ σο ζηίγκα, σο αξξώζηηα, 

σο θαηάξα πνπ πεξηζσξηνπνηεί, απνκνλώλεη, θαηαδηθάδεη θαη θαηεγνξηνπνηεί. 
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Αληίζεηα ηελ απεηθνλίδνπλ γιαθπξά, σο κηα ζηαζεξή δηαδηθαζία θαθνδαηκνλίαο κέζα 

ζ’ έλα ζύλνιν από νληόηεηεο, ε νπνία απνδπλακώλεη, ζηελ ηζηνξηθή ηνπο εμέιημε, 

όινπο ηνπο δώληεο νξγαληζκνύο, επηβαιιόκελε όρη από ηε θύζε αιιά από ην 

πεξηβάιινλ. Αλ πηζηεύακε – ή καο επηβιήζεθε λα πηζηεύνπκε - κέρξη ηώξα, όηη ε 

θνηλσλία απνηειείηαη από πξνηθηζκέλνπο θαη κε πξνηθηζκέλνπο, ην παξόλ θείκελν 

καο θαιεί λα ζηνραζηνύκε θαη λα ζθεθηνύκε κήπσο ζηελ νπζία ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ 

πξόθεηηαη γηα θαηαπηεζκέλνπο, γηα δηραζκέλνπο, γηα δπζαξκνληθνύο, ηόζν κε ηνλ εαπηό 

ηνπο όζν θαη κε ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπο : 

 ‘’…Τν αηζζεηήξην ηνπ ζαιηγθαξηνύ εμαξηάηαη από ηνλ κπ θαη νη κύεο αηνλνύλ, όηαλ 

παξεκπνδίδνληαη νη ειεύζεξεο θηλήζεηο ηνπο. Ο ζσκαηηθόο ηξαπκαηηζκόο παξαιύεη ην 

ζώκα, ν ηξόκνο, ην πλεύκα. Απηά ηα δπν είλαη αδηαρώξηζηα ζηηο απαξρέο ηνπο. Τα πην 

αλαπηπγκέλα δώα νθείινπλ ηνλ εαπηό ηνπο ζηε κεγαιύηεξε ειεπζεξία. Η ύπαξμή ηνπο 

καξηπξεί όηη παιηόηεξα είραλ πξνβιεζεί θεξαίεο πξνο λέεο θαηεπζύλζεηο, ρσξίο λα 

αλαραηηηζηνύλ. Κάζε είδνο ηνπο είλαη ην κλεκείν ακέηξεησλ άιισλ, πνπ ε δνθηκή 

γέλεζήο ηνπο καηαηώζεθε ήδε ζηελ αθεηεξία, απηώλ πνπ ππέθπςαλ ήδε ζηνλ ηξόκν, 

κόιηο κηα θεξαία ζάιεςε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ δηθνύ ηνπο γίγλεζζαη…’’, 

(Horkheimer– Adorno, ζην Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ηεύρνο 3, 2004). 

Ξεθηλώληαο ινηπόλ ην θείκελν, εηζάγεηαη έλαο θακβάο απνηεινύκελνο από δηάθνξεο 

νηθείεο παξαζηάζεηο πνπ ηηο ζπλδέεη έλαο θνηλόο παξαλνκαζηήο ν νπνίνο δελ είλαη 

άιινο από ηελ επώδπλε εκπεηξία ζηελ νπνία καο παξαπέκπεη ν όξνο  παξαθώιπζε: νη 

θεξαίεο ηνπ ζαιηγθαξηνύ παξαθσιύνληαη ζηελ πξώηε ηνπο επαθή κε ην πεξηβάιινλ, 

εκπνδίδνληαη νη αηζζήζεηο ηνπ λα αγγίμνπλ ηα εξεζίζκαηα ηνπ εμσηεξηθνύ θόζκνπ, 

θάηη πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε επώδπλσλ θαη αζεξάπεπησλ, νπιώλ. 

Απηό ην θαηλόκελν νη ζπγγξαθείο ην νλνκάδνπλ παξαθώιπζε. 

  Ση είδνπο όκσο είλαη ε παξαθώιπζε απηή θαη πνηα ε ζεκεηνινγία ηεο νπιήο ή 

παξακόξθσζεο γηα ηνλ ζύγρξνλν άλζξσπν ; 

Πξόθεηηαη γηα ην πιήγκα πνπ δέρεηαη ε επθπΐα ηνπ ζαιηγθαξηνύ όπσο θαη θάζε 

δώληνο νξγαληζκνύ, θαη’ επέθηαζε, θαη πάλσ απ’ όια ν άλζξσπνο, πνπ θέξεη ηε δηθή 

ηνπ μερσξηζηή επθπΐα, δειαδή ηα δηθά ηνπ μερσξηζηά ραξίζκαηα, ηηο ηδηαίηεξεο 

δεμηόηεηέο ηνπ, κε ηηο νπνίεο ηνλ πξνίθηζε ε θύζε, θαη νη νπνίεο, αληίζεηα κε ηνλ 

πξννξηζκό ηνπο θαη ηελ θιίζε ηνπο, ζα πξέπεη λα ζηξαθνύλ πξνο άιιε θαηεύζπλζε, 

αληηβαίλνπζα ζ’ απηά πνπ νη ίδηνη κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ εαπηό ηνπο θαη ζηνλ 

θόζκν ηνπο, λα ππνθύςνπλ ζηνλ εμαλαγθαζκό ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ επηβάιιεη ν 

θόζκνο απηόο. Έηζη θαηαιήγνπλ λα πηνζεηήζνπλ  έλα Εγώ, μέλν πξνο ηελ ίδηα ηνπο 

ηε θύζε θαη ελάληηα ζηελ δηαθνξεηηθόηεηα πνπ θέξεη θαζέλαο καο, έλαλ εαπηό 

θαηαπηεζκέλν, δηραζκέλν, δηρνηνκεκέλν, αλάκεζα ζε απηά πνπ ε θύζε θαη νη 

εζσηεξηθέο ηνπ αλάγθεο ηνλ θαινύζαλ λα πξαγκαηώζεη θαη ζε απηά πνπ ην 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν αλαπηύρζεθε ηνλ αλάγθαζε λα αξθεζζεί, λα πεξηνξηζζεί, 

θαη πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηώληαο σο κέζν ηε βία, όπνηαο κνξθήο : 
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‘’Η βιαθεία είλαη κηα νπιή. Μπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε κία επίδνζε κεηαμύ πνιιώλ ή κε 

όιεο, πξαθηηθέο θαη πλεπκαηηθέο. Κάζε κεξηθή βιαθεία ελόο αλζξώπνπ ζεκαδεύεη ην 

κέξνο, όπνπ παξαθσιύζεθε ε ειεύζεξε θίλεζε ησλ κπώλ ζην μύπλεκα, αληί λα 

επλνεζεί. Τελ παξαθώιπζε αθνινύζεζε πξσηνγελώο ε κάηαηε επαλάιεςε ησλ 

αλνξγάλσησλ θαη αδέμησλ πξνζπαζεηώλ… Τέηνηεο νπιέο απνηεινύλ παξακνξθώζεηο… 

Όπσο ηα είδε ζηελ εμέιημε ησλ δώσλ, έηζη θαη νη πλεπκαηηθέο βαζκίδεο ζην αλζξώπηλν 

γέλνο, αθόκα θαη ηα λεθξά ζεκεία ζην ίδην άηνκν, ζεκαδεύνπλ ζηαζκνύο όπνπ ε ειπίδα 

λαπάγεζε θαη νη νπνίνη ζηελ απνιίζσζή ηνπο καξηπξνύλ όηη θάζε δσληαλόο νξγαληζκόο 

απεηιείηαη από έλα αλάζεκα.’’, (Horkheimer– Adorno, ζην Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, 

ηεύρνο 3, 2004). 

Απνκέλεη λα εμεηάζνπκε, πσο απηό ην Εγώ ζα θαηαθέξεη λα απνθηήζεη ηε 

δηθή ηνπ θσλή, λα δειώζεη ηελ ηαπηόηεηά ηνπ, πσο ζα θαηαθέξεη λα απειεπζεξώζεη 

ηηο επηζπκίεο ηνπ, λα ζπληάμεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο αμίεο ηνπ πξνο λέεο θαηεπζύλζεηο, 

εθεί πνπ ηνλ θαινύλ νη ηάζεηο θαη νη δεμηόηεηέο ηνπ, αιιά θαη κε πνηνλ επίζεο, ηξόπν 

ζα ζπζρεηηζζεί κε ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ώζηε λα εγθαηαζηήζεη κηα ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο, ακνηβαηόηεηαο θαη αιιειεγγύεο κε απηόλ. Γη’ απηό ην ιόγν, θαη ν 

όξνο ηαπηόηεηα ζπληζηά ζύκθσλα κε ηνπο ζύγρξνλνπο ζεσξεηηθνύο,‘’une 

configuration a deux faces indissociables, intégrant à la fois l’΄ ensemble des valeurs 

du monde ou nous nous installons et la promotion de notre valeur individuelle, ce 

dernier aspect correspondant à ce qu΄ on peut appeler la dimension ontologique de 

l΄identité’’
v
 (Camilleri, 1998:255).      

Με άιια ιόγηα, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό απηό ην ηδηόηππν Εγώ λα ληώζεη όηη είλαη 

ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη όιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ, λα απνθηήζεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

αλαγλσξίζεη ηελ πνιπδηάζηαηε ηαπηόηεηά ηνπ, λα κπνξεί δειαδή λα απαληήζεη ζηελ 

θαίξηα εξώηεζε πνηνο είκαη ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηό κνπ θαη κε ηνλ πεξηβάιινληα 

ρώξν ζηνλ νπνίν αλήθσ, έρνληαο βέβαηα ππόςε καο όηη ‘’ε γλώζε απηή ζπλνδεύεηαη 

από ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη αμηνινγηθή ζεκαζία απηήο ηεο ππαγσγήο’’, (Γξαγώλα et al, 

2001:28).  

Χο εθ ηνύηνπ, ν άλζξσπνο έρεη αλάγθε λα αθήζεη πίζσ ηνπ ό,ηη θαηαπηέδεη ηελ 

πξαγκαηηθή ηνπ ηαπηόηεηα θαη ηνλ αληηπαξαζέηεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ αληί λα ηνλ 

ζπκθηιηώλεη θαη κε ηνλ εαπηό θαη κε ην πεξηβάιινλ, δειαδή ηελ πξνθαηάιεςε, θαη 

λα δηεξεπλήζεη ην εξώηεκα Ποηος Είκαη ζε όιεο ηνπ ηηο δηαζηάζεηο.  Δίλαη πξνθαλέο 

όηη ζηελ Αλζξσπηζηηθή Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ε απάληεζε δελ είλαη κνλνδηάζηαηε, 

αιιά απνηειεί ηελ έθβαζε ηεο ζπλεξγαζίαο πνιιώλ θαη πνηθίισλ επηζηεκνληθώλ 

θιάδσλ όπσο ε παηδαγσγηθή, ε θηινζνθία, ε θνηλσληνινγία, ε ςπραλάιπζε, από ην 

γεγνλόο θαη κόλν όηη ν άλζξσπνο σο έλλνηα θαη σο ππόζηαζε δελ είλαη κνλνζήκαληνο 

αιιά ζπληζηά ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνύ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ 

δηεξγαζηώλ, αιιά θαη παξαγόλησλ, αηζζεκάησλ, εκπεηξηώλ, ζπλζεθώλ θαη όξσλ πνπ 

ν ίδηνο δηακόξθσζε ή πνπ αθνκνίσζε από ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ.  

2.2.Τπό ηο πρίζκα ηοσ προβιεκαηηζκού γηα ηε θύζε ηες ελαρκόληζες 
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Δίλαη αιήζεηα όηη ν πξνβιεκαηηζκόο γύξσ από ηελ ππόζεζε ηεο ελαρκόληζες 

ηνπ αλζξώπνπ  κε ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα 

κε ην δεηνύκελν ηεο ηασηόηεηάς ηνπ, δειαδή κε ηελ απάληεζε ζην εξώηεκα ‘’Ποηος 

Είκαη ;’’, πνηα γλώζε έρσ γηα ην πξαγκαηηθό  Εγώ.   

Χζηόζν, ην ζέκα ή ην δήηεκα άλζρφπος παξνπζηάδεη γηα ηνλ ελδερόκελν κειεηεηή ή 

εξεπλεηή ηεο Αλζξσπηζηηθήο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ δπν πνιύ ζπγθεθξηκέλεο 

δηαζηάζεηο, νη νπνίεο νξίδνληαη κε ηνλ πην ζαθή ηξόπν σο εμήο : ‘’il n΄est rien de plus 

collectif que l΄identité personnelle’’
vi
, (Camilleri, 1998:255).  Γηαβάδνληαο απηόλ ηνλ 

νξηζκό, δηαπηζηώλνπκε όηη δελ ππάξρεη πην αλαιπηηθή αιιά, ηαπηόρξνλα θαη πην 

ζπκππθλσκέλε πεξηγξαθή, γηα ηελ πξαγκαηηθή θύζε ηεο ηδηαίηεξεο ηαπηόηεηαο ηνπ 

αλζξώπνπ,  ε νπνία  ζπλδέεη ηε γλώζε ηνπ αηόκνπ κε ηνλ εαπηό ηνπ κε απηήλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρώξνπ , αιιά θαη ηελ απνηύπσζε ή πξνβνιή ηεο εηθόλαο ηνπ θαη ηεο 

ππνθεηκεληθήο αιήζεηαο ηνπ, ζηνλ ‘’άιινλ’’ :  

‘‘…ν όξνο ‘ηαπηόηεηα’ δελ πηζηνπνηείηαη ηόζν κε ηελ ζπλνρή ηεο ηδηαηηεξόηεηαο, 

δειαδή ηεο παξάδνζεο, όζν κε ηελ αλαθαίληζε θαη αλαγέλλεζε ηεο ηδηαηηεξόηεηαο. Μηα 

ηέηνηα αλαδήηεζε ηαπηόηεηαο παξνπζηάδεηαη σο εξγαζηήξη ηαπηόηεηαο…. Η αλαδήηεζε 

απηή πεξηιακβάλεη ή πξέπεη λα ηείλεη λα πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο : ηαπηόηεηα ζεκαίλεη εδώ όηη ν άλζξσπνο γλσξίδεη ηνλ εαπηό ηνπ σο 

δεκηνπξγό θαη δεκηνύξγεκα κηαο εηδηθήο θνπιηνύξαο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη ηαπηόρξνλα 

όηη έηζη πξέπεη λα γλσξίδεηαη θαη λα αλαγλσξίδεηαη’’, (Κσλζηαληηλίδεο,  1989 :156-

157).  

Δπεηδή ινηπόλ, ν άλζξσπνο δελ είλαη δπλαηόλ λα πθίζηαηαη σο απζύπαξθηε 

νληόηεηα, ε πξνζπάζεηα απηή ηεο θαηαγξαθήο θαη πξνζδηνξηζκνύ ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ 

αλζξώπνπ θαηέδεημε ζε ζηαζεξή βάζε όηη ππάξρεη έλα ζύζηεκα αξρώλ θαη ζεζκώλ ην 

νπνίν αξέζθεηαη λα πηζηεύεη όηη πεξηβάιιεη ηνλ αηώλην θαη δηαρξνληθό άλζξσπν, ηνπ 

πξνζθέξεη αζθάιεηα, ηνλ θαζηζηά ηθαλό λα πξννδεύεη θαη λα εμειίζζεηαη, δεηώληαο 

ηνπ σο αληάιιαγκα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην ζύζηεκα απηό θαη ηελ αθνκνίσζή ηνπ 

απ’ απηό, ρσξίο όκσο λα ηνπ εμαζθαιίδεη ην δηθαίσκα ζηνλ αιεζηλό ιόγν θαη ζηελ 

νπζηαζηηθή δξάζε γηα κεηαζρεκαηίζεη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα. Απηνύ ηνπ 

είδνπο ν ιόγνο πνπ δύλαηαη λα δώζεη έλαπζκα ζηελ δξάζε δελ είλαη άιινο από ηελ 

‘’εζσηεξηθή θαη δηα ηεο γιώζζεο εθθξαδνκέλε δύλακεο θαη θίλεζεο ηεο ςπρήο, κέζσ 

ηεο νπνίαο ζπιιακβάλεη, λνεί θαη δεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα σο θάηη απνιύησο δηθό ηεο’’, 

(Βνπξβέξεο,1967:40). Ο ιόγνο θαη ε δξάζε πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε κηα ζηαζεξή θαη 

αέλαε δηαιεθηηθή, ζε κηα ζρέζε αιιειόδξαζεο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ή λα 

αλαηξνθνδνηήζνπλ κηα αιήζεηα ηόζν ππνθεηκεληθή όζν θαη ε γλώζε ηνπ αλζξώπνπ 

γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνπο ‘’άιινπο’’, αιιά θαη ηόζν πνιπδηάζηαηε όζν θαη ε ίδηα ε 

ηδηαίηεξε θαη ππνθεηκεληθή ηαπηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ.       

Δπηζηεκνληθνί θιάδνη, όπσο ε Φηινζνθία, ε Φπραλάιπζε, ε Κνηλσληνινγία θαη ε 

Παηδαγσγηθή ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηήλ ηελ ηδηόηππε δηαιεθηηθή, ζπκπνξεύνληαη, 

ζπλεξγάδνληαη θαη ζέηνπλ θνηλό ζηόρν, πνπ δελ είλαη άιινο από ηελ επίηεπμε ηεο 

δεηνύκελεο ελαρκόληζες. Χο εθ ηνύηνπ, νη δηάθνξεο επηζηήκεο ιεηηνπξγνύλ ζαλ 
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ζπγθνηλσλνύληα δνρεία, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αλαιύζνπλ ην θαηλόκελν πνπ 

ιέγεηαη ελαξκόληζε λα βνεζήζνπλ ηνλ ζύγρξνλν άλζξσπν λα θαηαιάβεη πσο κπνξεί 

θαη γηαηί πξέπεη λα αηζζάλεηαη νηθεία κέζα ζηνλ θόζκν, ην ρώξν θαη ηνλ ρξόλν πνπ 

ηνλ πεξηιακβάλνπλ, θαη πσο κπνξεί θαη γηαηί πξέπεη λα θαηαθηήζεη, λα θξίλεη θαη λα 

αλαδεκηνπξγήζεη ηε γλώζε απηνύ ηνπ θόζκνπ, ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρξόλνπ, σο 

αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ηζηνξηθόηεηάο ηνπ, ηεο απηνγλσζίαο ηνπ θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, σο ζεκειηαθή αμηαθή αξρή ηεο ππόζεζεο ηεο απηνπξαγκάησζήο ηνπ. Απηό 

ζεκαίλεη ζεκειηώδεηο επηζηεκνληθνί θιάδνη, ζαλ εθείλνπο πνπ αλαθέξακε, ηείλνπλ λα 

απνκαθξπλζνύλ από ηα δεζκεπηηθά ελλνηνινγηθά ηνπο πιαίζηα θαη λα εηζάγνπλ ηελ 

‘’αληηζεκειηνθξαηία’’, ε νπνία ‘‘…πξνθαιεί θαη ππνζθάπηεη ηα βαζηθά (θαη ίζσο 

ζηαζεξά) ζεκέιηα γηα ηε γλώζε, ηελ εζηθή πξάμε θαη ηελ αηζζεηηθή θξίζε, θαζώο 

επίζεο θαη ηε ζηαζεξόηεηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο’’, (Griffin, ζην Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ, 9, ζει.19). 

Η ‘’αληηζεκειηνθξαηία’’ ζαλ κνληέξλα θηινζνθηθή ζεώξεζε θαη ηάζε αλάκεζα ζε 

επηκέξνπο επηζηεκνληθνύο ηνκείο  ραξαθηεξίδεη ηα ζύγρξνλα παηδαγσγηθά κνληέια, 

εληαγκέλα ζε έλα επξύηεξν εγρείξεκα λα ζπλδξάκνπλ ηνλ ζύγρξνλν άλζξσπν λα 

απνηηλάμεη ην δπγό ηεο ‘’νπιήο’’, ηεο ‘’παξαθώιπζεο’’ θαη λα εθεύξεη ηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν ζα πάξεη ην δξόκν ηεο ζπκθηιίσζεο κε ηελ ηδηαίηεξε πξαγκαηηθή 

αλαηξνθνδνηνύκελε ηαπηόηεηά ηνπ, ε νπνία βέβαηα, πξνϋπνζέηεη θαη εθείλν ην είδνο 

ηεο γλώζεο πνπ εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ θαη ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν 

άλζξσπνο ζα ζπλερίζεη λα βηώλεη ηελ ‘’αζπλαξηεζία’’ : ‘’Κνηηάμηε έπεηηα ηνπο άιινπο, 

ηνπο δπζαξκνληθνύο, εθείλνπο πνπ θνπβαινύλ κέζα ηνπο ηε δηάζηαζε, ηελ αληίθαζε, 

ηελ αζπλαξηεζία. Γηα αιινύ μεθίλεζαλ θαη αιινύ βξέζεθαλ’’, (Παπαλνύηζνο, 

1964:292).  

Πξόθεηηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, γηα ηνλ άλζξσπν ηνλ δηαζπαζκέλν, γηα έλα Εγώ 

θνβηζκέλν, ζύκα κηαο πξνβνιήο πνπ αλαγθάδεη ην άηνκν λα ‘‘…γίλεηαη θαηώηεξν θαη 

απερζέο, έλα δνρείν πνπ ρξεζηκεύεη γηα λα απνηνμηλσζνύκε, θάπνηνο πνπ κπνξνύκε λα 

κηζήζνπκε θαη λα πξνβνύκε ζε δηαθξίζεηο ελαληίνλ ηνπ’’, (Γξαγώλα et al, 2001:50). 

Πξάγκαηη, ε ελαρκόληζε ζπληζηά κηα ηδηαίηεξε δηαδηθαζία πνπ βνεζά ηνλ 

άλζξσπν λα απνθύγεη ηελ ‘’αζπλαξηεζία’’ πνπ αληηβαίλεη ηελ έκθπηε ηάζε ηνπ γηα 

απηνπξνζδηνξηζκό θαη αξλείηαη ηελ θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ 

ρξόλνπ πνπ πεξηθιείεη ην άηνκν. Απηή ηελ πξννπηηθή ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ 

αλζξώπνπ από ηελ ‘’αληίθαζε’’ θαη ηελ ‘’δπζαξκνλία’’ ζα θαηαδείμνπλ, ζα 

ππεξαζπηζηνύλ αιιά θαη ζα νξίζνπλ κέζα ζε έλα πξνζδηνξηζκέλν πιαίζην αξρώλ θαη 

πξαθηηθώλ νη ζεκειησηέο ηεο Αλζξσπηζηηθήο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ.  

2.3.Η δηεηζδσηηθή καηηά ηφλ ζεκειηφηώλ ηες Αλζρφπηζηηθής Εθπαίδεσζες 

Ελειίθφλ ζηε θύζε ηες ελαρκόληζες 

                                                  

2.3.1.  Προιεγόκελα 
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ην εγρείξεκά καο απηό ηνπ λα αλαδείμνπκε ηελ μερσξηζηή ραξαθηεξηζηηθή 

ρξνηά ελόο ζύγρξνλνπ νπκαληζηηθνύ παηδαγσγηθνύ κνηίβνπ θαη λα αλαζπλζέζνπκε, 

ζηε ζπλέρεηα, ην ςεθηδσηό ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ζα αλαθεξζνύκε ζε 

επηζηήκνλεο θαη ζπλάκα ζηνραζηέο, όπσο νη Carl Rogers θαη Paulo Freire νη νπνίνη, 

πξαθηηθά, έρνπλ αλαθαιύςεη – δηαζηαπξώλνληαο θαη αιιεινζπκπιεξώλνληαο ηελ 

δξάζε ηνπο θαη ην έξγν ηνπο κέζσ ησλ επηζηεκνληθώλ ρώξσλ ζηνπο νπνίνπο 

θηλήζεθαλ - ηελ αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, απηό ην ηδαληθό 

ηεο αγσγήο, ηεο άζθεζεο, δειαδή, ζην λα απηνπξνζδηνξίδεζαη, λα δηακνξθώλεηο 

αμίεο θαη εκπεηξίεο, θαη λα κεηαζρεκαηίδεηο θαηαζηάζεηο, ζπλζήθεο θαη όξνπο, 

πξνηνύ αθόκα ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζπζηήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή 

ζηξαηεγηθή θαη κεηαηξαπεί ζε κνριό αληηκεηώπηζεο θαη ξύζκηζεο θνηλσληθν-

νηθνλνκηθώλ, πνιηηηζκηθώλ θαη ηερλνινγηθώλ δεδνκέλσλ. Με άιια ιόγηα, ε 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ πξνηνύ πξνζδηνξηζζεί σο εθπαηδεπηηθόο ζεζκόο, έρεη νξηζζεί 

ζαλ έλαο επδηάθξηηνο ηδενινγηθόο ρώξνο, έλα θηινζνθηθό ζύζηεκα, πξνηάζζνληαο 

ηελ αληίιεςε ελόο ζύγρξνλνπ αλζξσπηζκνύ πνπ ζα πξέπεη λα πξνζεγγίζεη έλαο 

εξεπλεηήο κέζα από ηελ  αληίζηνηρε θεηκελνγξαθία, αλ επηζπκεί πξαγκαηηθά λα 

κειεηήζεη θαη λα εκβαζύλεη ζηελ νπζία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη εμεγήζεη ηηο 

πξννπηηθέο θαη ηηο κνξθέο απηήο ηεο ηδηαίηεξεο παηδαγσγηθήο αληίιεςεο θαη 

πξαθηηθήο.   

Η αλαθνξά ζηα αλάινγα θείκελα ζα μεθηλήζεη κε ηνλ Carl Rogers, σο κηα αηζηόδνμε 

θσλή πνπ εκπηζηεύεηαη ηνλ ειεύζεξν θαη αλεμάξηεην άλζξσπν θαη ηνπ απνλέκεη κηα 

μερσξηζηή ζέζε σο πξόζσπν. Mε ηνλ Rogers ζα επηρεηξήζνπκε κηα ελδνζθόπεζε ζην 

ίδην ην άηνκν θαη ζε ό,ηη θέξεη σο μερσξηζηό Εγώ, έμσ θαη καθξηά από ηελ 

‘’παξαθώιπζε’’ ηεο αιεζηλήο ηνπ εηθόλαο εμαηηίαο ελόο ‘’ςεύηηθνπ πξνζσπείνπ’’ 

(‘’false front’’) πνπ ηνπ έρνπλ επηβάιιεη λα πηνζεηήζεη θάπνηνη μέλνη πξνο ηελ 

πξαγκαηηθή ηνπ θύζε παξάγνληεο, όξνη θαη ζπλζήθεο θαη ζα  παξαηεξήζνπκε ηνλ 

άλζξσπν ζην δξόκν πξνο ηελ ελαξκόληζή ηνπ κε ηνλ ‘’αιεζηλό εαπηό’’ (‘’real self’’). 

Η νινθιήξσζε ηεο ζπλνπηηθήο απηήο παξνπζίαζεο ηεο νπκαληζηηθήο θηινζνθίαο ηεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ζα έξζεη κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Paulo Freire θαη ηεο 

επαλαζηαηηθήο ‘’απειεπζεξσηηθήο’’ ηνπ θνηλσληθήο θαη παηδαγσγηθήο ηνπ ζθέςεο 

γύξσ από ηελ θνηλσληθό κεηαζρεκαηηζκό κέζσ κηαο παηδείαο πνπ πξνηάζζεη ηηο 

απειεπζεξσηηθέο ηάμεηο (‘’liberating classrooms’’), ηελ ακθηζβεηνύκελε αιήζεηα 

(‘’discussing truth’’), δεκηνπξγηθή απζηεξόηεηα (‘’creative rigor’’). Ο Freire ζα 

ζπκπιεξώζεη ηνλ Rogers, επεθηείλνληαο ηελ ππόζεζε ηεο ελαξκόληζεο πέξα από ην 

‘’πξόζσπν’’, ζην πεξηβάιινλ ηνπ αλζξώπνπ, ππνζηεξίδνληαο όηη γηα λα απνηηλάμεη ν 

άλζξσπνο ηελ ‘’νπιή’’, ηελ ‘’θαηαπίεζε’’, θαη γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ ελαξκόληζή ηνπ 

κε ηνλ εαπηό ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ είλαη απαξαίηεην λα εηζέιζεη ζε κηα 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ δελ ζα ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζηνλ θξηηηθό ζηνραζκό, 

ζηνλ δηάινγν θαη ζηελ αλακνξθσηηθή παξέκβαζε. 

Καη νη δπν ζπγγξαθείο θαη δηαλννύκελνη πξνζπάζεζαλ, ζε έλα πξώην επίπεδν, λα 

απαιιάμνπλ ηνλ άλζξσπν από ηελ ‘’θαηαπίεζε’’ ηεο ‘’αζπλαξηεζίαο’’, ηόζν ζε ό,ηη 

αθνξά ηε ζρέζε κε ηνλ εαπηό ηνπ όζν θαη ζε ό,ηη αθνξά ηε ζρέζε θαη κε ηελ 
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θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα, βνεζώληάο ηνλ λα αλαθαιύςεη ηελ αιεζηλή ηαπηόηεηα 

‘’εαπηνύ’’ ζε ζρέζε κε ηελ ηαπηόηεηα  ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη, ζε έλα δεύηεξν 

επίπεδν, έζεζαλ ζπλεηδεηά ηα ζεκέιηα θαη ηηο πξννπηηθέο ζύγρξνλσλ εθπαηδεπηηθώλ 

αληηιήςεσλ θαη δξάζεσλ. Ο ίδηνο ν Carl Rogers ζεκειηώλεη απηήλ ηε λέα πνξεία ηνπ 

αλζξώπνπ πξνο ηε ζύγρξνλε επνρή δηαηξέρνληαο ηε ζύγρξνλε θνηλσλία : 

‘’‘Όηαλ ν άλζξσπνο απειεπζεξώλεηαη από ηελ άκπλα θαη ιεηηνπξγεί ειεύζεξα ώζηε λα 

είλαη αλνηρηόο ζηελ εθηίκεζε ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ αλαγθώλ όζν θαη ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ θαη θνηλσληθώλ απαηηήζεσλ, ηόηε ε πνξεία ηνπ ζηε δσή είλαη ζεηηθή, 

επνηθνδνκεηηθή θαη θηλείηαη πξνο ηα κπξνο.’’, (Μνπιαδνύδεο et al, 2003:3).           

2.3.2. Η προζέγγηζε ηες ασηογλφζίας  ζηολ Carl Rogers 

Ο Carl Rogers ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ζηνραζηέο ηεο 

Αλζξσπηζηηθήο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, πξνέξρεηαη από ην ρώξν ηεο Ακεξηθαληθήο 

Φπρνζεξαπείαο  θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζην επηζηεκνληθό απηό πεδίν ππήξμε θνκβηθήο 

ζπνπδαηόηεηαο αθνύ εζηίαζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζην πσο ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο ζα 

απαληήζεη ζπλεηδεηά θαη κε εηιηθξίλεηα ζην εξώηεκα  Πνηνο Είκαη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα θαη ζα θαηαθέξεη λα νηθεηνπνηεζεί έλαλ αιεζηλό εαπηό, θαηαθηώληαο 

κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ έλλνηα ηνπ προζώποσ. Ο ρώξνο ηεο ςπρνζεξαπείαο δελ 

ππήξμε γηα ηνλ Rogers  κηα απιή ελαζρόιεζε, αιιά κεηαηξάπεθε ζε πξόζρεκα, ζε 

θίλεηξν γηα λα εξεπλήζεη ην νηθνδόκεκα ηνπ ‘’αιεζηλνύ εαπηνύ’’ (‘’real self’’), ηνπ 

‘’πξνζώπνπ’’ (‘’person’’), δπν από ηνπο όξνπο-θιεηδηά  ηνπ αλζξσπηζηηθνύ 

θηινζνθηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ ακεξηθάλνπ ςπρνζεξαπεπηή. Δμέζεζε ηηο απόςεηο ηνπ 

απηέο ζην πην γλσζηό βηβιίν ηνπ On becoming a Person, έλα ζπκβνιηθό έξγν σο 

πξνο ηε ζεκεηνινγία ηνπ γηα έλα ζύγρξνλν αλζξσπηζηηθό θίλεκα πνπ ζθνπό έρεη λα 

ελδνζθνπήζεη ζηελ ππόζεζε πνπ ιέγεηαη ‘’άλζξσπνο’’ θαη λα αζρνιεζεί κε όιεο ηεο 

ηηο πηπρέο εθ ζεκειίσλ. Ο όξνο ‘’πξόζσπν’’  ζα γίλεη ν θνξέαο ηεο λέαο ηδενινγίαο   

ζα ηαπηηζηεί κε κηα θαηλνηόκν ηάζε  ζηνπο θόιπνπο ησλ Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ : 

απηή ηεο ‘’αγσγήο’’ πξνο ην ζύγρξνλν άλζξσπν : 

‘’Καζώο παξαθνινπζώ ην πώο βηώλνπλ πνιινί από ηνπο πειάηεο καο απηήλ ηελ 

ςπρνζεξαπεπηηθή ζρέζε ηελ νπνία δηαθαώο επηδεηνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε γηα απηνύο, 

κνπ γίλεηαη όιν θαη πην πξόδειν όηη θαζέλαο ηνπο πςώλεη ηελ ίδηα εξώηεζε : Πνηνο 

είκαη πξαγκαηηθά ;  Πσο κπνξώ λα έιζσ ζε επαθή κε ηνλ πξαγκαηηθό εαπηό ν νπνίνο 

έξπεη θάησ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο κνπ ; Πσο κπνξώ λα γίλσ ν εαπηόο 

κνπ ;’’, (Rogers, 1995:108 ). 

Χο ςπρνζεξαπεπηήο ν Rogers ζα απαληήζεη ζε απηά ηα εξσηήκαηα όρη κόλν κε 

επαγγεικαηηθή επζπλεηδεζία, αιιά θπξίσο κε δηάζεζε λα πξνζεγγίζεη ηηο αζέαηεο 

πιεπξέο ηνπ ‘’εαπηνύ’’ θαη λα πξνζπαζήζεη λα ζπλδξάκεη ηνλ άλζξσπν λα 

αλαδεκηνπξγήζεη ή λα επαλεθεύξεη ην ‘’πξόζσπν’’ : 

‘’Σθνπόο κνπ είλαη λα θαηαιάβσ πσο αηζζάλεηαη ζηνλ εζσηεξηθό ηνπ θόζκν, λα ηνλ 

απνδερηώ όπσο είλαη, λα δεκηνπξγήζσ κηα αηκόζθαηξα ειεπζεξίαο κέζα ζηελ νπνία ζα 

κπνξεί λα θηλεζεί κε ηνλ ηδηαίηεξν ηξόπν πνπ ζθέπηεηαη, αηζζάλεηαη θαη ππάξρεη, ζε 
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όπνηα θαηεύζπλζε επηζπκεί. Πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη απηήλ ηελ ειεπζεξία ; Είλαη 

θαζήθνλ κνπ λα ηνλ θάλσ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη έηζη ώζηε λα γίλεη όιν θαη 

πεξηζζόηεξν ν εαπηόο ηνπ.’’, (Rogers, 1995:109 ). 

 Πξόθεηηαη όκσο γηα κηα επώδπλε δηαδηθαζία, γηα έλα ηξνκαθηηθήο δπζθνιίαο 

εγρείξεκα, ην λα νδεγήζεηο δειαδή, ηνλ άλζξσπν λα ζπλαληήζεη ην πξαγκαηηθό Εγώ, 

θαη λα απειεπζεξσζεί έηζη από ηελ ‘’νπιή’’, ηελ ‘’αληίθαζε’’, ηελ ‘’δπζαξκνλία’’ 

ησλ Horkheimer-Adorno θαη ηνπ Παπαλνύηζνπ : 

‘’Τν λα απνβάιιεηο κηα κάζθα γηα ηελ νπνία πίζηεπεο γηα θαηξό όηη απνηεινύζε 

θνκκάηη ηνπ πξαγκαηηθνύ εαπηνύ ζνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί έλα βαζύηαηα ελνριεηηθό 

βίσκα, όκσο κέζα ζε θιίκα ειεπζεξίαο ζθέςεο, αηζζεκάησλ θαη ύπαξμεο, ην άηνκν 

θηλείηαη θαηεπζείαλ πξνο απηό ην ζηόρν. ’’, (Rogers, 1995:110 ). 

Παξά ηαύηα, ε ηξαγηθόηεηα ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο θαηά ηνλ Rogers, δελ έγθεηηαη 

ζηελ δπζθνιία ηεο δηαδηθαζίαο απνβνιήο ηεο ‘’κάζθαο’’ , αιιά ζηελ πηνζέηεζεο ελόο 

‘’πξνζσπείνπ’’ (‘’false front’’),  μέλνπ πξνο ηνλ ‘’πξαγκαηηθό εαπηό’’ (‘’ real self ’’) : 

‘’Η πην ζπλήζεο απόγλσζε είλαη ην λα βξίζθεζαη ζε ηέηνηα θαηάζηαζε απόγλσζεο 

ώζηε λα κελ επηιέμεηο λα γίλεηο ή λα κελ επηζπκείο λα γίλεηο θάπνηνο. Αιιά ε πην βαζηά 

κνξθή απόγλσζεο είλαη ηνπ λα επηιέγεη θάπνηνο λα είλαη έλα άιινο θαη όρη ν εαπηόο 

ηνπ.’’, (Rogers, 1995:110 ). 

 Πνηα είλαη ινηπόλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ‘’πξνζώπνπ’’  πνπ έρεη θαηαθηήζεη    

ηελ ‘’ελαξκόληζε’’, ζύκθσλα κε ηελ νπκαληζηηθή θηινζνθία ηνπ Rogers ; 

‘’…βηώλεη ηνλ εαπηό ηνπ ζε όιν ηνλ πινύην θαη ην κεγαιείν πνπ ππάξρεη κέζα ζε απηόλ 

ηνλ εαπηό. Με απηόλ ηνλ ηξόπν γίλεηαη απηό πνπ πξαγκαηηθά είλαη.’’, (Rogers, 

1995:113 ).  

Από θεη θαη πέξα, ν άλζξσπνο πνπ έρεη θεξδίζεη ην δεηνύκελν ηεο ελαξκόληζεο κε 

ηνλ πξαγκαηηθό εαπηό, κπνξεί λα εηζέιζεη αβίαζηα ζε κηα άιιε δηαδηθαζία, απηή ηνπ 

θοηλφληθού κεηαζτεκαηηζκού, κέζσ ελόο θαηάιιεινπ θαη ζύγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνύ 

κνληέινπ : 

‘’…πξνζπάζεζα λα δείμσ όηη εάλ ζέινπκε πνιίηεο πνπ λα κπνξνύλ λα δνπλ ζε έλαλ 

θόζκν ζηνλ νπνίνλ ζπκβαίλνπλ θαιεηδνζθνπηθέο αιιαγέο, όπσο απηόο ζηνλ νπνίν 

δνύκε, ζα πξέπεη απηνί νη πνιίηεο λα γίλνπλ δηαξθείο εθπαηδεπόκελνη, λα θηλεηνπνηνύλ 

ηνπο εαπηνύο ηνπο θαη λα πάξνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ζηα ρέξηα ηνπο. Τέινο, ε πξόζεζή κνπ 

ήηαλ λα δείμσ όηη κε ηελ παξνύζα πξννπηηθή απόθηεζεο γλώζεσλ, απηό ην είδνο 

εθπαηδεπόκελνπ εμειίζζεηαη θαιύηεξα κέζα ζην πιαίζην κηαο ζρέζεο πνπ πξνβάιιεη θαη 

δηεπθνιύλεη ηελ αλάπηπμε ησλ ‘’δηαπροζφπηθώλ ζτέζεφλ’’.’’, (Rogers,1996:126). 

 Μέζα από πνηεο αθξηβώο δηαδξνκέο ζα επηηεπρζεί απηό ; ε απηό ην εξώηεκα ζα καο 

απαληήζεη ν θνηλσληνιόγνο  Paulo Freire ν νπνίνο  ζα καο θάλεη θνηλσλνύο  κηαο 

πξσηνπνξηαθήο θνηλσληθήο ζθέςεο πνπ ηαπηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν παηδαγσγηθό 
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πιαίζην θαη θαίλεηαη λα νδεγεί ζε ξηδνζπαζηηθέο πξννπηηθέο ηελ ππόζεζε ηεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ.  

2.3.3. Σο δήηεκα ηες γλώζες θαη ε δηάζηαζε γηα θοηλφληθή δράζε  ηοσ Paulo 

Freire 

 Ο Paulo Freire σο θνηλσληνιόγνο αζρνιείηαη επξέσο κε ηα κεγάια θνηλσληθά 

δεηήκαηα όπσο ε θηώρεηα, ε θαηαπίεζε, ν αλαιθαβεηηζκόο, ζηνλ ππαλάπηπθην 

θόζκν, θαη βιέπεη κέζα από ηελ αιιαγή ηεο θηινζνθίαο θαη ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηελ ιύζε ζηα παγθόζκηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα.  Γηα 

ηνλ Freire ν θνηλσληθόο κεηαζρεκαηηζκόο ζα πξνθύςεη κόλν κέζα από κηα παηδεία 

πνπ ζα κάζεη ζηνλ άλζξσπν ην πώο λα ρεηξίδεηαη ην εξγαιείν ηνπ θρηηηθού 

ζηοταζκού πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη θαη λα κεηαζρεκαηίζεη ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθόηεηα πνπ ππάξρεη γύξσ ηνπ. ζηα κάηηα ηνπ Freire ε γλώζε νύηε 

θαηαηίζεηαη, νύηε παξαδίδεηαη νύηε απνζεθεύεηαη αλώδπλα θαη αβαζάληζηα, αιιά 

θαηαθηάηαη, νηθνδνκείηαη από ηελ αξρή.  

Καηά ηνλ Freire, ζην βηβιίν ηνπ Η Αγφγή ηοσ Καηαπηεζκέλοσ, ε γλώζε πξσηίζησο 

απειεπζεξώλεη θαη εθπιεξώλεη ηνλ ζθνπό ηεο κόλν όηαλ κεηαηξαπεί ζε πξάμε, ζε 

ζεκείν πνπ ε κηα έλλνηα λα επηθαιύπηεη ηελ άιιε. Μηα ηέηνηαο θύζεσο γλώζε, 

δεκηνπξγεί άηνκα ειεύζεξα ‘’…λα δεκηνπξγνύλ θαη λα νηθνδνκνύλ, λ’ απνξνύλ θαη λα 

ηνικνύλ. Μηα ηέηνηα ειεπζεξία δεηά από ην άηνκν λα είλαη δξαζηήξην θαη ππεύζπλν θαη 

όρη έλαο ζθιάβνο ή έλαο θαινιαδσκέλνο ηξνρόο ηεο κεραλήο….’’, (Freire, 1977:71). 

 Τπό  κηα ηέηνηα νπηηθή ν ηξόπνο πνπ νδεγείηαη ν εθπαηδεπόκελνο λα 

αλαθαιύςεη ή λα δεκηνπξγήζεη ηε γλώζε είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο.  Ο Freire, ζην 

έξγν ηνπ A Pedagogy for Liberation, ζα αλαπηύμεη ζε όιεο ηνπ ηηο πηπρέο ηελ 

παηδαγσγηθή ηνπ αληίιεςε θαη ζα ηελ ηαπηίζεη κε κηα ξηδνζπαζηηθή θνηλσληθή ζθέςε 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ.  

Δθεί, αληηπαξαζέζεη δπν παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο: από ηε κηα ε παξαδνζηαθή πνπ 

απιά κεηαβηβάδεη κηα απηαξρηθή, άγνλε θαη αδύλακε γλώζε, απνκνλσκέλε από ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα. ηνλ αληίπνδα, ππάξρεη ε γλώζε πνπ αλαδύεηαη 

κέζα από ηε βάζαλν ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ, εθεπξίζθεηαη, απνθαιύπηεηαη, 

ζηεξηδόκελε ζηε ζπλεξγαζία δαζθάινπ θαη καζεηή θαη, κε νδεγό ηελ θξηηηθή 

ζπλεηδεηνπνίεζε, εξκελεύεη θαη δηακνξθώλεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα πνπ πεξηβάιιεη 

ηνλ άλζξσπν :  

‘’Έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα δεκηνπξγηθή παηδαγσγηθή ε νπνία επηδεηά λα επαλεθεύξεη 

κηα γλώζε ε νπνία είλαη επηθεληξσκέλε ζηνπο πξνβιεκαηηζκνύο, ζηηο αλάγθεο θαη ζηε 

γιώζζα ησλ εθπαηδεπόκελσλ, σο κηα δξάζε κε δηαθσηηζηηθή εμνπζία ζηνπο θόιπνπο 

ηεο θνηλσλία ’’, (Freire, 1987:81). 

ε απηή ηελ παηδαγσγηθή ζθέςε ηνπ  Freire, πνηνη είλαη νη όξνη-θιεηδηά νη ν πνίνη 

απνηεινύλ θαη ηνπο βαζηθνύο άμνλεο ηνπ θηινζνθηθνύ-παηδαγσγηθνύ ζπζηήκαηόο 

ηνπ; Ο θνηλσληθόο θηιόζνθνο Freire, πξάγκαηη, ζα εηζάγεη λένπο όξνπο όπσο 
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απειεπζεξσηηθέο ηάμεηο -‘’liberating classrooms’’- ακθηζβεηνύκελε αιήζεηα-

‘’discussing truth’’- δηαινγηθή εκπεηξία – ‘’dialogical experience’’ - δεκηνπξγηθή 

απζηεξόηεηα – ‘’creative rigor’’-  (Freire, 1987). Πξόθεηηαη γηα κηα νινθιεξσκέλε 

ζεκαηνινγία πνπ ηίζεηαη από ηνλ Freire ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε νπνία 

αληηκεησπίδεη πιένλ ηελ εθπαίδεπζε σο ποιηηηθή επηιογή (‘’political choice’’) : 

‘’Η ηειηθή δνθηκαζία είλαη κε πνην ηξόπν νη εθπαηδεπόκελνη αιιάδνπλ καζαίλνληαο  

ηελ πξνθαζνξηζκέλε ύιε ηνπο, κε πνην ηξόπν αιιάδνπλ ζπλδπάδνληαο ηε κειέηε κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην θνηλσληθό γίγλεζζαη. Απηό είλαη ε αλα-δεκηνπξγηθή απζηεξόηεηα 

ηεο απειεπζεξσηηθήο εθπαίδεπζεο.’’, (Freire, 1987:86). 

΄Ηδε, από πξηλ, ζην βηβιίν ηνπ Η Αγφγή ηοσ Καηαπηεζκέλοσ, ν θηιόζνθνο θαη 

θνηλσληνιόγνο  Freire αληηπαξαζέηεη ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο βαζηθήο ζεκαηνινγίαο  

ζηελ παξαδνζηαθή θαη ζηελ ζύγρξνλε αλζξσπηζηηθή αληίιεςε ζηελ εθπαίδεπζε :   

‘’Γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ε απζεληία πξέπεη λα είλαη κε ην κέξνο ηεο ειεπζεξίαο, 

θαη όρη ελάληηά ηεο….. Οη άλζξσπνη αιιεινδηδάζθνληαη, αιιεινζπλδεόκελνη κε ηνλ 

θόζκν πνπ ηνπο πεξηβάιιεη, κε ηα πξνο γλώζε αληηθείκελα…’’ (Freire, 1977:89). 

πλεπώο, πώο ζα ζπλνςίδακε έλαλ νξηζκό ηνπ όξνπ εθπαίδεσζε, ζύκθσλα κε ηελ 

παηδαγσγηθή ζθέςε ηνπ Freire, ε νπνία είλαη ηαπηόζεκε κε ηελ θνηλσληθή ηνπ 

ζεσξία, ζπληζηώληαο έλα απηνύζην, έλα απζύπαξθην αλζξσπηζηηθό εθπαηδεπηηθό 

κνληέιν πνπ επηρείξεζε λα θάλεη θαζνξηζηηθέο παξεκβάζεηο ζηα ζέκαηα ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρόιεζεο ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο : 

‘’Εθπαίδεπζε δελ ζεκαίλεη λα θαηεβάδνπκε βηβιία αιιά ν όξνο έρεη κηα 

κεηαζρεκαηηζηηθή έλλνηα σο πξνο ηηο ζρέζεηο κεηαμύ εθπαηδεπόκελσλ, δαζθάινπ, 

ζρνιείνπ θαη θνηλσλίαο.’’,  (Freire, 1987:86).   

2.3.4. σκπέραζκα 

 Καη νη δπν ζηνραζηέο πνπ πξνζπαζήζακε λα πξνζεγγίζνπκε κε ζπλνπηηθό 

ηξόπν, ζπλζέηνπλ, πξνεξρόκελνη από δηαθνξεηηθέο επηζηεκνληθέο αθεηεξίεο, ην 

ςεθηδσηό κηαο εθπαηδεπηηθήο θηινζνθίαο πνπ πξνηάζζεη ηελ αξρή ηεο απηνγλσζίαο, 

ηεο θξηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο, ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο κάζεζεο θαη ηνπ θνηλσληθήο 

δξάζεο. Πξηλ αθόκα ζπζηήζνπλ ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ε νπνία ζα 

ηαπηηζηεί κε ηελ δηα βίνπ κάζεζε, νη αξρέο απηέο ιακβάλνληαη σο 

αλαηξνθνδνηνύκελεο κεηαβιεηέο ζηελ εμίζσζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ.    

 

3. Προοπηηθές εθαρκογής ηοσ οσκαληζηηθού παηδαγφγηθού κοληέιοσ ζηο 

πεδίο ηες Εθπαίδεσζες Ελειίθφλ 

αλ αθεηεξία κηαο λέαο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη 

ην παξαθάησ εξώηεκα ή εξεπλεηηθή ππόζεζε:  
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Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ζηελ πξάμε ηνπ θηινζνθηθνύ-ηδενινγηθνύ κελύκαηνο 

πνπ εθπέκπνπλ ηα θείκελα ησλ ζεκειησηώλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηα νπνία, ζε 

ηειηθή αλάιπζε ,επηθνηλσλνύλ ηελ αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε ηεο παηδαγσγηθήο ζθέςεο 

ζην επξύ θνηλό;  

Με πνηεο, δειαδή, κεηαξξπζκίζεηο θαη ζηξαηεγηθνύο ζρεδηαζκνύο, είηε ζε επίπεδν 

θηινζνθηθνύ-ηδενινγηθνύ πιαηζίνπ, είηε ζηε βάζε κηαο αλαδήηεζεο γηα ηελ 

αλακόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ, είηε ζηε βάζε ηεο επηκόξθσζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ δπλακηθνύ, είηε από πιεπξάο αιιαγήο κεζόδσλ δηδαζθαιίαο, ζα 

πξνζαλαηνιίζνπκε ηελ γλώζε πξνο ηελ θαηεύζπλζε  ηνπ δηαξθώο ππνθεηκεληθνύ 

επαλαπξνζδηνξηζκνύ κέζα από ηηο ζπλζήθεο πνπ ζέηεη ε θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα. 

Υξεηάδεηαη, δειαδή, κε άιια ιόγηα, λα επαλαπξνζδηνξηζηεί, ζηα πιαίζηα κηαο 

ζύγρξνλεο παηδαγσγηθήο ζεώξεζεο ε νπνία δηαζηαπξώλεηαη θαη, ζην ηέινο,  

ηαπηίδεηαη κε κηα ζύγρξνλε θνηλσληθή ζθέςε, κε θνηλό παξνλνκαζηή ηελ αλάδεημε 

εθείλνπ ηνπ ηύπνπ γλώζεο πνπ κέζα από ηνλ θρηηηθό ζηοταζκό ζα νδεγήζεη ζηνλ 

θνηλσληθό κεηαζρεκαηηζκό, ην βαζύηεξν λόεκα ηνπ όξνπ γλώζε, νη δηαηάζεηο ηεο   

θαη νη ηξόπνη πξνζέγγηζήο ηεο. Απηήλ ηελ πεξηγξαθή ηνπ λένπ νπκαληζηηθνύ 

κνληέινπ καο θιεξνδνηεί ε θεηκελνγξαθία ησλ θπξηόηεξσλ ζηνραζηώλ ηεο απηνύ 

πνπ απνθαινύλ ζήκεξα νη επηζηήκνλεο ζην ρώξν ηεο παηδαγσγηθήο, αλζξσπηζηηθή 

ζεώξεζε ή δηάζηαζε ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ.  

Πξόζθαηα, ν νξηζκόο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ από ηελ UNESCO 

εξκελεύεη κε ηξόπν εύγισηην όιεο ηηο πηπρέο, αιιά θαη ηε ζεκεηνινγία πνπ 

πεξηθιείεη ν όξνο απηόο γηα ηνλ ζύγρξνλν άλζξσπν θαη ηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο : 

‘’Οιόθιεξν ην θάζκα ησλ νξγαλσκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ, νπνηνπδήπνηε 

πεξηερνκέλνπ ή επηπέδνπ θαη νπνηαζδήπνηε κεζόδνπ, είηε απηέο αθνξνύλ 

αλαγλσξηζκέλεο ή ειεύζεξεο ζπνπδέο είηε ζπλερίδνπλ ή αλαπιεξώλνπλ ηελ αξρηθή 

εθπαίδεπζε ζε ζρνιεία, θνιέγηα θαη παλεπηζηήκηα, θαζώο θαη ζε ζρνιέο καζεηείαο, κε 

ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ (δηαδηθαζηώλ) άηνκα ζεσξνύκελα σο ελήιηθα από ηελ 

θνηλσλία ζηελ νπνία αλήθνπλ, αλαπηύζζνπλ ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο, πινπηίδνπλ ηηο 

γλώζεηο ηνπο, βειηηώλνπλ ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε ή ζηξέθνληαη 

πξνο λέεο θαηεπζύλζεηο θαη κεηαβάιινπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο πξνο 

ηελ δηπιή πξννπηηθή ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθήο ηνπο αλάπηπμεο θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε κηα ηζνξξνπεκέλε θαη αλεμάξηεηε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηζηηθή αλάπηπμε…’’, (Καξαιήο-Βεξγίδεο, 2004, ζην Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, 2, 

ζει.12).     

 ηηο ηειεπηαίεο γξακκέο ηνπ απνζπάζκαηνο πνπ παξαζέζακε, ζπλππάξρνπλ νη δπν 

άμνλεο ηνπ ζύγρξνλνπ παηδαγσγηθνύ νπκαληζκνύ : από ηε κηα, ε ηαύηηζε ηνπ αηόκνπ 

κε ην πξαγκαηηθό Εγώ, θαη από ηελ άιιε, ε εγθαζίδξπζε κηαο ζρέζεο 

αιιειεπίδξαζεο θαη ακνηβαηόηεηαο κε ην πεξηβάιινλ ή αιιηώο, ηελ θοηλφληθή 

πραγκαηηθόηεηα. Έλα ηέηνην δεδνκέλν ζα κπνξνύζε λα δηθαηνινγήζεη ηελ πηνζέηεζε 

θαη ηελ εθαξκνγή ελόο επξύηεξνπ εθπαηδεπηηθνύ πιαηζίνπ ην νπνίν ζα πινπνηεί 
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απηήλ ηε ζύγρξνλε παηδαγσγηθή αληίιεςε πνπ ζέηεη ζην επίθεληξν νπνηαζδήπνηε 

αλάιπζεο ή ζεώξεζεο ηνλ ζύγρξνλν άλζξσπν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ.   

Γηα παξάδεηγκα, κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε δξάζεηο, πξνγξάκκαηα, δνκέο νη νπνίεο  

πινπνηνύληαη, εληαγκέλεο ζηα πιαίζηα δηεπξπκέλσλ ζηξαηεγηθώλ ζρεδηαζκώλ γηα ηελ 

θαηάξηηζε θαη ηελ απαζρόιεζε θαη νη νπνίεο, ζε έλα πξώην επίπεδν, αθνξνύλ ην 

ζρνιηθό ζύζηεκα, όπσο είλαη νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο εθπαίδεπζεο (Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε, Αγσγή Τγείαο, Πνιηηηζηηθά ζέκαηα, Γξαθεία Δπαγγεικαηηθνύ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ, πκβνπιεπηηθνί ηαζκνί Νέσλ θ.ιπ.), αιιά ζε κηα δεύηεξε 

πξνζέγγηζε νδεγνύλ ζηελ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε κε πνην ηξόπν, κέζα από πνηεο 

καζεζηαθέο κεζόδνπο, βνεζνύλ ην καζεηή λα απνθηήζεη θξηηηθή επίγλσζε ηνπ Πνηνο 

Είκαη θαη ηνπ ηη έρεη λα πξνζδνθά ην Πεξηβάιινλ κνπ από εκέλα θαη Εγώ από εθείλν, 

ώζηε ζηε ζπλέρεηα, λα εηζέιζεη ζπλεηδεηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ζε απηό 

πνπ απνηειεί θεληξηθή αμηαθή αξρή ζε έλα νπκαληζηηθό παηδαγσγηθό κνληέιν θαη 

πνπ είλαη γλσζηό κε ηνλ όξν κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε ή θξηηηθόο ζηνραζκόο κε 

άκεζε αλαθνξά ζηελ ππόζεζε ηνπ εαπηνύ θαη ηεο θνηλσληθήο ηαπηόηεηαο. Δπνκέλσο, 

είλαη πξνθαλέο όηη έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα γλώζε πνπ εμηζώλεηαη κε ηελ θνηλσληθή  

ζπιινγηθή δξάζε, όπσο άιισζηε εθθξάδεη κε ζαθήλεηα  θαη ν νξηζκόο ηεο UNESCO 

πνπ ήδε παξαζέζακε. Δπίζεο, θαη ν θνηλσληνιόγνο θαη παηδαγσγόο Paulo Freire, 

έρνληαο σο αθεηεξία ηα νμπκκέλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ζεσξεί όηη κέζα από 

ζύγρξνλα αλζξσπηζηηθά κνηίβα εγγεγξακκέλα ζε αληηζηνίρσο πξνζδηνξηζκέλα 

εθπαηδεπηηθά πιαίζηα θαη ζπγθεθξηκέλεο καζεζηαθέο δξάζεηο ζα επηηεπρζεί ν 

θνηλσληθόο κεηαζρεκαηηζκόο, ν νπνίνο απνηειεί  έλαλ ζεκειηαθό πξνβιεκαηηζκό ηεο 

ζύγρξνλεο θνηλσληθήο θαη παηδαγσγηθήο ζθέςεο :     

 ‘’…Γη’ απηόλ (ηνλ Freire) ζθνπόο ηεο γλώζεο είλαη ε δξάζε. Γλσξίδνπκε γηα λα 

πξάμνπκε. Σπιινγηδόκαζηε γηα λα κεηαζρεκαηίζνπκε. Ο Freire απέξξηςε ξεηά ηελ ηδέα 

πσο ε γλώζε ππάξρεη γηα δηθό ηεο ινγαξηαζκό. Η εθπαίδεπζε πξέπεη λα θσηίδεη ηε 

δύλακε ησλ ζρέζεσλ ζε κηα θνηλσλία θαη λα δηδάζθεη ηνπο καζεηέο πώο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αιιαγή ησλ δπλάκεσλ δνκήο.’’, (Μάλζνπ 2007:23).   

Δίλαη γλσζηό όηη ε Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαιύπηεηαη ζηε ρώξα καο από δηάθνξνπο 

θνξείο, κε θπξηόηεξν θνξέα ην ΙΓΔΚΔ (Ιλζηηηνύην Γηαξθνύο  Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ) θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ νη νπνίνη δηαρεηξίδνληαη 

πνιιέο επξέσο δηαδεδνκέλεο δνκέο-δξάζεηο ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο.  Μεξηθέο 

από ηηο δνκέο απηέο είλαη ηα Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ε πκβνπιεπηηθή 

Γνλέσλ, ηα ρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο ή δξάζεηο όπσο ν Δζεινληηζκόο θ.ι.π. Όιεο 

απηέο νη δνκέο έρνπλ ζρεδηαζηεί κε βάζε ηελ παγθόζκηα ηάζε πνπ θπξηαξρεί ζην 

ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηππηθήο θαη κε, ζύκθσλα κε ηελ νπνία, ε γλώζε πξέπεη λα 

απνξξέεη από ηελ αλαγθαηόηεηα λα ζπλδεζεί ε θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα κε ηελ 

αηνκηθή ηαπηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ θαη ηελ ππνθεηκεληθή αιήζεηα ηνπ εαπηνύ. ε απηή 

ηελ ηειεπηαία πξννπηηθή πξέπεη λα ζηνρεύεη έλα ζύγρξνλν πιαίζην Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ ΟΟΑ, ν νπνίνο εμεηδηθεύεη ηελ αλζξσπηζηηθή 

θηινζνθηθή ζεώξεζε ηνπ νξηζκνύ ηεο UNESCO : 
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‘’Η Εθπαίδεπζε Ελειίθσλ αθνξά νπνηαδήπνηε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα ή πξόγξακκα 

ζθόπηκα ζρεδηαζκέλν από θάπνηνλ εθπαηδεπηηθό θνξέα, γηα λα ηθαλνπνηήζεη 

νπνηαδήπνηε αλάγθε θαηάξηηζεο ή νπνηνδήπνηε ελδηαθέξνλ, πνπ ελδέρεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε θάζε ζηάδην ηεο δσήο ελόο αλζξώπνπ πνπ έρεη ππεξβεί ηελ ειηθία 

ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε θύξηα δξαζηεξηόηεηά ηνπ δελ είλαη πιένλ ε 

εθπαίδεπζε. Η ΄΄ζθαίξα΄΄ ηεο επνκέλσο θαιύπηεη κε επαγγεικαηηθέο, επαγγεικαηηθέο, 

γεληθέο, ηππηθέο θαη κε ηππηθέο ζπνπδέο, θαζώο επίζεο θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρεη 

ζπιινγηθό ζθνπό.’’, (Καξαιήο-Βεξγίδεο, 2004, ζην Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, 2, 

ζει.12).     

Από θεη θαη πέξα, όπνηα εξεπλεηηθή πνξεία θη αλ αθνινπζήζεη θάπνηνο ζην 

επξύ πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, είλαη αλαπόθεπθηε ε δηαπίζησζε όηη ε 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ, σο έλα επξύηεξν πιαίζην αξρώλ θαη αμηώλ κέζα ζην νπνίν 

κπνξεί θάπνηνο λα νηθνδνκήζεη ηδηαίηεξεο θαη μερσξηζηέο δνκέο, ζπληζηά έλα 

αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ ζπλόινπ ηεο ππόζεζεο ηεο αγσγήο ηνπ αηόκνπ, ηνπ λα 

καζαίλεη δειαδή θάπνηνο ηη ζεκαίλεη ηδηαίηεξε πξνζσπηθόηεηα, απηνθαηεπζπλόκελε 

θαη απηνθαζνξηδόκελε, θαη κε πνηνπο όξνπο κπνξεί λα επηηεύμεη θάηη ηέηνην. Έλα 

απιό εξώηεκα, θαζεκεξηλό θαη ζπλάκα πνιύπινθν ζηελ ζεκεηνινγία ηνπ, ην νπνίν 

ηίζεηαη από ηνλ Μπξερη, ζα αξθνύζε λα μεθηλήζεη έλαο εξεπλεηήο ηελ αλαδήηεζή 

ηνπ, πξσηνγελώο, ζην πεδίν ηεο αγφγής ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ: 

‘’…όιν παξάπνλν πνπ ε γλώζε είλαη ηόζν αθξηβή. Κη όκσο κήηε πνπ ππνπηεύνληαη 

πόζν θαθή είλαη ε γλώζε πνπ πξννξίδεηαη γηα ηα παηδηά ηνπο…’’, (Μπξερη, ζην 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, 8, ζει. 33). 

Αληί ζσκπεράζκαηος 

Αλ ν Μπξερη ινηπόλ, επηζεκαίλεη ην πόζν θαθήο πνηόηεηαο είλαη ε ‘’γλώζε’’ 

πνπ παίξλνπλ ε καζεηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο, έλαο ζύγρξνλνο 

παηδαγσγόο, εξεπλεηήο, θνηλσληνιόγνο ή αθόκα θαη ςπρίαηξνο-ςπραλαιπηήο, ζα 

πξέπεη λα αλαξσηεζεί  πνην είδνο γλώζεο ζα ήηαλ θαηάιιειν, ζε πνηνλ αθξηβώο 

απεπζύλεηαη, δειαδή, ζε πνηνλ άλζξσπν θαη ζε πνηα θνηλσλία,  θαη νπσζδήπνηε  γηα 

πνην ζθνπό. Δθείλν όκσο πνπ δελ πξέπεη λα μεράζεη είλαη λα πξνηείλεη κηα 

δξνκνιόγεζε ηεο πινπνίεζεο κέζα ζε θαζνξηζκέλα πιαίζηα, ησλ θεληξηθώλ 

ζεσξεηηθώλ αμόλσλ κηαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Από ηελ άιιε, ε επηινγή ηνπ 

παηδαγσγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ε κεηνπζίσζή ηνπ ζε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ζα 

θαζνξίζεη θαη ηνλ άλζξσπν θαη ηελ θνηλσλία, θαη ζην επίπεδν ηνπ θνκβηθνύ 

δεηήκαηνο ηεο ηασηόηεηας θαη ζην επίπεδν ηεο γλώζες πνπ ηαπηίδεηαη κε ηε δράζε, 

ζύκθσλα κε ηνλ ζηνραζηή Paulo Freire, αιιά θαη ζύκθσλα κε πην πξόζθαηεο 

απόςεηο θαη ηάζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ :    

‘’Είλαη ζεκαληηθό ην όηη ζπλεζίδνπκε λα ζπδεηάκε ηηο πνιηηηθέο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο  

ρσξίο λα αλαθεξόκαζηε πνιύ ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε-αιιά ε κάζεζε κνηάδεη κε 

θόξεκα ρσξίο ξαθή πνπ εθηείλεηαη ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο θαη πξέπεη λα 

πξνζπαζήζνπκε λα πείζνπκε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή λα θάλεη ην ίδην. Αιιά αλ 
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πξόθεηηαη λα έρνπκε κηα εθπαίδεπζε πνπ εληζρύεη απηή ηε κνξθή πνιηηηθήο αλάκεημεο 

ζηελ ελήιηθε δσή, πξέπεη λα αλαθαιύςνπκε μαλά ηα ηδαληθά ηεο Εθπαίδεπζεο 

Ελειίθσλ κηαο πεξαζκέλεο επνρήο, όηαλ νη εγέηεο ηεο θνηλόηεηαο κάζαηλαλ δηα βίνπ… 

όπσο εθείλνη νη εγέηεο ηεο θνηλόηεηαο πνπ εγήζεθαλ εμεγέξζεσλ, πνπ πνιέκεζαλ γηα ηα 

δηθαηώκαηα ησλ άιισλ θαη πνπ ζπλέρηζαλ λα καζαίλνπλ ζε νιόθιεξε ηε δσή ηνπο. ’’, 

(Jarvis, 2005, ζην Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, 6, ζει. 30). 
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Résumé 

La dissertation qui s΄ensuit a pour but de démontrer qu΄à l΄épicentre de 

l΄Education humaniste pour adultes existent les deux dimensions de l΄existence 

humaine : d΄une part, la relation de l΄individu avec soi-même, et d΄autre part, la 

relation de réciprocité entre l΄homme et son univers.  
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Dans le premier cas, l΄éducation humaniste pour adultes s΄attend à ce qu΄elle amène 

l΄individu à se livrer de diverses préjudices , discriminations et restrictions, de toute 

sorte, intérieures ou extérieures, à accepter son image réelle, à se réconcilier avec soi-

même et à créer son identité particulière. Dans le deuxième cas, l΄individu muni d΄une 

connaissance du soi réel, va s΄étendre vers l΄univers, assis sur une base de mutualité 

afin de donner naissance, en commun, à une nouvelle réalité subjective.  

Cette nouvelle  philosophie pédagogique, assise nettement sur un modèle humaniste, 

va se traduire à travers des planifications, des  programmes et des structures 

éducatives, au sein des quelles l΄individu finira par se réaliser.        

Mots-clés : identité, harmonie, réflexion critique, connaissance transformative, action 

sociale, 

 

                                                            
i ‘Μια κεωρία μάκθςθσ θ οποία λαμβάνει υπόψθ τθσ τισ διαφορζσ ανάμεςα ςε ανκρϊπουσ 
διαφόρων θλικιϊν όπωσ επίςθσ και τισ ομοιότθτζσ τουσ. Είναι μια ανθρώπινη κεωρία μάκθςθσ, όχι 
μία  κεωρία μάκθςθσ για παιδιά, ι μια κεωρία μάκθςθσ για ενιλικεσ, ι μια κεωρία μάκθςθσ για 
μεγαλφτερουσ. Είναι μια κεωρία μάκθςθσ που ςυνδυάηει παιδαγωγικι, ανδραγωγικι και 
γθραγωγικι και θ οποία περικλείει κάκε μία από τισ πτυχζσ κάκε πρόςφατα αποδεκτισ ψυχολογικισ 
κεωρίασ.’ 
ii ‘ θ ανάλυςθ των ςυμφερόντων’ 
iii ‘Στρατθγικό ςχζδιο’ 
iv ‘ Τισ ζγνοιεσ μιασ ευρείασ τάξθσ ανκρϊπων των οποίων τισ απόψεισ δεν ζχει εκτιμιςει κάποιοσ 
ςυνολικά και ολοκλθρωμζνα. ‘ 
v ‘ Ένασ ςυγκεραςμόσ δφο αναπόςπαςτων όψεων, ο οποίοσ ενςωματϊνει ταυτόχρονα τόςο το 
ςφνολο των  αξιϊν του κόςμου μζςα ςτον οποίο είμαςτε εγκατεςτθμζνοι όςο και τθν προϊκθςθ τθσ 
προςωπικισ μασ αξίασ, ενϊ αυτι θ τελευταία οπτικι αντιςτοιχεί ςε αυτό που ονομάηουμε 
‘’οντολογικι ‘’ διάςταςθ τθσ ταυτότθτασ.’ 
vi ‘δεν υπάρχει τίποτε πιο ςυλλογικό από τθν προςωπικι ταυτότθτα.’ 


