
Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύχος 2 
 

ISSN 1792-7587  1 

 Η προσωπική και η κοινωνική µας συµπεριφορά                
                
ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟ. ΕΓΩ  ΚΑΙ  ΕΣΥ 
 
Του ∆ρα Νικολάου Β. Πετρουλάκη 
 
Παρουσιάζοντας το τελευταίο βιβλίο του π. Ιγνατίου , έκαµα λόγο για την ανάγκη ο 
άνθρωπος  να   καθορίσει τη ροή των συναισθηµάτων του  κατά  ένα τέτοιο τρόπο 
τρόπο, ώστε  να πετυχαίνει στη ζωή . ΄Έτσι θα αποκτήσει µια  διαφορετική ευφυία, 
που  η σύγχρονη ψυχολογία ονοµάζει συναισθηµατική νοηµοσύνη. Η νοηµοσύνη 
αυτή περιλαµβάνει αυτοεπίγνωση και έλεγχο των παρορµήσεων, επιµονή ,ζήλο  και 
αυτοενεργοποίηση, ενσυναίσθηση και προσαρµοστικότητα, αυτοπειθαρχία,  
αλτρουϊσµό και συµπόνοια. Είναι φανερό πως στην κατάσταση αυτή θα κυριαρχεί το 
συναίσθηµα, το οποίο στη σηµερινή τεχνολογική εποχή επικρατεί,, εν πολλοίς, η 
ψυχρή λογική του συµφέροντος. 
Στην αντιµετώπιση των σοβαρών προβληµάτων της εποχής µας θα µας βοηθήσει η 
θεωρία του προσωπισµού. Σύµφωνα µε τη θεωρία  αυτή  ο άνθρωπος  από την 
κατάσταση του ατόµου  πρέπει να εξελιχθεί  στην κατάσταση του προσώπου., τότε 
µόνο θα µπορέσει να συµβιώνει ειρηνικά µε τους άλλους ανθρώπους σε µια 
οικουµενική και πολυπολιτισµική κοινωνία, όπως είναι η κοινωνία του 21ου 
αιώνα..́ Ατοµο είναι η ανθρώπινη ύπαρξη, η οποία είναι προικισµένη µε  τα 
πνευµατικά χαρίσµατα του αυτεξουσίου, του λόγου και της πίστης, αλλά η οποία 
είναι στραµµένη προς τον εαυτό της. Κέντρο το ατόµου είναι το  το ίδιο το ΕΓΩ του.. 
Πρόσωπο  είναι  η ανθρώπινη ύπαρξη, που εκούσια ξεπερνά τον ατοµοκεντρισµό της 
και ανοίγει διάλογο µε τον άλλο, µε το ΕΣΥ`, µε σκοπό την ανεύρεση του αµοιβαίου 
καλού. Το πρόσωπο ολοκληρώνεται µόνο στην άριστη σχέση ΕΓΩ-ΕΣΥ. Ο άνθρωπος 
γεννιέται ως άτοµο, αλλά µε τη δυνατότητα και την προοπτική. να εξελιχθεί ως 
πρόσωπο, ως προσωπικότητα.. Η πορεία λοιπόν από το Άτοµο στο Πρόσωπο είναι η 
πορεία της φυσιολογικής πνευµατικής και κοινωνικής ανέλιξης του ανθρώπου και 
αποτελεί την ουσία της  προσωποκεντρικής αγωγής 
Η προσωποκεντρική αγωγή  αρχίζει από τη γέννηση και συνεχίζεται ως το θάνατο, 
από του « λίκνου µέχρι του φερέτρου». Και διαχωρίζεται σε τρεις  ευδιάκριτες 
φάσεις.  .Tη φάση της ετεροαγωγής, τη φάση της αυτοαγωγής  και µια ενδιάµεση 
φάση, κατά την οποία η ετεροαγωγή κα η αυτοαγωγή συλλειτουργούν. Η ετεροαγωγή 
κυριαρχεί κατά τη βρεφική και πρώτη νηπιακή ηλι.κία, σε µια περίοδο που δεν έχει 
ακόµα αναπτυχθεί  η κριτική σκέψη   του παιδιού, γι΄αυτό ,κατά τη φάση αυτή, 
πρωταρχικό ρόλο διαδραµατίζει ο παιδαγωγός- οι γονείς δηλαδή και οι νηπιαγωγοί.. 
Η φάση της αυτοαγωγής εµφανίζεται κατά τη  δεύτερη  νηπιακή  ηλικία, 
αναπτύσσεται ραγδαία κατά την παιδική και εφηβική ηλικία και συνεχίζεται ως η 
κύρια µορφή  αγωγής σ’ ολόκληρη τη ζωή.. Την ευθύνη για την αυτοαγωγή  έχει ο 
ίδιος ο παιδαγωγούµενος, ο οποίος πρέπει να ενθαρρύνεται, ώστε να µπορέσει, το 
δυνατό συντοµοτερο, να εξέλθει από τη φάση του ΕΓΩ- το παιδί στα πρώτα του 
χρόνια είναι από τη φύση του εγωϊστικό, όπωςέδεξαν οι έρευνες του Ριαγετ-- και να 
προχωρήσει στη σχέση του ΕΓΩ-ΕΣΥ, από  την κατάσταση  δηλαδή  του ατόµου 
στην κατάσταση του προσώπου.. 
Η αυτοαγωγή στα  πρώτα  πέντε χρόνια  της ζωής του παιδιού έχει µεγάλη σηµασία, 
γιατί τα χρόνια αυτά  είναι κρίσιµα, τόσο για τη γλωσσική του ανάπτυξη, όσο και για 
τη διαµόρφωση του χαρακτήρα του. Κατά συνέπεια η ετεροαγωγή στην ίδια χρονική 
περίοδο θα συντελέσει ώστε να γίνει συντονισµός  της µε την αυταγωγή,τόσο από τη 
πλευρά του  ατόµου, όσο  και από την πλευρά του εξωτερικού παράγοντα- γονέων-
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νηπιαγωγού και να πραγµατοποιηθεί   οµαλώς η µετάβαση του παιδιού από την 
κατάσταση του ατόµου στην κατάσταση του προσώπου  Έτσι θα παρουσιασθεί   ο 
οµαλός κοινωνικός άνθρωπος.. Την κύρια ευθύνη εν τούτοις φέρνει ο ίδιος ο 
παιδαγωγούµενος, το νήπιο δηλ.  , το οποίο πρέπει να ενθαρρύνεται καταλλήλως από 
την εξωτερική αγωγή, τις επιδράσεις των γονέων και της νηπιαγωγού.. .Τούτο πρέπει 
να συνεχισθεί και στην παιδική ηλικία, αργότερα στην εφηβική και τη νεανική, αλλά 
και στη διάρκεια της λοιπής ζωής  µέχρι τέλους. Τη θέση της νηπιαγωγού θα 
αντικαταστήσει το σχολείο σε όλες τις βαθµίδες, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία στην 
οποία θα ζει και θα εργάζεται ο  συνεχώς επαιδευόµενος πνευµατικώς και κοινωνικώς 
πολίτης. .   
Η ετεροαγωγή θα βοηθά, ώστε ο εκπαιδευόµενος να βρίσκει συνεχώς πρότυπα για 
µίµηση ,να δέχεται ευχαρίστως τη ξένη γνώµη, όχι ως συµβουλή, αλλά  ως αφορµή 
για προβληµατισµό- οι συµβουλές πρέπει να αποφεύγονται , γιατί δεν είναι αρεστές,, 
όπως και οι απαγορεύσεις,,  οι ποινές, οι εντολές και οι επιτηρήσεις., Αποτελέσµατα 
ερευνών έχουν δείξει, ότι αυτά τα παιδονοµικά µέσα δεν είναι αποτελεσµατικά. Αντί 
των ποινών να προτιµώνται οι αµοιβές, αντί  των νουθεσιών, των επιτηρήσεων και 
των απαγορεύσεων, τα πρότυπα για µίµηση, η συζήτηση  και ο προβληµατισµός. 
Στο µεταβατικό στάδιο από την  ετεροαγωγή στην αυτοαγωγή, από το άτοµο προς το 
πρόσωπο, από το ΕΓΩ στο ΕΣΥ, ο παιδαγωγούµενος θα αποκτήσει µε το διάλογο, τη 
συνεργασία, τον προβληµατισµό, την κριτική σκέψη, την κατευθυνόµενη διδασκαλία 
στο σχολείο. και την αυτοπειθαρχία έξεις, υπεύθυνη εκλογή , τάση για συνεργασία 
και ενεργητική συµµετοχή στις κοινωνικές του σχέσεις, για να καταλήξει τελικά στην 
αυτοαγωγή, που είναι η κατάσταση του προσώπου,  , Στην κατάσταση αυτή το 
ανθρώπινο πρόσωπο πλέον  θα είναι ικανό για αυτοκριτική του εαυτού του, για 
αυτοβελτίωση του ιδεολογικού του πιστεύω, για υπέρβαση του ατοµικισµού του, και 
άριστες κοινωνικές σχέσεις για διάλογο για το κοινό καλό, για πανανθρώπινη 
δικαιοσύνη, για επιδίωξη αιωνίων αξιών, µε τις οποίες θα ρυθµίζει τη ζωή του, για 
χρήση του αυτεξουσίου, για αποδοχή του εαυτού του και τέλος για  δια βίου 
εκπαίδευση.. 
Η φιλοσοφία του προσωπισµού διαχωρίζει µε σαφήνεια την ανθρώπινη ύπαρξη σε 
άτοµο και σε πρόσωπο και δίνει έµφαση στην έννοια του προσώπου, σε αντίθεση µε 
την υπαρξιακή φιλοσοφία  η οποία δίνει απλώς έµφαση στην ανθρώπινη ύπαρξη και 
στη σχέση ΕΓΩ-ΕΣΥ.. Πιστεύεται ότι στις προσεχείς δεκαετίες η φιλοσοφία του 
προσωπισµού θα κερδίζει συνεχώς έδαφος και θα καταστεί µια από τις κυρίαρχες  
φιλοσοφικές τάσεις, επειδή θέτει ως ιδανικό τη δηµιουργία του προσώπου µε άριστες 
σχέσεις του ΕΓΩ και του ΕΣΥ,. Η κατάσταση αυτή  είναι αντίδοτο σε µια περίοδο 
κοσµογονικών µεταβολών ,  µηδενισµού  των αξιών και  δοκιµασίας του πνεύµατος 
Μάρτιος 2011- ∆ρ Νικόλαος Β. Πετρουλάκης. 
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