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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΣ 

ΟΜ. ΚΑΘ. ΠΑΝ ΑΘΗΝΩΝ. 

 

Η  ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

«Η παιδεία του νου και  της ψυχής» αποτελεί  κυρίαρχο ανασταλτικό παράγοντα  για  

επιθετικότητα  του ανθρώπου και την εξάλειψη των δεινών που μαστίζουν καθημερινά τις 

ανθρώπινες κοινωνίες. Η  επισήμανση των παραλείψεων   στη διαδικασία  αγωγής, εκπαίδευσης 

και μάθησης καθώς και η  στροφή  στην τεχνολογία, απομακρύνουν τον άνθρωπο  από την  

έννοια του «πλησίον».Μία εξισορρόπηση μεταξύ  της  τεχνολογίας και της ανθρωπιστικής 

παιδείας    θα οδηγήσει « στην παιδεία του νου και  της ψυχής»,που είναι απαραίτητη για την 

συνύπαρξη και την πρόοδο της κοινωνίας. 

 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ: 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια οριοθέτησης και αποσαφήνισης της θεματικής 

μας, που έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης  από ειδικούς και μη διασταλτικά σε μια διαχρονική  

θεώρηση της αναφορικότητας στο διαλεκτικό πεδίο..Είναι δεδομένα   τα αδιέξοδα και  η 

σχετικότητα στην αναζήτηση της αλήθειας. Μια ακραία  συνειδητή  κατάφαση  στην αρχή της  

διλημματικής  καταφυγής σε δογματικούς αφορισμούς και   στην υιοθέτηση της αρχής της 

απόλυτης βεβαιότητας θα ήταν η άρνηση της άρνησης, χωρίς ελπίδα περαιτέρω έρευνας. Οι 

ακραίες ιαχές οδηγούν σε ατελεύτητες αναζητήσεις.  

Η παιδεία ως ένα αξιακό ιδανικό μπορεί να εκληφθεί ως το ΕΙΝΑΙ. Το ΕΙΝΑΙ αυτό, δεν έχει την 

μεταφυσική  διάσταση του οντολογικού προβλήματος. Είναι  μια κατάληξη διαδικασιών 

apriori.Συσσωρευτικά οι διαδικασίες με μηχανιστικές ορισμένες φορές λειτουργίες εγχαράσσουν  

το  αποτέλεσμα, το οποίο όταν δεν είναι αναμενόμενο, αναθεωρείται με σχέση συνειδητής  

ανατροφοδότησης. Βασικό σημείο εκκίνησης είναι η αγωγή  και ακολουθεί η εκπαίδευση, η 

διδασκαλία η μάθηση, η μόρφωση  ως τα προστάδια της παιδείας και  κατά τον Μένανδρο  

«Παιδεία κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς.» ( Μέναδρος.)Η αγωγή είναι συνυφασμένη  με την 

εξελικτική διαδοχή των ψυχοπνευματικών  και σωματικών φαινομένων του ανθρώπου και το 

περιεχόμενο και οι διαδικασίες ποκίλουν σε επίπεδο πρόθεσης ή μεθόδευσης ανάλογα με το 

πολιτισμικό status των κοινωνικών ομάδων.(Ξωχέλλης,1983:9). 

Στην πραγματικότητα το φαινόμενο της αγωγής έχει καθολική  ισχύ  και συνοδεύει τον 

άνθρωπο, ώστε να ισχυροποιήσει τις δυνατότητες επιβίωσης και προσαρμογής στο περιβάλλον. 

Ακόμα κοινωνικοποιεί το άτομο, του μαθαίνει κοινωνικούς ρόλους και το  καθοδηγεί σε ένα 

πνεύμα αλληλεξάρτησης στο κοινωνικό  γίγνεσθαι. Με την ορθή αγωγή ο άνθρωπος εξέρχεται 

από την βαρβαρότητα, γίνεται αυθυπεύθυνη προσωπικότητα, αυτοπραγματώνεται και αυτό-

ολοκληρώνεται(Chateau,19590-53) Ο Καντ θα διακηρύξει την ανθρωποποιητική δύναμη της 

αγωγής: « άνθρωπος μόνον δια της αγωγής δύναται να γίνη άνθρωπος. Καθίσταται δε ό,τι η 
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αγωγή καθιστά αυτόν. Πρέπει να παρατηρήσωμε ότι  ο άνθρωπος μόνον δια του ανθρώπου 

δύναται να διαπαιδαγωγηθή».( Κάντ,1929:15-16). Αν η αγωγή περιλαμβάνει και την 

ανατροφή,τότε : «ανατροφή είναι η τέχνη να μεταβιβάζωμεν το συνειδητόν εις το 

ασυνείδητον»).(Laisant,1965:39). 

Η αγωγή επομένως είναι  ο ακρογωνιαίος λίθος της παιδείας  και κάθε  αντιπαιδαγωγική 

διαδικασία  θα έχει επιπτώσεις στο οικοδόμημά της.  Η  εκπαίδευση  ωσαύτως αποτελεί 

διαδικασία ,αλλά διαφοροποιείται, γιατί περνάμε  από την άτυπη  επίδραση σε μια τυπική 

,οριοθετημένη ενέργεια με θεσμικό χαρακτήρα.Η εκπαίδευση έχει  μια κομφορμιστική  

δυναμική με συγκεκριμένες  διαδικασίες ,οι οποίες πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα. Σε μια  

ευρύτερη θεώρηση η εκπαίδευση πρέπει να αποκτήσει την ευρύτητα και την κυριολεξία  του 

ρήματος εκ-παιδεύω,που κατά τον Denis de Rougemont  ορίζεται ως εξής:  «Εκ-παιδεύω, 

πρόθεση εκ-ρήμα παιδεύω, σημαίνει οδηγώ  προς τα έξω. οδηγώ το άτομο  απ΄ την αμάθεια 

στη γνώση, απ΄το ένστικτο στον κριτικό λογισμό, απ΄ το βασίλειο της αδιαμφισβήτητης και 

προστατευτικής ιερότητας,στην προσωπική περιπέτεια, στην αυτονομία, στην ανάληψη 

κινδύνου».(Rougemont,1973:88). Η εκπαίδευση αποτελεί  σημαντικό συστατικό στοιχείο της 

παιδείας και μαζί με την αγωγή οδηγούν στη μόρφωση. Η μόρφωση  δεν είναι διαδικασία είναι 

το αξιακό αποτέλεσμα, που ανεξάρτητα από  την ευρύτητα των γνώσεων  μορφοποιεί τον 

άνθρωπο και  του προσδίδει  την ακεραιότητα του χαρακτήρα ως πρώτιστο  στοιχείο ,χωρίς να 

αποκλείει  την  πληρότητα  στο γνωστικό  πεδίο. Ένα μορφωμένο άτομο δρα πάντα στα πλαίσια 

της ηθικής, του δικαίου ,της ακεραιότητας και του ανθρωπισμού. Εξανθρωπίζει και δεν 

απανθρωπίζει τον άνθρωπο.  

Ο Smiles  θα γράψει:  « ο έξοχος νους διεγείρει τον θαυμασμόν των ανθρώπων ,αλλ΄ο χαρακτήρ 

ασφαλίζει τον σεβασμόν . Ο έξοχος νους είναι δύναμις του εγκεφάλου,αλλ΄ο χαρακτήρ απορρέει 

εκ της καρδίας[…]η διανοητική ανάπτυξις δεν  συνεπάγεται  εξ ανάγκης  την  αγνότητα και την 

εντέλειαν του χαρακτήρος. Εν δράμι  καλών πράξεων  είπεν ο άγγλος ηθικολόγος,  «αξίζει 

περισσότερον από  μίαν οκάν επιστήμης.» ( Smiles,x.x.:5-6)  Για να φτάσει  ο άνθρωπος στον  

στον όρο παιδεία, που είναι  ένα αξιακό,καταληκτικό αποτέλεσμα,μια «αυταξία» 

(Καζεπίδης,1979:65), θα προηγηθούν: η αγωγή ,η εκπαίδευση,η μόρφωση  και η διδασκαλία. Η  

διδασκαλία   εκλαμβάνεται όχι με της έννοια της μετάδοσης και της μεταλαμπάδευσης της 

γνώσης και των αξιών.  

Η ορθή διδασκαλία κατά τον Gagne δεν είναι μόνο μετάδοση γνώσης αλλά και παραγωγή 

γνώσης από τον ίδιο το μαθητή.  «Η διδασκαλία υποστηρίζει ο Gagné, δεν είναι μόνο μια 

διαδικασία μετάδοσης πληροφοριών, αλλά και ένας τρόπος ενεργοποίησης των 

δυνατοτήτων του μαθητή. Εκείνος, με άλλα λόγια, που μεταβάλλει τη διδασκαλία σε 

μάθηση δεν είναι ο δάσκαλος, αλλά ο μαθητής».( Μ.Κασσωτάκης&Γ.Φλουρής, 

2006:33).Επομένως η παιδεία δεν είναι διαδικασία και δεν πρέπει να ταυτίζεται  εννοιολογικά με 

άλλους παιδαγωγικούς όρους.  Είναι  ένα ιδανικό που υπέρκειται των άλλων  και  πρέπει να 

διατρέξει  κανείς  πρότερες διαδικασίες για να το αποκτήσει. Επομένως η κρίση στην παιδεία  

καθεαυτή  είναι  η δυσλειτουργία ,   το προϊόν και η σύγκλιση  προηγηθέντων  όρων ,αρχής 

γενομένης από την αγωγή,που κατά το Emil Durkheim : «Είναι σκόπιμη και συνειδητή 

επίδραση της ενήλικης γενιάς στην ανήλικη».  Ο άνθρωπος  κατά τον Αριστοτέλη ,ως «ζώον 

κοινωνικόν και πολιτικόν» έχει συμπήξει κοινωνίες ,στις οποίες ζει σε πνεύμα αλληλεξάρτησης 

και αλληλεπίδρασης. Δεν ζει απομονωμένος Ο Αριστοτέλης θα πει ότι: «ο ζων καθεαυτόν είναι 
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θηρίον ή θεός». Επομένως  « η παιδεία του νου και της ψυχής» δημιουργεί  την εσωτερική 

αυτονομία  που δρα με κανόνες ευπρέπειας χωρίς εξωτερικούς καταναγκασμούς 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΙΣΗ   ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ  ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΟΥ;  

Όσοι ασχολούνται με την παιδεία που αποτελεί μια αυταξία και οικοδομείται στον άνθρωπο  με  

προϋπάρχουσες  διαδικασίες, διαμαρτύρονται  για την παιδεία του ανθρώπου ότι τεινει να γίνει 

μία ελλειμματική αξία. Οι σκέψεις που ακολουθούν, χωρίς να αποτελούν θέσφατο προσπαθούν 

να  προσεγγίσουν  το πρόβλημα και όχι να το λύσουν. Αν υπήρχε λύση δεν θα  υπήρχε ανάγκη 

να  αναφερθούμε στη θεματική αυτή και ακόμα θα  είχε ανασταλεί η έρευνα  για το θέμα σε 

παγκόσμια κλίμακα. Σύμφωνα  την αρχαία ελληνική διανόηση ,ο νους και η παιδεία της ψυχής, 

δεν αποτελούν απλά μία διαλεκτική  αντιπαράθεση με την τεχνολογία και τις τεχνολογικές 

δεξιότητες, αλλά  αναφέρονται  σε μια ουμανιστική θεώρηση , που εκτείνεται πέραν των  

λεκτικών επικλήσεων  για το  ανθρωπιστικό ιδεώδες.  

O Α. Καζαμίας παρατηρεί: «Υποστηρίζεται ότι στην αρχαία Αθηναϊκή δημοκρατία ο πολίτης 

συμμετείχε ενεργά στη δημόσια ζωή ("μετέχειν") και ότι ανήκε στην πολιτική κοινότητα 

("μέθεξις"). Η παιδεία του πολίτη συνίστατο, κατά κύριο λόγο, στην παροχή "ουσιαστικής 

ουμανιστικής παιδείας", ήτοι "μουσική" -λογοτεχνία, ποίηση, δράμα, τέχνες-γράμματα, 

γυμναστική και ιχνογραφία, αλλά και στην παροχή μιας ευρύτερης "δημοκρατικής 

παιδείας".(Καζαμίας,2004,41-44). Η κοινωνία της γνώσης δεν μπορεί να παγιδεύσει την  παιδεία 

της ψυχής σε μία  οριοθετημένη σκοποθεσία ,που  έχει στόχο να εκπαιδεύσει έναν 

πολυπράγμονα  άνθρωπο με  προκαθορισμένο ωφελιμιστικό  προορισμό: Επομένως κατά τον 

Hargreaves  το σχολείο πρέπει να είναι δημοκρατικό και  οι προοπτικές του να 

επεκτείνονται  στο αδιόρατο μέλλον «πέραν από την κοινωνία της γνώσης» Δηλαδή: 

«Δημοκρατικό σχολείο που καλλιεργεί δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις, αξίες, 

διαθέσεις(dispositions), πολιτικές αρετές, με άλλα λόγια το «νου και την ψυχή» του 

ανθρώπου– πολίτη, όχι μόνο για την Κοινωνία της Γνώσης, αλλά εξ’ ίσου σημαντικό, 

«πέραν της Κοινωνίας της Γνώσης» (βλέπε Hargreaves, 2003).( Καζαμίας,2004,40-41). 
Φυσικά και η γνώση έχει την αξία της στην  αυτό-ολοκλήρωση του ανθρώπου ,αλλά  αυτό  

χωρίς την παιδεία της ψυχής οδηγεί  σε αδιέξοδα που δεν  σταθμίζονται από τις αριθμητικές 

αναλύσεις. Το ανθρωποκεντρικό σχολείο επαναφέρει στην επικαιρότητα την αρχή που 

παιδοκεντρικού –μαθητοκεντρικού σχολείου με αφετηρία τη ρήση: vom kinde aus, δηλαδή 

ξεκινάτε από το παιδί  και  σύμφωνα με το νέο-ουμανιστικό  σχολείο το: το σύνθημα είναι 

ξεκινάτε από τον άνθρωπο. 

 

Ο  Α. Καζαμίας  υποστηρίζει ότι η παιδεία  πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική, δημοκρατική και  

με συνειδητή εξισορρόπηση  των ανθρωπιστικών  και θετικών επιστημών: «. Ανθρωποκεντρικό 

σχολείο που επιδιώκει τη «μόρφωση», την παιδεία του ανθρώπου-πολίτη, όχι μόνο την 

εκπαίδευση-κατάρτιση, με κέντρο βάρους τη γενική νέο-ουμανιστική παιδεία, με την ευρεία 

έννοια του όρου, που να συνδέει οργανικά τις ανθρωπιστικές σπουδές με τις θετικές επιστήμες 

και με την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση. Σχολείο που επιδιώκει το Σωκρατικό «ουκ επί 

τέχνη αλλ’ επί παιδεία». 

Σχολείο στο οποίο, μέσω του προγράμματος και άλλων δραστηριοτήτων, καλλιεργείται το 

δημοκρατικό πνεύμα, οι δημοκρατικές αξίες και οι πολιτικές αρετές, όπως π.χ., η κοινωνική 

δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η ελευθερία, ο σεβασμός της διαφορετικότητας, η συνεργασία και 
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η ανοχή του άλλου.Όπως παρατηρεί ο Andy Hargreaves στη διεισδυτική ανάλυση του τι 

συμβαίνει στον Αγγλόφωνο κόσμο στη δημόσια εκπαίδευση: «Ο άνθρωπος/ ο ανθρωπισμός/ η 

ανθρωπιά (humanitarianism), η δημοκρατία και η δημόσια ζωή έχουν σε μεγάλο βαθμό 

εξαφανιστεί από τα σχέδια/ προγράμματα μεταρρύθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης» 

(Hargreaves, 2003, σ. 40-41),(Καζαμίας,2004:20).Η παιδεία  έχει τρωθεί  από  τον  

περιβάλλοντα κοινωνικό ιστό και από  την αλλοίωση που έχει υποστεί  το εσωτερικό και το 

εξωτερικό περιβάλλον. Φωνές  μελαγχολικές, που θυμίζουν τον χρησμό του Μαντείου των 

Δελφών στον  Ιουλιανό τον παραβάτη ακούονται από τους νοσταλγούς  της εξιδανίκευσης, ότι 

«…απέσβετο το λάλον ύδωρ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Δημιουργείται  μια αίσθηση  συλλογικής ευθύνης για  την  απαξίωση του  κοινωνικού και 

πολιτισμικού αυτού αγαθού, που  αποτελεί το ειδικό βάρος των ατόμων. Όλα ανάγονται σε μία 

αιτιώδη σχέση. Η κρίση στην παιδεία του ανθρώπου δεν είναι  χαρακτηριστικό γνώρισμα  μόνον  

του παρόντος. Οι κοινωνίες  από τα βάθη του απώτατου παρελθόντος  ασκούν κριτική και   δεν  

επαναπαύονται  στα κεκτημένα.  Η ανθρωπότητα αναζητεί το τέλειο και την εξιδανίκευση. Η 

αποθησαυρισμένη  αξία της παιδείας στον άνθρωπο  διέρχεται από κλίμακες καθόδου και 

ανόδου. Η κρίση επομένως  αφορά  πρώτιστα τη διαδικασία και   συνακόλουθα το προϊόν. Για 

να  δημιουργήσει ο άνθρωπος  και να αποκτήσει αληθινή παιδεία πρέπει να απαλλαγεί από  την 

ευθυνοφοβία και τον αυταρχικό έλεγχο της καθεστηκυίας τάξης. Να  απελευθερωθεί από  τη 

δεσποτική παρουσία της υπάρχουσας κουλτούρας. Και αν θελήσουμε  να μεταφέρουμε  τη 

δημιουργική πνοή στις διαδικασίες της αγωγής και μάθησης, οφείλουμε να  υιοθετήσουμε  την  

ισότητα και  την αμοιβαιότητα μεταξύ παιδαγωγού-παιδαγωγούμενου.  

Ο A.S. Neill  θα μιλήσει πρώτα για την ψυχική υγεία του παιδιού και μετέπειτα  για τη γνώση:  

Προτιμώ ένα σχολείο που βγάζει ευτυχισμένους σκουπιδιάρηδες παρά νευρωτικούς 

σοφούς»(  (Νeill,1972:37)Η παιδεία πρέπει είναι το απάγαυσμα της φυσικής και αβίαστης 

εξέλιξης  του παιδιού, που δημιουργεί ελεύθερους δημοκρατικούς πολίτες  με κυρίαρχο 

σύνθημα: κάτω τα χέρια από το παιδί   και κάνει το σχολείο ελκυστικό και ανθρωπιστικό. Ο 

Montaigne  θα μιλήσει για  ειδικά για  τους εκπαιδευτικούς και την παιδεία τους,λέγοντας: 

προτιμώ ένα καλοφτιαγμένο κεφάλι από ένα καλογεμισμένο(ΜontaigneΧ.Χ.:63…) H  

παιδεία του ανθρώπου είναι  στα χέρια των εκπαιδευτικών. Ο  Α. Δελμούζος μιλάει για   τον δι-

δάσκαλο και το δάσκαλο  ( Δελμούζος1950:64),και ο  Δ. Γληνός  επικρίνει το  σχολείο  του 

«…Ευρώτα και του ψυχικού αποπνιγμού» ( Γληνός,!925: 180) Ευκταίο θα ήταν να 

εγκαινιάσει το επαιδευτικό μας σύστημα το τρίπτυχο: συνιδιοίκηση- συναπόφαση-

συνευθύνη.Θα ήταν σημαντικό   για όσους  διεκδικούν ίσες ευκαιρίες να εμπλακούν  στο 

τρίπτυχο αυτό  και ιδιαίτερα στην συνευθύνη, που όπως υποστηρίζει το άρθρο 16 του  

συντάγματος : «H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, 

πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και 

θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολιτών.» Η 

παιδεία αναδεικνύει   αυριανούς δημοκρατικούς πολίτες, που θα είναι αυθυπεύθυνοι ενεργοί 

πολίτες με συμμετοχή  στην ανάληψη καθηκόντων και  ευθυνών.Η κρίση στην παιδεία  μπορεί 

να  αποτελεί  μια καθημερινή εικόνα του κοινωνικού συνόλου.Η ελευθερία  που είναι το ύψιστο 

αγαθό δεν  είναι ενδογενές στοιχείο δεδομένο  a priori  ,αλλά κατακτάται από το άτομο με την  
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παιδεία του. Ο Γεωργούλης. θα πει: «ο άνθρωπος δεν γεννιέται αλλά γίνεται  ύστερα από 

σκληρό αγώνα ελεύθερος ». (Γεωργούλης,1968:93). Ένα  σημαντικό  έρεισμα του ανθρώπου 

είναι  η αληθής παιδεία. Για το λόγο αυτό ο Pestalozzi προτρέπει τους παιδαγωγούς πριν μπουν 

στην τάξη τους για διδασκαλία να   σκεφτούν  ,ότι απευθύνονται  σε τρία τινά:  Κεφάλι- καρδιά 

χέρι. Αλλά  η αληθής  παιδεία, είναι «η παιδεία  του νου και  της ψυχής». Όχι η απόρριψη και 

απαξίωση της τεχνολογίας αλλά ο εξανθρωπισμός της. Ο Denis de Rougemont  υποστηρίζει ότι 

« Το μελλον της ενωμένης Ευρώπης παίζεται στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες».(Rougemont,1973: 

85 ). Εμείς θα λέγαμε σήμερα ότι το μέλλον της ενωμένης Ευρώπης παίζεται στα Παιδαγωγικά 

Τμήματα.  

Η παιδαγωγική κοινότητα  βρίσκεται σε συνεχή αναθεώρηση και μετεξέλιξη  μεθοδολογικών 

και παιδαγωγιδακτικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών μοντέλων. Αν και στην Ελλάδα  

υπάρχει συνεχής έρευνα   ο ενοφθαλμισμός των  ξένων συστημάτων  είναι  σε δράση. Αρχίσαμε 

από  τους γραμματιστές και τους γραμματοδιδασκάλους  του 5
ου

   π. Χ. αιώνα , τους 

επαναφέραμε τους γραμματοδιδασκάλους  στην νεοελληνική εκπαίδευση και τους 

εγκαταλείψαμε για να  τους εισαγάγουμε σήμερα και  να φτάσουμε στον εγγραμματισμό, στην 

εγγραματοσύνη,το γραματισμό  κλπ.,κλπ. Η καινοφανής εισαγωγή του γραμματισμού  είναι   σε 

έξαρση.Μήπως είναι καιρός να  μπει ο όρος αυτός στο χρονοντούλαπο  και να αντικατασταθεί 

από τον όρο ανθρωπισμός,που συνδέται με την κλασική παιδεία και τον άνθρωπο,ώστε να  

ανακτήσουμε την ταυτότητά μας και να  αναδείξουμε την «παιδεία  της ψυχής;». Υμνήσαμε την 

κριτική σκέψη  και   περάσαμε  από μια επενδεδυμένη  καινοφανή  επινόηση ,στον κριτικό 

γραμματισμό. Παρουσιάσαμε τις κλείδες του Flanders   για να τις  ρίξουμε στις καλένδες. 

Ασκήσαμε κριτική στη μαιευτική του Σωκράτη για να  καταλήξουμε σε μια  άκρατη 

ερωτηματοκεντρική διδασκαλία, που  δεν εκμαιεύει  τις απαντήσεις, αλλά  μετεξελίσσεται σε 

πνευματοκτόνες ερωτήσεις, όπου ερωτά ο γνωρίζων και απαντά ο αγνοών. Θεσμοθετήσαμε τη 

διαθεματικότητα  με τις γνωστές αντιπαραθέσεις και την εγκαταλείψαμε 

καθ΄οδόν.Υιοθετήσαμε  το κύμα της νεωτερικότητας και της μετανεωτερικότητας για να  τις 

συγκαταλέξουμε αργότερα στα ιστορικά κατάλοιπα των  επιστημολογικών μας αναζητήσεων. 

Καταργήσαμε την τριμερή πορεία διδασκαλίας και ασκήσαμε κριτική  στους εισηγητές της. 

Δεν διαβάσαμε τον Α. Δελμούζο για να μάθουμε τι λέει για το μαθητοκεντρικό σχολείο  και τη  

διδασκαλία με ομάδες,που τώρα  μετεξελίχτηκαν  και είναι γνωστές ως ομαδοσυνεργατικές. 

Ρίξαμε τον λίθο του αναθέματος κατά της αποστήθισης και του εγκεφαλικού σχολείου και  η 

αποστήθιση και η  μνημονική δεξιότητα θάλλουν ,ακμάζουν ,ανθούν και  αποτελούν το 

εισιτήριο εισαγωγής σε πολλές σχολές των ΑΕΙ. Καθιερώσαμε  την τεχνολογία των προβολών  

που  καθήλωσε τα ακροατήρια με  την πλημμυρίδα της οπτικής επικοινωνίας και περιπέσαμε 

στον «οπτικό βερμπαλισμό»,  όπου  ο προφορικός ενδιάθετος λόγος έγινε   προβεβλημένο 

κείμενο για ανάγνωση ,και το ακροατήριο  μετέθεσε  την  επικοινωνία πομπού-δεκτη από  

άνθρωπο –σε  άνθρωπο ,στον πίνακα προβολής  του κειμένου  και των  παντοειδών 

παραρτημάτων του. Αν όμως ρωτήσει κάποιος  για τον εξοβελισμό της τεχνολογίας, εμείς θα 

μιλούσαμε για μια εξισορρόπηση που  θα γίνεται χρήση  και όχι  κατάχρηση της  παρουσίας της  

,και ακόμα περισσότερα να δοθεί προτεραιότητα στον άνθρωπο και  μετά στις μηχανές. Η 
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τεχνολογία να είναι μέσον  προς σκοπόν και όχι κυρίαρχο  στοιχείο και αυτοσκοπός. Να 

εξανθρωπίσουμε και όχι να ετεχνικεύσουμε τον άνθρωπο.  

Καταργήσαμε τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες και ασκήθηκε άδικη κριτική. Ιδρύσαμε τα 

Παιδαγωγικά Τμήματα, και ξεχάσαμε  τον σκοπό και την αποστολή τους, που είναι πρώτιστα η 

θεραπεία της παιδαγωγικής επιστήμης.  Καιρός είναι οι επιγιγνόμενοι να ρίξουν μια ματιά 

στον σκοπό ίδρυσή τους: «Άρθρο 2: Τα Παιδαγωγικά Τμήματα έχουν στα πλαίσια του άρθρου 

1 παρ. 2 του Ν. 1268/82 ειδικότερα ως αποστολή: 

Α. Να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και 

την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα. 

Β. Να παρέχουν στους πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια 

κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

Γ. Να συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανομένων αναγκών 

της Εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά ζητήματα Παιδαγωγικής. 

Δ. Να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει». 

Το ερώτημα είναι σαφές αυτός ο σκοπός των Παιδαγωγικών Τμημάτων εξακολουθεί να 

ισχύει; Στελεχώσαμε  τα  Παιδαγωγικά Τμήματα  και   ξεχάσαμε  τη νομική  και επιστημονική 

προϋπόθεση της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου. ΄Ετσι σε  πολλές περιπτώσεις 

εφαρμόσαμε το δόγμα  τη ς εξωθεσμικής  και αντιεπιστημονικής αρχής: «Στην Ελλάδα 

είσαι, ό,τι δηλώσεις».  

Το ερώτημα είναι: θα γίνει κάποτε μια έρευνα για όλα αυτά και όσους έχουν  εισπηδήσει σε 

αλλότρια  γνωστικά αντικείμενα να  αναταχθούν; Αν αυτό θεωρείται μετεξέλιξη και μεταγνώση, 

αν τη μια στιγμή  γαυριούμε για  τις επιστημονικές μας μεταλλάξεις και την άλλη   στα πλαίσια 

της καινοφάνειας αρνούμαστε  τον ενοφθαλμισμό τους  στην παιδεία μας  καθώς και τη δική μας 

ένδεια,  τότε θα ήταν   συνετότερο  να αναζητήσουμε την επιστημολογική μας αυτάρκεια  ,να 

προτρέξουμε και να  δημιουργήσουμε μια τράπεζα  δημιουργικών ιδεών, όπου με  

συλλογικότητα και ερευνητική  στροφή  στο παρόν και στο παρελθόν θα  αξιοποιήσουμε τα 

γόνιμα και δημιουργικά στοιχεία ,ώστε να  διατυπώσουμε  και εμείς προτάσεις ευρύτερα 

αποδεκτές για τις μεθόδους, στην αγωγή  και τη μάθηση. Έτσι  θα  ανασυστήσουμε την  

ανθρωπιστική παιδεία «την παιδεία του νου  και  της ψυχής», όπως την εισηγούνται οι αρχαίοι 

και επαναφέρει στο διάλογο  ο Α. Καζαμίας.  

Αν λοιπόν υπάρχει κρίση στην παιδεία αυτό είναι ένα καθοριστικό ερώτημα. Απαντήσεις 

οριστικές και αμετάκλητες δεν υπάρχουν. Ακόμα και αν υπήρχαν  θα είχαν  το υποκειμενικό 

στοιχείο που  μπορεί να παρεισφρήσει και να αλλοιώσει  την ουσία τους. Θα κινδυνεύαμε 

μάλιστα να κλείσουμε μια και για πάντα τη συζήτηση, αφού θα είχαμε βρει την απόλυτη 

αλήθεια! Θα είχαμε  επιβάλλει έτσι ένα δόγμα, που η κοινωνία  το βδελύσσεται και το 

καταράται. Επομένως  στην ερώτηση αν υπάρχει κρίση στην παιδεία σήμερα η σωστή απάντηση 

είναι ότι: περισσότερη σημασία έχει η ερώτηση παρά η απάντηση. 

 

Η   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΉ ΚΡΙΣΗ  ΑΠΟΤΟΚΟΣ ΤΗΣ  ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ . 
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Από την κρίση στην παιδεία δηλαδή σε αυτό που ενυπάρχει στο όλον, καταλήγουμε  στην 

ανθρωπιστική κρίση. Η ανθρωπιστική κρίση θεωρείται πολλές φορές υπαρκτή και 

διατυμπανίζεται ως δεδομένη. Αυτό όμως είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα που  η γενίκευσή 

του  αποτελεί έναν  επιστημονικό  δαρβινισμό. Θα μπορούσαμε βέβαια με ένα ερωτηματολόγιο 

σε μία ποσοτική εκτίμηση, να συναγάγουμε ορισμένα συμπεράσματα, αλλά όχι  απόλυτα 

ασφαλή, αφού οι μεταβλητές στο κοινωνικό πεδίο μπορούν να ανατρέψουν τα συμπεράσματα 

μέσα από τη διακύμανση  των  ποσοτικών δεδομένων. Η κοινωνία πάσχει ασφαλώς από το 

δόγμα της απόλυτης βεβαιότητας. Πολλές φορές η υπερβολή είναι δικαιολογημένη από την  

φρικτή εικόνα που  μέσα από τις εισηγήσεις μας  πλημμυρίζουν τον παραστατικό μας κύκλο. 

Από την άλλη πλευρά η επιχειρηματολογία υπερβαίνει την κατ΄ αίσθηση αντίληψή μας και  η 

μηχανική αφομοίωση των γεγονότων  μας παραπλανά. Έτσι οδηγείται ο άνθρωπος σε μία 

βεβαιότητα ,η οποία  είναι μια ανεξέλεγκτη  υπερβατικότητα και  αφοπλίζει  τα αντικειμενικά 

δεδομένα. Η συναισθηματική εμπλοκή διευκολύνει τους αφοριστικούς  συλλογισμούς και  

οικειοποιείται την απόλυτη αλήθεια  με το δόγμα της δογματικής βεβαιότητας. Στην πλάνη αυτή 

δεν νομίζω ότι πρέπει  να περιπέσουμε. Αν δεχτούμε ένα  minimum  σχετικότητας ,θα 

καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι « η αντικειμενική αλήθεια», αναζητείται διαχρονικά. 

Διερεύνηση  λοιπόν του προβλήματος και της αλήθειας για την κρίση στην  παιδεία και την 

ανθρωπιστική κρίση και όχι απόλυτη βεβαιότητα.  

Για να δούμε τι είναι ο ανθρωπισμός θα ανατρέξουμε στην αρχαία ελληνική γραμματεία.  Το 

humanismus  της αναγέννησης δεν είναι  εφεύρεση του Δυτικού πολιτισμού. Ο Homo humanus  

και ο  όρος  ανθρωπισμός  εκπορεύονται κατά τον E.Π.Παπανούτσο από την αρχαία Ελλαδα. 

Αυτός ο ανθρωπισμός  εγκλείει όλες  εκείνες τις  αρετές που καθιστούν τον άνθρωπο ικανό να 

υπερβεί το ένστικτο της αυτοσυντήρησης ,να δαμάσει τα πάθη του και να  συζήσει  με τους 

άλλους με την έννοια του πλησίον. Ο Ε. Π.Παπανούτσος αναφέρεται στον Όμηρο για να  τονίσει 

τη σημασία  απόδοσης από τον Αχιλλέα του νεκρού ΄Εκτορα  στον βασιλιά Πρίαμο. Είναι μία 

πράξη υπέρβασης των ανθρώπινων παθών και σεβασμού  στον ηττημένο. Η δεύτερη πράξη 

ανθρωπισμού κατά τον Ε.Π.Παπανούτσο είναι ο Προμηθέας δεσμώτης, ο οποίος ευεργετεί την 

ανθρωπότητα . 

Ο Προμηθέας κλέβει  τη σοφία και τη φωτιά  Ηφαίστου και Αθηνάς για το  ανθρώπινο γένος.     

« … κλέπτει τήν ἔντεχνον σοφίαν Ἡφαίστου καί Ἀθηνᾶς σύν πυρί…». Το  τίμημα βέβαια 

είναι γνωστό. Καθηλώνεται στον Καύκασο και ο γύπας κατατρώγει το ήπαρ του.  Η πράξη και 

το μαρτύριό του τον καθιστούν φιλάνθρωπο. Της ανθρωπιστικής  κρίσης εκτός των άλλων 

προηγείται και η κρίση της παιδείας. Το δύο αυτά είναι αλληλένδετα. Το ένα είναι απόρροια του 

άλλου. Η ανθρωπιστική κρίση αποτυπώνεται στην επιθετικότητα που εκδηλώνεται καθημερινά. 

Δυστυχώς η τεχνολογική πρόοδος του ανθρώπου περιόρισε την ουμανιστική του διάσταση. Ήδη  

ο Rousseau είχε πει απερίφραστα ότι ο τεχνικός πολιτισμός έβλαψε, αντί να ωφελήσει τον 

άνθρωπο και διατύπωσε  δύο σημαντικές αρχές: «1.Όλα τα ανθρώπινα όντα  εξέρχονται 

τέλεια από τα χέρια του δημιουργού, αλλά τα διαφθείρει η κοινωνία και 2. Εξευγενίζουμε 

τα φυτά με την καλλιέργεια και τον άνθρωπο με την αγωγή.»( Rousseau). Πέρα από κάθε 

δόση υπερβολής ο ουμανισμός άρχισε να φθίνει και τη θέση του πήρε  η εκτεχνίκευση του 

ανθρώπου. Η «παιδεία της ψυχής» είναι ένα σύνολο γνώσεων, αξιών και αρετών. 

Παραμελήθηκε όμως  από  έναν   άκρατο  καταναλωτισμό και  από τις  τεχνητές ανάγκες που 

τον συνοδεύουν. Η διαφήμιση από τα ΜΜΕ  έγινε ένα επικίνδυνο Manipulation για τον 

άνθρωπο και  τον απέκοψε από την  πραγματική κουλτούρα, από τις ανθρωπιστικές επστήμες. 
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Τον χειραγώγησε σε επικίνδυνο βαθμό. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα  της κυριαρχίας 

των πολυεθνικών εταιρειών. Η δημιουργία των τεχνητών αναγκών μετέβαλλε το άτομο σε  

προμηθεϊκό δεσμώτη, τεχνητών αναγκών.  Η κόκα κόλα και τσίχλα διαφημίζονται καθημερινά 

από  την τηλεόραση και μπαίνουν στα ψυγεία και στην τσέπη των καταναλωτών. 

Χαρακτηριστική όμως  είναι η  επίδραση της  διαφήμισης, όπως φαίνεται και από  τη  δίκη της 

Nestle. «…κάτω από την επίδραση  μιας έντονης διαφημιστικής εκστρατείας, οι μητέρες της 

Γαλλόφωνης Αφρικής-πείστηκαν χωρίς αυτό ν’ αναφέρεται ρητά  στη διαφήμιση- ότι το γάλα 

σκόνη ήταν προτιμότερο για τα παιδιά τους από το μητρικό γάλα. Δυστυχώς επειδή το γάλα 

σκόνη ,ήταν πολύ ακριβό, δεν αγόραζαν αρκετή ποσότητα  και τα αραίωναν με πολύ νερό. 

Παράλληλα δεν τηρούνταν όλοι οι όροι  που απαιτεί η υγιεινή. Τα αποτελέσματα ήταν να  

εμφανιστεί υποσιτισμός και ασθένειες με διαρκώς μεγαλύτερη συχνότητα για τα μικρά. Και τι 

να πούμε για τις  μητέρες εκείνες της Ακτής του Ελεφαντοστού ,που έδιναν στα μωρά τους 

Nescaffe; τρεις φορές  την ημέρα το ραδιόφωνο τους έλεγε: «Το Nescaffe κάνει τους άνδρες πιο 

γερούς ,τις γυναίκες πιο χαρούμενες και τα μωρά πιο έξυπνα.»( Καστέλ,1982:8). 

Δεν είδαμε ακόμα μια καθημερινή καμπάνια γα την  ποίηση, τη λογοτεχνία, το θέατρο, την 

αρχαία ελληνική γραμματεία, τη ζωγραφική ,τη μουσική, το χορό, τη φιλαναγνωσία. Το 

ερώτημα είναι αν δεν υπήρχε κρίση στην παιδεία, αν άνθρωποι ήταν πεπαιδευμένοι θα 

συνέβαιναν παρόμοια φαινόμενα; Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να θεραπεύσει τις βιολογικές 

του ανάγκες(πεινώ-διψώ-κρυώνω) ,πώς θα  ανυψωθεί στην κορυφή της πυραμίδας του 

Maslow,που είναι η αυτοπραγμάτωση και η αυτό-ολοκλήρωση; Πώς  θα οξύνει το νου, πώς   θα 

ξεπεράσει την αμάθεια και θα αποκτήσει «την παιδεία της ψυχής» που αποτελεί  

απροσπέλαστο φραγμό   στην ανθρωπιστική κρίση; Η  ταξική κοινωνία και η καταδίκη των 

ανθρώπων  στην απαιδευσία αποτελεί  μοχλό για  την ηθική και κοινωνική απαξίωση του 

ανθρώπου. Είναι μία ανάγλυφη εικόνα της ανθρωπιστικής κρίσης με εμφανή τη γενεσιουργό 

αιτία του. Ο  Τζίντυ μέλος του Αγγλικού κοινοβουλίου  το 1830  θα πει: «…το μέτρο της 

παροχής δωρεάν παιδείας στους φτωχούς  που εργάζονται θα απέβαινε  καταστρεπτικό και για 

την ηθική τους υπόσταση και για την ευτυχία τους. Πράγματι η εκπαίδευση θα μάθαινε στους 

φτωχούς να μισούν την κοινωνική τους κατάσταση  με αποτέλεσμα να μην γίνονται  καλοί 

υπηρέτες ,αγρότες και εργάτες, επαγγέλματα που η θέση τους  στην κοινωνία τους έχει 

προκαθορίσει[…] Η αγωγή θα τους επέτρεπε  να διαβάσουν ανατρεπτικά φυλλάδια  και βιβλία 

επικίνδυνα και αντιθρησκευτικά. Ακόμα θα τους καθιστούσε ανυπάκουους στους προϊσταμένους 

τους…».( Σκουλάτος,199:122). Η ανθρωπιστική κρίση αποτυπώνεται στην ανθρώπινη  

επιθετικότητα που εκδηλώνεται καθημερινά .Είναι γνωστές οι απόψεις του Lorenz για   την 

επιθετικότητα και τους ανασταλτικούς μηχανισμούς στα ζώα και στον άνθρωπο. Τα ζώα δεν 

σκοτώνουν τα ζώα  του  ίδιου  είδους, πλην σπανίων εξαιρέσεων. Σύμφωνα με τη θεωρία του 

Lorenz, όταν δύο λύκοι  μαλώνουν, ο ηττημένος παραδίδεται και προτάσσει το λαιμό του στον 

νικητή. Ο νικητής δεν τον σκοτώνει. Αυτό κατά τον Lorenz οφείλεται στους βιολογικούς 

ανασταλτικούς μηχανισμούς που έχει ο λύκος. Αντίθετα με τον άνθρωπο που  δρα πάντα με τους 

ηθικούς ανασταλτικούς μηχανισμούς.  

΄Ετσι  ο άνθρωπος αφότου συνέπηξε κοινωνίες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πλάτων, ο 

Δίας έστειλε τον Ερμή να δώσει στους ανθρώπους « αιδώ τε και δίκην». ο Σωκράτης θα 

διακηρύξει  το τρίπτυχο: ευσέβεια, σωφροσύνη, δικαιοσύνη. Ο ίδιος διατυπώσε την αρχή: «Ει 
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αναγκαίον είη αδικείν ή αδικείσθαι ,ελοίμην αν αδικείσθαι  μάλλον ή αδικείν.» Ο  άνθρωπος έχει  

ηθικά παραγγέλματα όπως:  Ου  φονεύσεις, αγάπα τον πλησίον ως σεαυτόν, Αγαπάτε αλλήλους 

κλπ. Αν όμως  για όλα αυτά δεν προηγηθεί  ο ανασταλτικός μηχανισμός της παιδείας‘, αν  ο 

άνθρωπος δεν έχει αποκτήσει  «την παιδεία της ψυχής», τότε δυστυχώς γίνεται ο άνθρωπος 

για τον άνθρωπο λύκος: Ο άνθρωπος  με την παιδεία καθίσταται αυθυπεύθυνη προσωπικότητα. 

Η ευθύνη αποτελεί επίσης ηθικό ανασταλτικό μηχανισμό: Κατά τον Ι.Ν.Θεοδωρακόπουλο:« … 

με την ευθύνη ,ο κάθε άνθρωπος  γίνεται υπόλογος και μαθαίνει να βλέπη και τον άλλο και τον 

εαυτό του  ως το  κέντρο ανθρωπισμού ,και όχι ως  Homo homini  lupus.  Η ευθύνη  είναι που 

δίνει βάθος και αξία  στην ανθρώπινη ζωή ,και από τυχαίο σταμάτημα  μέσα στη σειρά των 

γενεών ,από τυχαία περίπτωση  του βιολογικού οργασμού  την μεταβάλλει σε προσωπικότητα, 

δηλαδή αυτοσύνειδη μονάδα  που θέτει σκοπούς  και τους πραγματώνει με την παρακόλουθη 

συνείδηση της ευθύνης.»( Θεοδωρακόπουλος,1952:215-216). Θα λέγαμε ότι η ανθρωπιστική 

κρίση είναι χειρότερη από την οικονομική. Για να θεωρήσει ο άνθρωπος τον συνάνθρωπό του 

ιερό πράγμα ,εκτός από τις ηθικές  εντολές χρειάζεται  πρώτιστα την παιδεία για να τις 

κατανοήσει και να τις  αναγάγει στην περιωπή που  τους προσήκει. Από την άλλη πλευρά ο 

άνθρωπος  με την σωστή παιδεία μπορεί να αντισταθεί  στην εξουσιαστική  επιβολή της 

υπάρχουσας κουλτούρας. Το να βομβαρδίζεις  με βόμβες ναπάλμ  συνανθρώπους σου είναι το  

έσχατο σημείο της απανθρώπισης του ανθρώπου: «Την ώρα που τα παιδάκια του Βιετνάμ  

πέθαιναν μέσα σε φρικτούς πόνους  από τα εγκαύματα  των   βομβών ναπάλμ ,ο πιλότος που τις 

έριξε  και ο επιστήμονας  που τις έφτιαξε μπορούσαν να χαϊδεύουν τα παιδιά τους σε ένα σαλόνι  

πολύ μακριά  από τη σκηνή του τρόμου. Μπορεί να μην αισθάνονται καμία τύψη γιατί ούτε 

έβλεπαν  ούτε άκουγαν τα θύματά τους.» (Χαραλαμπόπουλος,1983:54). 

Ένας ηθικός ανασταλτικός μηχανισμός είναι η ορθή  παιδεία, όχι μόνο στο γνωστικό 

επίπεδο, αλλά στον πολιτισμό της ψυχής, στην ηθική αυτοτέλεια του ανθρώπου ,που οδηγεί σε 

ανθρωπιστική  δράση. Η ανθρωπιστική κρίση υποδηλώνει έλλειμμα καλλιέργειας της ψυχής. Η 

εξάρτηση του ανθρώπου από την  άκριτη κατανάλωση υλικών αγαθών τους υποτάσσει σε μια  

ανελέητη  σπατάλη βιολογικών δυνάμεων για απόκτηση  χρήματος, χωρίς  διάθεση για  

πνευματική ενασχόληση. Τον οδηγεί μοιραία στην αλλοτρίωση που είναι μια βαριά μορφή  

ανθρωπιστικής κρίσης. Είναι χαρακτηριστική ή έρευνα  για τον αλλοτριωμένο  και τον 

απελευθερωμένο άνθρωπο. Ο απελευθερωμένος  άνθρωπος με «την παιδεία της ψυχής… είναι 

γενναιόδωρος και ανιδιοτελής άνθρωπος. Είναι ακόμα ένας δημιουργικός άνθρωπος, που μπορεί 

να εκφράσει την  προσωπικότητά του  με μια δημιουργικό ενέργεια  χωρίς καταναγκασμό , στον 

τομέα της χειρωνακτικής ή καλλιτεχνικής  εργασίας  ή τη σχέση του ή τη φιλία του  με άλλους   

ανθρώπους. Ο ελεύθερος άνθρωπος είναι εκείνος που νιώθει τον εαυτό του συνάμα και 

ολοκληρωμένο  και σε αρμονία με τους άλλους ανθρώπους. Είναι ανεκτικός  και εμπνέεται από 

μια βαθιά αίσθηση  δικαιοσύνης και ισότητας ,και έχει επίγνωση  προς τον εαυτό του που είναι  

ταυτόχρονα και άτομο και παγκόσμιος άνθρωπος.»(Νiel,1984:406).  

Η  ανθρωπιστική κρίση από την άλλη πλευρά μας αποκαλύπτει  τον αλλοτριωμένο άνθρωπο, τον 

άνθρωπο ,που  η  παιδεία του οικοδομήθηκε σε  εσφαλμένες ανάγκες και αξίες.H ανθρωπιστική 

κρίση ως απόρροια της κρίσης στην παιδεία αλλοτριώνει τον άνθρωπο, που: «Περνάει τη ζωή 

του  κυνηγώντας κάτι ,είτε έναν υλικό σκοπό  που έχει μετατραπεί σε απόλυτο( επιθυμία για 
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πλούτη, άνεση, τα σύμβολα του γοήτρου),είτε έναν πνευματικό σκοπό, που έχει γίνει και αυτός 

απόλυτο  και που τον οδηγεί στην περιφρόνηση της ζωής και του κόσμου. Μερικές φορές 

πιστεύει  ότι έχει κατακτήσει  αυτό το απόλυτο αγαθό  και τότε χαίρεται και αγάλλεται. άλλοτε 

νιώθει αποτυχημένος και τότε είναι δυστυχισμένος  και πέφτει σε κατάθλιψη .Περνάει τη ζωή 

του  επιθυμώντας, ελπίζοντας, σε απελπισία, λατρεύοντας και περιφρονώντας. Ο αλλοτριωμένος 

άνθρωπος είναι όλο ένταση  έτοιμος να αρπαχτεί ,βίαιος. Έχει στενές αντιλήψεις δεν είναι 

ανεκτικός και είναι αυταρχικός, είναι παράφορος άνθρωπος. Αλλά είναι και μικρόψυχος 

άνθρωπος, που τρέμει την εξουσία ,που φοβάται μην τυχόν και δε σκεφτεί  ή δεν ενεργήσει όπως 

όλοι οι άλλοι, είναι δειλός φοβητσιάρης ,κομφορμιστής. Είναι ο αγελαίος 

άνθρωπος.»(Niel,1984:407).Η ανθρωπιστική κρίση  δεν έχει  τοπικό ή φυλετικό χαρακτήρα. 

Μέσα   από τη  κρίση της παιδείας εκδηλώνεται σε όλο τον πλανήτη. Γιατί σύμφωνα με τη 

Γραφή, η  ζημία  της ψυχής είναι υπεράνω των υλικών αγαθών. «Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον εάν 

κερδήση τον κόσμον όλον, και ζημιωθή  την ψυχήν αυτού;  Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα 

της ψυχής αυτού;” [Μαρκ. η’ 34-37].Την  ανθρωπιστική κρίση τη διαπιστώνει κανείς και  στην  

έλλειψη  ελεύθερου χρόνου. Ο Σύγχρονος άνθρωπος καθημαγμένος από  την άγρα  των  

τεχνητών αναγκών  παραδόθηκε αμαχητί στα «κατά συνθήκην ψεύδη» (Νορντάου,χ.χ.:6), 

αποδυναμωμένος αξιακά  και συμβιβασμένος  με  την αναγκαστική  εργασία  και  την απληστία  

του καταναλωτισμού , που δημιουργείται   με  τη   χειραγώγηση της τεχνολογίας, Ο Ζώρζ   

Φρηντμάν  γράφει: « Πόσοι εργάτες μπορούν  να ζήσουν την πραγματική ζωή τους  μονάχα στο 

χρόνο της ανάπαυσής τους», γράφει ο Φρηντμάν . Αλλά πως είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που 

είναι αλλοτριωμένος  στην εργασία του να ανακαλύπτει  τον εαυτό του στο χρόνο της 

ανάπαυσής του ;Δεν ξέρει πώς να ζήσει στο παρόν, πώς να σκεφτεί ή πώς να δημιουργήσει. 

Εκτός από τους ελάχιστους που περνούν την ανάπαυσή τους διαβάζοντας με το να μορφώνονται 

,η καλλιεργώντας ένα χόμπι, πόσοι δεν είναι εκείνοι που σκυλοβαριούνται και σκοτώνουν τον 

καιρό τους με παθητικές διασκεδάσεις που ενισχύουν τη δημιουργημένη από την εργασία  

αλλοτρίωση; Στη Γαλλία- τη χώρα της κουλτούρας –τα 58% των ατόμων δεν έχουν ανοίξει 

ποτέ βιβλίο ,και η πλειονότητα από τα υπόλοιπα  42% διαβάζουν μονάχα ένα-δύο βιβλία το 

χρόνο,κι αυτά  στο μεγαλύτερο μέρος αστυνομικές ιστορίες και χωνευτικά.»(Niel,1984:413.) 

Η κρίση στην παιδεία οδηγεί αναπόφευκτα στην ανθρωπιστική κρίση. Η διαπίστωση αυτή δεν 

μπορεί να έχει καθολική ισχύ, αλλά οι εξαιρέσεις δεν αναιρούν τον κανόνα. 

Η κοινωνική δυσπραγία ,η κοινωνική εξαθλίωση και η στενότητα του χρήματος επιτείνουν  τα 

αδιέξοδα. Οι κοινωνικές ιαχές ιδιαίτερα σήμερα  αναφέρονται στην οικονομική κρίση. Είναι 

όντως σημαντικό γιατί  ισχύει το primum vivere, deinde philosophare. Το να ζει κανείς στην 

πνευματική ένδεια και να προσαρμόζεται στα δεδομένα  είναι πολύ ανησυχητικό. Αν η κρίση 

της παιδείας γίνει ανθρωπιστική κρίση υπάρχει ο κίνδυνος  να μην λειτουργήσουν οι 

ανασταλτικοί μηχανισμοί και η επιθετικότητα να  οδηγήσει «σε πόλεμο πάντων και κατά 

πάντων» με ολέθριες συρράξεις και  καταστροφή της ανθρωπότητας. Οι ανασταλτικοί 

μηχανισμοί εκπορεύονται από «την παιδεία της ψυχής» από την εσωτερίκευση  αξιών 

ευπρέπειας και ειρηνικής συνύπαρξης, από μία εσωτερική αυτονομία και όχι από την ετερονομία 

,που δρα συνήθως κατασταλτικά ,αφού έχουν προηγηθεί  εκατόμβες θυμάτων.   Ο Κ.Δ. 

Γεωργούλης, αναφερόμενος ειδικότερα  στην ψυχή του ΄Ελληνα παρατηρεί: «…η  ψυχή για τους 
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Έλληνες  δεν σημαίνει ότι κάποιο επένθετο στοιχείο, που έρχεται να εμψυχώση το σώμα, αλλά 

αποτελεί την εντελέχεια ολοκλήρου του ανθρώπου  θεωρημένου στην συνολικότητά του.» 

(Γεωργούλης,1968:93).              

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 

Οι φωνές για κρίση στην παιδεία και τον ανθρωπισμό δεν είναι  απλή επωδός μίας κυρίαρχης   

«κριτομανίας», αλλά εκτίμηση των δεδομένων στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Το  

εύλογο ερώτημα είναι αν μπορούμε να ανανήψουμε.  Αν υπάρχουν προτάσεις. Αν υπάρχει 

ελπίδα. Αν  υπάρχουν ανοιχτοί δέκτες για τα μηνύματα ,που εκπέμπει  κάθε  καλοπροαίρετη 

διαπίστωση. Φυσικά και υπάρχει ελπίδα  καθώς και ανοιχτοί δέκτες για τα μηνύματα. Απλά αν  

τα έλκη που καθημερινά διαπιστώνουμε ιαθούν, τότε η κρίση στην παιδεία και η ανθρωπιστική 

κρίση δίνουν τη θέση τους σε μία εξανθρωπισμένη κοινωνία, όπου κυριαρχεί ο Homo  

humanus,  που χωρίς να  απορρίπτει  την τεχνολογία, πιστεύει στη δημοκρατία, και με γνώμονα 

τον πολιτισμό της ψυχής ή «την παιδεία του νου  και της ψυχής» μεταβάλλει την αλλοτρίωση 

του ανθρώπου σε απελευθέρωση. Προτάσεις δίκην συνταγών δεν υπάρχουν. Τουλάχιστον 

εμείς δεν τις έχουμε βρει. Πιστεύουμε όμως ότι οι αρνητικές επισημάνσεις για την κρίση στην 

παιδεία  και την ανθρωπιστική κρίση που εκτέθηκαν στη μικρή αυτή προσπάθεια προσέγγισης  

του θέματος είναι αναστρέψιμες.  

Αυτό το αισιόδοξο μήνυμα  πρέπει να αποτελέσει  αφετηρία περισυλλογής και έκφρασης για 

όσους ασκούν έργο αγωγής και μάθησης, για όσους δεν απορρίπτουν τη γνώση, αλλά βοηθούν 

να οικοδομηθεί η κουλτούρα του ανθρωπισμού ,της δημοκρατίας ,της ανεκτικότητας και «της 

παιδείας του νου και της ψυχής». Η Βίβλος έχει την απάντηση: «Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν 

ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως».(Λουκ.κεφ.στ΄,31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 
Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 12, 2021 
 

ISSN 1792-7587 
 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 

 

Apple, M.,Εκσυγχρονισμός και συντηρητισμός στην εκπαίδευση, εκδ. Μεταίχμιο , Αθήνα, 2002. 

Βαγιανός Γ., Η σχολική τάξη και προεκτάσεις της. Ανάγκες οι απαιτήσεις του σύγχρονου 

ιστορικού μαθήματος, εκδ. Γρηγόριος Παλαμάς, Θεσ/νίκη 1999. 

Βάνεγκεμ Ραούλ., Το τέλος της εξάρτησης-Προειδοποίηση προς τους μαθητές Γυμνασίου και 

Λυκείου, Ελεύθερος Τύπος, Αθήνα, 1996. 

Bloom B.S et at,Ταξινομία διδακτικών στόχων, Μτφρ. Λαμπράκη-Παγανού Α., Αθήνα 1986. 

Bourdieu, P., Η ανδρική κυριαρχία. Στάχυ, Αθήνα, 1999. 

Brun, J., Ο Πλάτων και η Ακαδημία, μτφρ.: Α.Τεγόπουλου, εκδ.: Ι.Ν.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 

1967 

Bruner,J.,Η Διαδικασία της παιδείας: Μτφρ. Χ. Κληρίδης,Αθήνα 1960. 

Bryson, V., Φεμινιστική πολιτική θεωρία. Μεταίχμιο, Αθήνα, 2005 

Γαλανάκη, Ε., Οι φιλίες των παιδιών: Αθήνα 2002. 

Γέρου,Κ.:Θ., Αντιδημοκρατική Εκπαίδευση, Αθήνα 1975 

Γεωργούλης,Κ., Το νόημα της ελευθερίας,Νεοελληνικά Αναγνώσματα,Αθήνα 1968,σελ.93. 

Γληνός Δ., Ένας άταφος νεκρός,Αθήνα 1925. 

Δανασσής-Αφεντάκης Α., Σύγχρονες τάσεις αγωγής, Αθήνα 1995 

Δασκαλάκης, Δ., Η συλλογική αυτονομία στη σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία, εκδ.Σάκκουλα, 

Θεσσαλονίκη ,1995. 

Δασκαλάκης, Δ., Το πρόβλημα της θεωρίας στις εργασιακές σχέσεις και η συστημική 

προσέγγιση του Dunlop, Δημόσιος τομέας,τ.43. 1989 . 

Δασκαλάκης, Δ., Το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού των Δημοσίων επιχειρήσεων, εκδ. 

Σάκκουλα,1993.  

Δελμούζος, Α. , Παιδεία και κόμμα, εκδ.: Αλκιώτη, Αθήνα, 1974. 

Δελμούζος, Α., Το κρυφό Σχολειό 1908-1911, Αθήνα 1930. 

Δημαράς, Α. , Η Μεταρρύθμιση που δεν έγινε, τόμοι Α’ και Β’, εκδ.: Ερμής, Αθήνα 1973-1974 

Dorion, L., Σωκράτης, μτφρ.: Μαρία Μουρκούση, εκδ.: Δ.Ο.Λ., Αθήνα 2007. 



13 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 
Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 12, 2021 
 

ISSN 1792-7587 
 

Eco, U., Πως γίνεται μια διπλωματική εργασία, ειδ.-επιμ. Μ.Κονδύλη, εκδ. Νήσος, Αθήνα, 

2001. 

Εξαρχόπουλος Ν., Ποιος τις πρέπει να είναι ο διδάσκαλος. Αθήνα 1907 

Ζούκης Ν.,  Ανθρώπινα συστήματα και η θεωρία του χάους. Αθήνα  

Green, N.L.,   Οι δρόμοι της Μετανάστευσης: Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις (Μετ. Δ. 

Παρσάνογλου). Σαββάλας,Αθήνα, 2004. 

Holmberg, Β. Εκπαίδευση εξ Αποστάσεως - Θεωρία και Εφαρμογή. Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα, 

2002. 

Hopf, D.- Ξωχέλλης, Π., Γυμνάσιο και Λύκειο στην Ελλάδα, Αθήνα 2003. 

Θεοδωρακόπουλος,Ι. (1956). Ο Φάουστ του Γκαίτε: Μτφρ.Ι.Ν.Θεοδωρακόπουλος, Αθήνα 

 Θεοδωροπούλου, Ε. Η εγκοπή της Φιλοσοφίας της Παιδείας: Εισαγωγή. Αθήνα: Ατραπός.2004. 

Jelinek, E.,  Oι αποκλεισμένοι. Εκκρεμές, Αθήνα,2004. 

Jenkins, R., Κοινωνική ταυτότητα, Σαββάλας, Αθήνα, 2007. 

Ιμβριώτη, Ρ.,  Παιδεία και Κοινωνία: Αθήνα 1978. 

Jeanniére, A.: Πλάτων, μτφρ.: Σ. Βλοντάκη, εκδ.: Δ.Ν. Παπαδήμας, Αθήνα 1995. 

Καζαμίας,Α.Εκπαιδευτική Μεραρρύθμιση:Δημοκρατική και ανθρωπιστική  παιδεία στην 

Κύπρο,Λευκώσία 2004. 

Καζαμίας Α., Λ. Πετρονικολός (επιμ.), Παιδεία και Πολίτης. Η Παιδεία του πολίτη τηςΕλλάδας 

και του κόσμου, Ατραπός 2003 

Καζεπίδης, Α, Η ιδεολογική σύγχυση και ο  δογματικός δεσποτισμός στην ελληνική εκπαίδευση, 

Περ. λόγος και Πράξη,.τ.7,σ..64-65.. 

Kalavassis,F. Ch.Skoumbourdi, «Το λάθος και το στίγμα» στο «Εκπαιδευτική, οικογενειακή, 

πολιτική Ψυχο-παθολογία» Εκδ. Atrapos, 2002. 

Καλογήρου, Γ., Τέρψεις και ημέρες Λογοτεχνικής Ανάγνωσης: Αθήνα 199 

Καντ , Εμ., Περί Παιδαγωγικής,Μτφρ.Ι οικονομίδου,Αθήναι 1929. 

Καστέλ,Π., Οι μεγάλες εταιρείες τροφίμων και το πρόβλημα της διατροφής του 

κόσμου,Αγροτική 1982. 

Chateau,J., Οι Μεγάλοι Παιδαγωγοί:Κ. Κίτσος,Αθήναι 1958. 

Κόνσολας, Μ., Το σύστημα αξιών στο γλωσσικό μάθημα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Μία 

προσέγγιση μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια: Στο: Γνώσεις, 



14 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 
Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 12, 2021 
 

ISSN 1792-7587 
 

Αξίες και Δεξιότητες στη σύγχρονη Εκπαίδευση (Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ, Αθήνα 

2003). 

Κοντάκος Α., Γλώσσα, Σκέψη, Πολιτισμός, περιοδικό «Γλώσσα» τ. 4, 1997. 

Κασσωτάκης,Μ.-Γ.Φλουρής, Γ., Μάθηση και Διδασκαλία, τ.Α. Μάθηση: Αθήνα 2006, σ.31. 

Laisant,C., Η  αγωγή επί τη βάσει της επιστήμης:Μτφρ, Ν.καζαντζάκης,εκδόσεις Φέξη,Αθήναι 

1965. 

Mager Robert E., Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία, εκδ. Κυριακίδη, Θεσ/νίκη,1985  

Μαλαφάντης,Δ, Κ., Παιδαγωγική της λογοτεχνίας, Αθήνα 2001. Μαλαφάντης, Κ.Δ. 

Παιδαγωγική της Λογοτεχνίας, τόμος Β,(πρόλογος: Ν.Ε..Παπαδογιανάκης), Αθήνα: Γρηγόρης 

2005.  

Μαλαφάντης  Δ., Κ., Η τέχνη ως παιδαγωγικό σύστημα: Βιβλίο Περιλήψεψεων:9ου Διεθνούς 

Συνεδρίου ΕΛΛΙΕΠΕΚ, Αθήνα 3- 4/4/2020.  

Marples Roger (επιμέλεια).,  Οι σκοποί της εκπαίδευσης, εκδ.:Μεταίχμιο, Αθήνα, 2003. 

Smiles, Ο Χαρακτήρ:Μτφρ,Α.Μηλιαράκη: Εκδόσεις: Σύλλογος Ωφελίμων βιβλίων:Δ΄έκδοση: 

Αθήνα χ.χ 

Μαυρογιώργος, Γ., Σχολικό Πρόγραμμα και Παραπρόγραμμα: περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση: τ. 

13, Αθήνα 1983. 

Μερακλής Μ., Η διδασκαλία των αρχαίων Ελληνικών στη Μέση εκπαίδευση, περιοδικό 

«Σύγχρονη γυναίκα»,τ. 52, 1987. 

Montaigne, Δοκίμια. μτφρ: Θανάσης Νάκας. Αθήνα: εκδόσεις Κάλβος.1979. 

Montaigne, Δοκίμια. μτφρ: Κ. Παράσχου. Αθήνα:Εκδόσεις Αναγνωστίδη.,χ.χ.  

Μathilde, N., Tο φαινόμενο της  τεχνολογίας:Απελευθέρωση ή αλλοτρίωση του ανθρώπου; 

Στο:Έριχ φρομ:Σοσιαλιστικός Ουμανισμός:Αθήνα 1984 . 

Μπάουμαν, Ζ.,Η Εργασία, ο Καταναλωτισμός και οι Νεόπτωχοι,Μεταίχμιο, Αθήνα,  2004.  

2003 

Νηλ, Α.Σ., Θεωρία και Πράξη της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης.Μτφρ.κ.Λάμπου.Αθήνα : 

Μπουκουμάνης.1972 

Νορντάου, Μ., Τα κατά συνθήκην ψεύδη:Π.Ββολίνης,εκδόσεις Πεζός Λόγος,αθήνα χ.χ. 

Nussbaum, M.,  Φύλο και κοινωνική δικαιοσύνη, Scripta, Αθήνα, 2005. 

Ντιούη, Τζ., Εμπειρία και Εκπαίδευση (μτφρ. Α.Πολενάκη), Γλάρος, Αθήνα, 1980 Νικολάου 

Σουζάννα-Μαρία, Διερευνώντας την ιδιότητα του Πολίτη στα σχολικά εγχειρίδια Κοινωνικής 



15 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 
Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 12, 2021 
 

ISSN 1792-7587 
 

και Πολιτικής Αγωγής Ελλάδας και Βερολίνου, Βιβλίο Περιλήψεων: 9ου  Διεθνούς Συνεδρίου 

ΕΛΛΙΕΠΕΚ, Αθήνα 3- 4/4/2020. 

Νικολάου, Σ., Θεωρητικά Ζητήματα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg 

2006.  

Ξωχέλλης,Π., θεμελιώδη προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης,Θες/νίκη 1983. 

Παπακώστας, Γ., Ο Φ. Φωτιάδης και το Αδερφάτο της Εθνικής Γλώσσας: Αθήνα 1990. 

Παπαμαύρος Μ., Διδακτικές αρχές του σχολείου εργασίας, Αθήνα 1953. 

Παπανούτσος, Ε., Η Παιδεία το μεγάλο μας Πρόβλημα: Αθήνα 1976. 

Πάτσιου, Β., «Η Διάπλασις των Παίδων» 1879-1922, (Δεύτερη έκδοση). Αθήνα: 

Καστανιώτης.1995.  

Παπά Β. Γ.,: ''Αναπαραστάσεις της Αγωγής των Κοριτσιών την Περίοδο του Μεσοπολέμου 

μέσα από Αφηγήσεις Ζωής'': Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ, Αθήνα 2018.  

Παπά Β. Γ., Παπά Μ., Λελεντζή Β., Βουδούρη, Δ.,: ''Μυθολογία και Προφορική Παράδοση: πως 

διαμορφώνουν και διαιωνίζουν στερεοτυπικές αντιλήψεις; Η έμφυλη διάσταση.'' Βιβλίο 

Περιλήψεων:9ου Διεθνούς Συνεδρίου ΕΛΛΙΕΠΕΚ, Αθήνα 3- 4/4/2020. 

Παπά, Β. Γ., Παπά, Μ., ''Τα ψυχοκοινωνικά μηνύματα στο έργο της M. Bowen το μοναχικό 

απόγευμα της Elsie και το γυναικείο ζήτημα,'' Βιβλίο Περιλήψεων:9ου Διεθνούς Συνεδρίου 

ΕΛΛΙΕΠΕΚ, Αθήνα 3- 4/4/2020. Παπά Μόνικα, Σχολική παιδαγωγική και εκπαιδευτική 

ψυχολογία: η αγωγή- η μάθηση και η αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης: θεωρία 

και πράξη, Αθήνα 2016.  

Παπά, Μ., ''Οι διαχρονικές αξίες της ελληνικής παιδείας αντίπαλο δέος στην παγκοσμιοποίηση.'' 

Π.Ε.Ε. Αθήνα 2001. 

Παπά, Μ.,''The Plum Tree by Bertolt Brecht, a poem over time, Analysis and critical 

consideration of its morals for children''. International conference, The child and the book- Time, 

Space and Memory in Literature for Children and Young Adults. Athens, April, 10-12, 2014, 

National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of primary education. Friday, April 11, 

2014. 

Παπά, Μ., «The educational, didactic and philosophical thought of Parmenides». Ανακοίνωση 

στο: International Scientific Conference, eRA – 10, The SynEnergy Forum, The Conference for 

International Synergy in Energy, Environment, Tourism and contribution of Information 

Technology in Science, Economy, Society and Education.  Piraeus University of Applied 

Sciences, Greece 23- 25 September 2015.  

Παπά, Μ.,.«H διαχρονικότητα της παιδαγωγικής και διδακτικής σκέψης του Michel De 

Montaigne στο έργο του: Περί Παίδων Αγωγής». Στο Παιδική Ηλικία: Κοινωνιολογικές, 

Πολιτισμικές, Ιστορικές Και Παιδαγωγικές Διαστάσεις. Εθνικό Και Καποδιστριακό 



16 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 
Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 12, 2021 
 

ISSN 1792-7587 
 

Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ. Ε. - Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών 

Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών. Αθήνα, 11-14 Απριλίου 2013. 

Παπά, Μ., Νικολάου, Μ.Σ., Παπά,  Β.Γ.,. Η παιδαγωγική της ειρήνης και ο Βertolt Βrecht, 

Βιβλίο Περιλήψεων:9ου Διεθνούς Συνεδρίου ΕΛΛΙΕΠΕΚ, Αθήνα 3- 4/4/2020.  

Παπάς, Α.(χ.χ.), Διδακτική Μεθοδολογία και Προσχολική Πρακτική. 

Παπάς, Α.(χ.χ.),  Σύγχρονη Θεωρία και Πράξη της Παιδείας. Τόμοι 1,2.Αθήνα. 

Παπάς, Α., Διαλογοκεντρική αναδιάταξη του μαθησιακού χώρου στο σύγχρονο σχολείο. Αθήνα 

1990. 

Παπάς, Α.(χ.χ.), Διδακτική Γλώσσας και Κειμένων. Τόμοι 1,2. Αθήνα. 

Παπάς, Α., Το Προφίλ του Δασκάλου: Έρευνα: Εργαστήριο Πειραματικής  Παιδαγωγικής 

Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα 2000. 

Παπάς, Α.(χ.χ.), Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Διδακτική. Αθήνα. 

Παπάς, Α., Το Αξιακό τρίπτυχο της 25ης Μαρτίου του 1821. Αθήνα 1998. 

Παπάς, Α.(χ.χ.), Σχολική Παιδαγωγική. Αθήνα. 

Παπάς,Α., Οι Σχολικές Εργασίες στο Σπίτι: Οι κατ΄ οίκον εργασίες:  Εργαστήριο Πειραματικής  

Παιδαγωγικής του Παν/μίου Αθηνών Αθήνα 2002. 

Παπάς,Α., Η Προμάθηση στην Πρώτη Γραφή και Ανάγνωση: Εργαστήριο Πειραματικής 

Παιδαγωγικής Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα 2002. 

Παπάς,Α.(χ.χ.), Επαναπροσανατολισμός των θέσεων  της Παιδαγωγικής και Διδακτικής 

Μεθοδολογίας στο Σύγχρονο Σχολείο: Θεωρία και Πράξη. Αθήνα. 

Παπάς,Α., Παιδαγωγική Ευθύνη: Επιμέλεια. Αθήνα 2002. 

Παπάς,Α., Αχαριστίας και Αγνωμοσύνης Εγκώμιον. Αθήνα 2018. 

Παρασκευόπουλος, Ι., Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας, Αθήνα 1978. 

Πολεμικός, Ν., Ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή στα παιδιά. Στο Ν. Πολεμικός, Μ. 

Καΐλα, & Φ. Καλαβάσης: Εκπαιδευτική, οικογενειακή και πολιτική ψυχοπαθολογία. 

Ατραπός.Αθήνα 2002.  

Ράπτη, Α- Ράπτης, Α.,   «Η ιδεολογία των νέων τεχνολογιών για μια σύνθεση παλιών και νέων 

τεχνολογιών» στο: Ι.Κεκές (εισ.- επιμ.), Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση: Ζητήματα 

σχεδιασμού και εφαρμογών, φιλοσοφικές- κοινωνικές προεκτάσεις, Ατραπός,Αθήνα,  2004. 

Rougemont,D., Letre ouverte aux europeenes, Μτφρ: Τ. Χατζηαναγνώστου. Αθήνα: 

Δίπτυχο.1973. 



17 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 
Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 12, 2021 
 

ISSN 1792-7587 
 

Rousseau,j( Χ.Χ.)., EMILE OU DE L'EDUCATIOΝ   (Αιμίλιος ή για την εκπαίδευση):τ. α-β,εκδόσεις 

Αναγνωστίδης,Αθήνα 

Σκουλάτου,Β., Ιστορία -νεότερη και  σύγχρονη ,τ.  Β΄,Αθήνα 1991. 

Smiles, Ο Χαρακτήρ:Μτφρ,Α.Μηλιαράκη:Εκδόσεις: Σύλλογος Ωφελίμων βιβλίω:Δ΄έκδοση: 

Αθήνα χ.χ. 

Smith, P.,Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2005. 

Στίρνερ Μαξ., Οι λανθασμένες αρχές της Παιδείας μας, εκδ.:Ελεύθερος Τύπος, Αθήνα, 2000. 

Σούλης, Σ., Μαθαίνοντας βήμα με βήμα στο Σχολείο και στο Σπίτι, Αθήνα 2000. 

Spiridakis John, Schooling: Equity for the disenfranchised minority student, Βιβλίο 

Περιλήψεων:9ου Διεθνούς Συνεδρίου ΕΛΛΙΕΠΕΚ, Αθήνα 3- 4/4/2020. 

Τερζής Ν., Η Παιδαγωγική του Αλεξάνδρου  Π. Δελμούζου: Θεσσαλονίκη 1983. 

Φθενάκης Β., Φυσικές επιστήμες και περιβάλλον στην Προσχολική εκπαίδευση: Εκδόσεις: 

Δαρδανός, Αθήνα 2014. 

Φθενάκης ,Β., Προς μια παιδαγωγική συνεργασία από τα πρώτα βήματα του παιδιού. Εκδόσεις 

Πατάκη, Αθήνα 2017.  

Φλουρής, Γ.,H πολλαπλή νοημοσύνη ως καινοτομία στην εκπαίδευση και η συμβολή της στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών: Βιβλίο Περιλήψεων: 9ου Διεθνούς Συνεδρίου ΕΛΛΙΕΠΕΚ, 

Αθήνα 3- 4/4/2020. 

Φλουρής Γ., Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης, εκδ., Γρηγόρη, 

Αθήνα 1984. 

Volker, L., Παιδαγωγική των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Gutenberg, Αθήνα, 2006. 

Feyerabend, P., Ενάντια στη μέθοδο, Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα, Αθήνα 1979. 

Freire, P., Η αγωγή του καταπιεζομένου, εκδόσεις ΡΑΠΑ, Αθήνα 1974.  

Χαραλαμπάκης, Χ., Νεοελληνικός λόγος- Μελέτες για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία και το 

ύφος, Αθήνα 1997. 

Χατζηγεωργίου, Ι., Γνώθι το curriculum, εκδ. Ατραπός, Αθήνα 1999. 

 

 

 

 

 



18 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 
Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 12, 2021 
 

ISSN 1792-7587 
 

 

 Summary 

 

Τhe crisis in education: humanitarian crisis. 

Professor Emeritus (N.K.U.A) Dr. Athanasios E. Papas 

"Education of the mind and soul" is a dissuasive factor against human aggression and elimination of the 

afflictions that affect societies. Highlighting the omissions in the process of education and learning as 

well as the technological advancement is gradually leading humanity towards alienation. A balance 

between technology and humanitarian values will lead to "the education of the mind and soul", which is 

necessary for the coexistence and progress of society. 

                        

 


