Παιδαγωγικός Λόγος
Τετράμηνη έκδοση
Παιδαγωγικού
Προβληματισμού
Τόμος ΙΔ΄

2008

Τεύχος 2

Ιδρυτής και υπεύθυνος σύμφωνα με
το νόμο: Ι.Ε Θεοδωρόπουλος
Υπεύθυνοι σύνταξης:
Ιωάννης Ε. Θεοδωρόπουλος
Καθηγητής Παιδαγωγικής
33056 Σεργούλα
Φωκίδας
τηλ. 26340-91185
email: aspetepa@otenet.gr

Γεώργιος Γιαννικόπουλος
Φιλόλογος
Ηρώς Κωνσταντοπούλου 12
16346 Αθήνα
τηλ. 2109919629
email: giakop@sch.gr
Δρ. Κωνσταντίνος Ζέρβας
Βριλησσού 13
11476 Αθήνα
τηλ. 6977418713
email: zerv33@yahoo.gr

Τιμή τόμου 30 €
Συνδρομή Εσωτερικού 30 €
Συνδρομή Eξωτερικού 45 €

Παιδαγωγικός Λόγος
ISSN 1106-9341
Αθήνα 2008

Επίτιμα Μέλη του περιοδικού
Prof. Dr. V. Barth • Prof. Dr. I. Birk • Prof. Dr. G. Bräuer
Prof. Dr. K. Giel • † Prof. Dr. Th. Kanellopoulos • † Δρ. Δ.. Κουνάβος
• † Καθ. Ι. Παναγόπουλος • Prof. Dr. Stephan
• † Δρ. Τ. Διαμαντόπουλος • † Δρ. Ζήσης Κ.

Επιτροπή συνεργασίας και διακίνησης του περιοδικού
Δρ. Αδαμόπουλος Ι.- Δρ. Γεωργιάδης Δ.- Δρ. Γκόγκος Γ.
Δρ. Δημόπουλος Β.- Δρ. Κάππας Ε.
Δρ. Μεσημέρη Ε.- Δρ. Ντόκα, Α.

Νομικός Σύμβουλος
Δημήτρης Λιακάκος

Επιστημονική Επιτροπή
Αποστολόπουλος Χ.
Athanasiou J.

Αν. Καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων
Prof. Dr., Faculty of Education, Uni of
Technology, Sydney
Βάμβουκας Μ.
Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης.
Bersoussi, N.
Universite de Picardie, France
Brenn H.
Prof. Dr., Direktor der Pädagogischen
Akademie der Diözese Innsbruck
Γεωργούσης Π.
τ. Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης
Γιαγκουνίδης Π.
Επ. Καθηγητής Παν/μίου Θράκης
Γκόβαρης Χ.
Αν. Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας
Γουδήρας Δ.
Αν. Καθηγητής Παν/μίου Μακεδονίας
Δεληκωνσταντής Κ.
Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Δήμας Κ.
Καθηγητής Α.Τ.Ε.Ι. Ιωαννίνων
Θεοφιλίδης Χ.
Καθηγητής Παν/μίου Κύπρου
Θεοδωρίδης Α.
Λέκτωρ Παν/μίου Θράκης
Καρακατσάνης Π.
Καθηγητής Παν/μίου Θράκης
Κάρμας Κ.
Δρ., τ. Ερευνητής ΚΕΠΕ
Κασσωτάκη-Μαριδάκη Αικ. Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Κασσωτάκης Μ.
Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Κιτσαράς Γ.
Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης
Κρασανάκης Γ.
τ. Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης
Κρίβας Σ.
Καθηγητής Παν/μίου Πατρών
Κουτρούμπα Κ.
Επ. Καθηγήτρια Χαροκοπείου Παν/μίου
Κωνσταντινίδης Θ.
Δρ. τ. Σχολικός Σύμβουλος
Kümmel F.
Prof. Dr., Universität Tübingen
Μανωλάς Ε.
Επ. Καθηγητής Παν/μίου Θράκης
Μάρκος Α.
τ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών
Μαύρος Κ.
Καθηγητής Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών
Morita T.
Prof. Dr., Osaka, Japan

Παπακωνσταντίνου Θ.
Πολυχρονόπουλος, Π.
Sammani B.
Schweizer H.-M.
Σαρρής Δ.
Σοφός Αλ.
Stöbeck M.
Τζαβάρας Ι.
Τσιομίδης Μ.,
Ψυχάρης Σ.
Wieland H.

τ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Καθηγητής Παν/μίου Πατρών
Uni Göteborg, Sweden
Prof. Dr., P.H. Karlsruhe
Λέκτορας Ειδικής Αγωγής Παν/μίου
Ιωαννίνων
Επ. Καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου
Uni Göteborg, Sweden
Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης
τ. Σχολικός Σύμβουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ
Prof. Dr., Uni Stuttgart

WW

Διευκρινίσεις για τους συγγραφείς άρθρων και μελετημάτων
Εργασίες προς δημοσίευση γίνονται δεκτές από τη συντακτική επιτροπή υπό
τις ακόλουθες προϋποθέσεις.
• Αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD) επεξεργασμένες με Word
2000 και νεότερο σε περιβάλλον Windows για PC, που συνοδεύεται από
δύο εκτυπώσεις (αντίτυπα) σε φύλλα Α4 τυπωμένα από τη μια πλευρά.
• Στα αντίτυπα δεν αναγράφεται το όνομα του συγγραφέα. Αυτό διευκολύνει τη συντακτική επιτροπή να θέτει τα κείμενα υπόψη της επιστημονικής επιτροπής. Το βιογραφικό και η διεύθυνση του συγγραφέα θα αναγράφονται σε ιδιαίτερη σελίδα-διαβιβαστικό της εργασίας τους.
• Η έκτασή τους δεν υπερβαίνει μαζί με πίνακες και βιβλιογραφική αναφορά τις 20 σελίδες, σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 14
και διάστιχο 1,5 γραμμή.
• Συνοδεύονται από περίληψη στην ελληνική και μια ξένη γλώσσα (γερμανική, αγγλική ή γαλλική) μίας το πολύ σελίδας, σύντομο βιογραφικό
και βασική εργογραφία του συγγραφέα στην ελληνική 5-10 σειρές.
• Κάθε εργασία πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από email επικοινωνίας (του συγγραφέα/των συγγραφέων) το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην
επιστημονική κοινότητα
• Οι εργασίες είναι διορθωμένες και έτοιμες για το τυπογραφείο. Διορθώσεις, συμπληρώματα ή αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν δεκτές.
• Τα κείμενα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης.
Σχήματα διαγράμματα και πίνακες να εμφανίζονται σε αποχρώσεις του γκρι
(όχι έγχρωμα), με γραμματοσειρές όχι μικρότερες των 9 στιγμών και να φέρουν ξεχωριστή, αυξανόμενη αρίθμηση και τίτλο. Οι τίτλοι βιβλίων και έργων γράφονται με πλάγια γράμματα. Όροι και έννοιες γράφονται με πλάγια
γράμματα και η μετάφρασή τους κανονικά σε γαλλικά «εισαγωγικά». Χωρία
του άρθρου που τηρούν το πολυτονικό σύστημα για λόγους συμβατικότητας
θα γράφονται σε πολυτονική γραμματοσειρά Magenta MG OldTimes UC
Pol ή σε μονοτονική. Η εκτύπωση ωστόσο θα φέρει χειρόγραφο πολυτονισμό με καθαρά και ευανάγνωστα σημεία τονισμού σημειωμένα με στυλό.

Παραθέματα εντός κειμένου δίνονται επακριβώς σε «εισαγωγικά» και με τη
βιβλιογραφική παραπομπή σε παρένθεση (π.χ. Μανωλάς 2000, 43) ή σε υποσημείωση. Οι υποσημειώσεις γράφονται με αύξοντα αριθμό στο κάτω μέρος της σελίδας με τον εξής τρόπο: 1 Βλ. Μανωλάς 2000, 51-53. Η σχετική
βιβλιογραφική αναφορά γίνεται στη βιβλιογραφία στο τέλος του άρθρου.
Εκεί αναφέρονται όλα τα βιβλιογραφικά στοιχεία (ονόματα συγγραφέων και
μεταφραστών στην ονομαστική) και η διαφορετική αναφορά σε τίτλους βιβλίων, άρθρων περιοδικών και εργασιών ή συλλογικών έργων ως εξής:
Finley,
J. (1997), Θουκυδίδης, Μτ. Ι. Κουκουλιός, Αθήνα:
Παπαδήμας.
Μανωλάς, Ε. Ι. (2000), Το σχολικό εγχειρίδιο και η διδασκαλία της Κοινωνιολογίας στο Λύκειο: Ο θεσμός της
οικογένειας, Παιδαγωγικός Λόγος, τ. ΣΤ΄, τέυχος 1,
Απρίλιος 2000, Αθήνα: Κορφή, 42-60.
Foster,
E. M. (1994), Η ποίηση του Κ. Π. Καβάφη, στο:
Πιερρής, Μ (Επιμ.), Εισαγωγή στην ποίηση του
Καβάφη. Επιλογή κριτικών κειμένων, Ηράκλειο:
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 57-60.
• Εργασίες που αποστέλλονται στο περιοδικό για κρίση δε δεσμεύουν τη
συντακτική επιτροπή να τις δημοσιεύσει, ούτε να τις επιστρέψει. Οι
συγγραφείς φέρουν πλήρως την ευθύνη για το περιεχόμενο των εργασιών τους, που δεν εκφράζει απαραιτήτως την άποψη της συντακτικής
επιτροπής και του εκδότη, οι οποίοι δεν αναλαμβάνουν ευθύνες γι’ αυτό.
• Τα πνευματικά δικαιώματα των αρθρογράφων παραμένουν ακέραια.
Στην περίπτωση δημοσίευσης τα δικαιώματα έκδοσης παραχωρούνται
στον Παιδαγωγικό Λόγο.
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ΤΕΥΧΟΣ 2
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 2008

Ιωάννης Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Φιλοσοφική και πατερική συνάντηση:
Αναφορά στον Ο.F.Bollnow

1. Προλεγόμενα

Η

ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ

σχέσης φιλοσοφίας της ύπαρξης και Παιδαγωγικής. Ακολουθώντας την ερμηνευτική μέθοδο της σύντηξης οριζόντων, που εκθέτουμε στο μεθεπόμενο κεφάλαιο (3), επιδιώκουμε να δείξουμε ότι η έννοια της συνάντησης, η οποία καθιερώθηκε στο φιλοσοφικό-παιδαγωγικό
χώρο από τον Bollnow, χρήζει μιας φρεσκαρισμένης ερμηνευτικής προσέγγισης. Συγκριμένα: η τραχύτητα της συνάντησης, καθώς και αποκλειστική πίστωσής της στην παραδοσιακή υπαρξιακή αντίληψη περί πόνου
δεν καλύπτουν το όλο διαμέτρημά της ως ασταθούς φαινομένου ζωής και
αγωγής. Η συνάντηση έχει μεγαλύτερο εύρος, αφορά εν μέρει και τις ευχάριστες διαθέσεις και, το κυριότερο, αφορά μιαν οντολογική-υπαρξιακή
πλευρά του ανθρώπου, η οποία εκχέει σε ένα μείζον εσχατολογικό νόημα
και, εξ αυτού του λόγου, είναι καταλυτική για την παιδεία του. Αρωγούς
στην απόπειρά μας θα πάρουμε δύο σύγχρονους γέροντες, τους πασίγνωστους π. Πορφύριο και π. Παΐσιο. Η όποια προκατάληψη απέναντι σε τέτοιες «πηγές» δεν μπορεί να συνιστά άλλοθι για την απόρριψή τους.

2. Ο Bollnow στο απόσπασμα!
Η αναφορά στον Bollnow δεν στοχεύει στην αναθεώρηση των ανθρωπολογικών–παιδαγωγικών του θέσεών του, οι οποίες θεμελίωσαν τη σύγχρονη φιλοσοφική Παιδαγωγική. Όμως, η προσέγγισή του έργου του δεν
πρέπει να εξαντλείται σε μια εκάστοτε καλύτερη κατανόηση των παιδαγωγικών θέσεών του, αλλά πρέπει, πολύ περισσότερο, να προβαίνει σε
σύντηξή τους με νέες, σημερινές παιδαγωγικές αντιλήψεις. Δύο είναι οι
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λόγοι της καθυστέρησης μιας τέτοιας ευδόκιμης σύντηξης.
Ο πρώτος είναι αυτή καθαυτή η υφή του έργου του Νέστορα της ανθρωπολογικής Παιδαγωγικής, οι πηγές που χρησιμοποίησε, καθώς και η
όλη θεωρητική του προβληματική. Συγκεκριμένα, η φιλοσοφία της ζωής,
η φιλοσοφία της ύπαρξης, η φαινομενολογία και η ερμηνευτική, τις οποίες,
κινούμενος μεταξύ φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, έχει μεταγγίσει ο ίδιος
στην Παιδαγωγική, σηματοδοτούν έναν καίριο προβληματισμό που εδώ
και πενήντα περίπου χρόνια μένει, εν πολλοίς, μετέωρος θεωρητικά και
αναξιοποίητος στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Μετά τους Bergson,
Nietzsche, Dilthey, Nohl και Misch, όσον αφορά τη φιλοσοφία της ζωής,
μετά τον Husserl, όσον αφορά τη φαινομενολογία, μετά τους Heidegger,
Jaspers και Sartre, όσον αφορά τη φιλοσοφία της ύπαρξης, αλλά και μετά
τον Gadamer, όσον αφορά την ερμηνευτική και, τέλος, μετά τον Plessner,
όσον αφορά την Ανθρωπολογία, πηγές στις οποίες στηρίχτηκε η φιλοσοφική Παιδαγωγική του Bollnow, διαπιστώνονται δύο τινά. Πρώτον, έχει
μειωθεί η ένταση, σε σχέση με την εποχή του, της παιδαγωγικής προσέγγισης αυτών των συγκεκριμένων πηγών και, δεύτερον, χαρακτηριστικές,
όσο και πρωτότυπες παιδαγωγικές θεωρήσεις του, όπως είναι για παράδειγμα οι ασταθείς μορφές ζωής και αγωγής, δηλαδή η τόσο ενδιαφέρουσα σχέση Παιδαγωγικής και φιλοσοφίας της ύπαρξης, δε φαίνεται να κατέχουν εξέχουσα θέση στη σύγχρονη παιδαγωγική προβληματική. Αλλά
το αυτό συμβαίνει και με την, ομολογουμένως, εμφατική του σχέση, με
την ποίηση του Rilke και τη λογοτεχνία εν γένει. Η Παιδαγωγική παρακάμπτει μια τέτοια σχέση, γιατί τη θεωρεί ανορθολογική και αντιεπιστημονική.
Ο δεύτερος λόγος είναι η «έξωθεν κακή μαρτυρία» όσον αφορά τον
Bollnow, ο οποίος ήταν και παραμένει «σημείον αμφιλεγόμενον» για πολλούς. Από την φιλοσοφική «αφέλεια», που του καταλογίζει ο Adorno,
μέχρι τις σημερινές ανοίκειες μομφές για σχέσεις του με τον Εθνοσοσιαλισμό, υπάρχει μια σειρά καλόβουλων κριτικών, αλλά και κακόγουστων
υποψιών, όσο και παρερμηνειών, που έχουν να κάνουν τόσο με τον ίδιο,
όσο και με τη φιλοσοφική Παιδαγωγική εν γένει. Η απλότητα μάλιστα
του φιλοσοφικού λόγου του προκάλεσε ορισμένες φορές θυμηδία.
Όσο το στενό πλαίσιο της παρούσας εργασίας μας επιτρέπει, επισημαίνουμε, σε σχέση με τους δύο προαναφερθέντες λόγους, τα εξής. Ο
Bollnow προέρχεται από τις θετικές επιστήμες. Συνδυάζει σαφήνεια και
διαύγεια στοχασμού, με την ανθρωπιά του δασκάλου-ανθρωπολόγου, ο
οποίος δεν μετεωρίζεται, αλλά αναδεικνύει συγκεκριμένες σχέσεις Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και εντοπίζει συγκεκριμένα οφέλη για τη δεύ12
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τερη. Όσον αφορά δε τα λεχθέντα προ διετίας για σχέσεις του με τον Εθνοσοσιαλισμό κατά τη νεανική του ηλικία, υπάρχουν για τους καλοπροαίρετους ερευνητές τεκμηριωμένες απαντήσεις στην ιστοσελίδα της
«Bollnow Gesellschaft». Εμείς, πάντως, οι «ξένοι» σπουδαστές του, συναντήσαμε και γνωρίσαμε μιαν ά τ υ φ η ψυχή και μιαν αυθεντική ακαδημαϊκή προσωπικότητα, που μας περιέβαλε με στοργή και μας καθοδήγησε με την ειδημοσύνη της σε πρωτόγνωρους ανθρωπολογικούς-παιδαγωγικούς προβληματισμούς. Ο Bollnow, όντως, δεν δίδασκε προβάλλοντας συγκεκριμένη πολιτική ιδεολογία, δε χειραγωγούσε, αλλά χειραφετούσε. Απέβλεπε, ως αυθεντικός φαινομενολόγος και υπεύθυνος δάσκαλος στην αυτοπραγμάτωση και στην άσκησή σου, ώστε να αναζητήσεις μόνος σου την ιδεολογία που σε εκφράζει.
Ποιος λόγος, επίσης, περί αφέλειας μπορεί να ευσταθεί για το έργο ενός ακαδημαϊκού του επιπέδου του Bollnow, με έργο μεταφρασμένο σε
πλείστες γλώσσες, στο οποίο έχουν βασιστεί εκατοντάδες διδακτορικές
διατριβές και υπάρχει εκτενέστατη διεθνής βιβλιογραφία; Η παιδαγωγική-ανθρωπολογική ερμηνευτική του είναι κρυστάλλινη και ο ανθρωπολογικός-παιδαγωγικός του λόγος εύπεπτος, γιατί, ευτυχώς, δεν συγχρονίστηκε στη γλωσσική ακροβασία της αναλυτικής του Εδωνά-είναι του
Heidegger, κοντά στον οποίο μαθήτευσε δύο εξάμηνα, ένα στο Marburg
και ένα στο Freiburg. Ιδιαίτερα δε, όσον αφορά το θέμα που εδώ μας ενδιαφέρει, απέβλεπε στην αποσαφήνιση των ασταθών μορφών ζωής και
αγωγής, έτσι ώστε αυτές να καταστούν σαφείς σε όλους.

3. Μεθοδολογικά προαπαιτούμενα
Η αναφορά μας στον Bollnow επιλέγει από τη φιλοσοφική του Παιδαγωγική τη συνάντηση. Με τη μέθοδο της «σύντηξης οριζόντων» (Verschmelzungshorizont) θα επιχειρήσουμε την προσέγγισή της.
O όρος σύντηξη οριζόντων είναι προφανώς δάνειος από τον
H.G.Gadamer1. Ωστόσο, στη δική μας περίπτωση έχει τις ιδιαιτερότητές
του, εκ των οποίων η καίρια είναι ότι λειτουργεί συμπληρωματικά στη
σύγκριση. Σύγκριση π.χ. της φιλοσοφικής-παιδαγωγικής έννοιας της συνάντησης του Bollnow με την όποια σύγχρονη ομόλογή της είναι καλοδεχούμενη. Η σύγκριση είναι καταξιωμένη μέθοδος και δεν εγείρεται θέμα αμφισβήτησής της. Ορισμένες, ωστόσο, φορές συγκρίνουμε μη συ1

H.G.Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen 1965
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γκρίσιμα μεγέθη. Η σύντηξη δεν εξαντλείται, όπως η σύγκριση, στην αντιπαραβολή και αναζήτηση κοινών σημείων ή διαφορών μεταξύ δύο ή
περισσότερων διαφορετικών «οριζόντων σημασιών», εποχών ή θεωριών
κ.ο.κ., προκειμένου να φωτιστούν καλύτερα Προχωρά σε μια ανθρωπολογική προσέγγιση. Συνάπτει δηλαδή το νόημα των εκάστοτε διαφορετικών οριζόντων σημασιών με το κυρίαρχο ερώτημα για τα συστατικά της
ύπαρξης του ανθρώπου. Αυτή η ερωτηματοθεσία καθιστά τη σύντηξη εξόχως παιδαγωγική-ανθρωπολογική μέθοδο, εφόσον τα συστατικά της
ύπαρξης αναδεικνύονται μέσα από την εκπαιδευτική πραγματικότητα και
παραπέμπουν στην α γ ω γ ι μ ό τ η τ α του ανθρώπου.
Πρέπει όμως να αποφύγουμε παρερμηνείες που θα εγκλώβιζαν τη μέθοδο της σύντηξης αποκλειστικά την εκπαιδευτική πραγματικότητα και
να διαφυλάξουμε την καθολικότητά της. Η σύγκριση π.χ. της αθηναϊκής
Δημοκρατία του 5ου αιώνα με τη σύγχρονη κοινοβουλευτική δε συνιστά
κακούργημα. Αλλά το πρόβλημα ανακύπτει, αφότου η σύγκριση διολισθαίνει σε απλουστεύσεις συγκρίνοντας δύο διαφορετικά πολιτειακά μεγέθη. Η σύντηξη οριζόντων θα έθετε διαφορετικά το πρόβλημα: σε ποιο
συστατικό της ανθρώπινης ύπαρξης και σε ποια ανάγκη της παραπέμπουν
η Δημοκρατία του 5ου π.Χ. αιώνα και η σύγχρονη κοινοβουλευτική, αλλά
και η δημοκρατία εν γένει; Η απάντηση δεν καλύπτεται με την κλασική
αριστοτελική απάντηση ότι «ο άνθρωπος είναι φύσει πολιτικό ον». Θα
πρέπει να συντήξει, εν προκειμένω, τους δύο διαφορετικούς ορίζοντες
της Δημοκρατίας στη βάση ενός συγκεκριμένου συστατικού της ανθρώπινης ύπαρξης, τη δημοκρατική συνείδηση. Για να θυμηθούμε λίγο τον
Plessner: γιατί ο άνθρωπος βρίσκεται πάντα αντιμέτωπος μόνο με δύο
μορφές πολιτεύματος, της ελευθερίας και της ανελευθερίας; Ή, πώς θα
ήταν υπαρκτή για τον άνθρωπο η Δημοκρατία χωρίς τον ολοκληρωτισμό,
ήτοι εκείνο που την διακρίνει από τη βαρβαρότητα;
Αλλά ας δούμε τη σύντηξη στο παιδαγωγικό πεδίο. Επ’ αυτού προσφέρεται η ά σ κ η σ η. H άσκηση ως καίριο παιδαγωγικό εργαλείο θα
αντιμετωπιστεί σπασμωδικά και πάντως μερικώς, εάν εξεταστεί μόνον
μέσα στο ορίζοντα της Άπω Ανατολής και της Δυτικοευρωπαϊκής παράδοσης, όπως κάνει ο Bollnow, ο οποίος προφανώς αγνοεί τη σημασία της
ορθόδοξης άσκησης.2 Aλλά και η όποια σύγκριση των δύο διαφορετικών
μορφών άσκησης, ορθόδοξης και βουδιστικής, δεν καλύπτει το όλο φάσμα του πρωταρχικού υπαρξιακού-οντολογικού ερωτήματος για ποιο
σκοπό ασκείται ο άνθρωπος.
2

O.F.Bollnow, Vom Geist des Übens, Freiburg 1978
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Συνήθως απλουστεύουμε και αναζητούμε, ερευνώντας συγκριτικά και
συγκρητικά, τον κοινό τόπο αυτών των μορφών της άσκησης, για να καταλήξουμε στο αυθαίρετο συμπέρασμα ότι «έχουν κοινή ρίζα και σκοπό». Πέραν της μεθοδολογικής αστοχίας αυτών των επιλογών, γενικεύουμε και αλλοιώνουμε και το ίδιο το περιεχόμενο της άσκησης. Η βουδιστική άσκηση έχει τη δική της προϊστορία και αξία, είναι μη συγκρίσιμη
με την ορθόδοξη. Η δεύτερη έχει σημείο αναφοράς ένα συγκεκριμένο
Πρόσωπο, εκείνο του Θεού, συναρτάται με μια εσχατολογία, όπως την
εκφράζει το «θανάτω θάνατον πατήσας» και το «προσδοκώ ανάσταση νεκρών» και πάντως δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά διαδικασία, που χωρίς τη
χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν ευοδώνεται. Ποια σύγκριση θα κάλυπτε
το θέμα της άσκησης στην ουσία του;
Ο Bollnow, συνεπής σε μια πολυχρόνια και πολύ-σχολιασμένη δυτική
φιλοσοφική παράδοση, που αρχίζει από την Ιερό Αυγουστίνο και φθάνει
δια του Θωμά Ακινάτη μέχρι τους Kant, Hegel, Kierkegaard, παράδοση
δηλαδή πιστή στον ορθό λόγο και την πίστη στην αυτοδικαίωση του ανθρώπου, κινείται αποκλειστικά μεταξύ της δυτικοευρωπαϊκής και της
βουδιστικής αντίληψης περί άσκησης. Διαμορφώνει έτσι ένα παράδειγμα
ανθρωπολογικής άσκησης, από την οποία, επειδή λείπει η Χριστολογία,
λείπουν και τα καίρια ανθρώπινα, τα πολύ ανθρώπινα, που νοηματοδοτούν το δικό μας τρόπο βίου. Είναι, όπως θα έλεγε ο ίδιος ο Bollnow, μ ό
ν ο ν ένας ανθρωπολογικός τρόπος θεώρησης της άσκησης.
Η ορθόδοξη άσκηση δίνει στη θεωρία αυτή ένα άρωμα υπερβατικότητας. Η άσκηση για λογαριασμό μιας ανιδιοτελούς και απόλυτα ταπεινής
συμπεριφοράς έναντι του Προσώπου του Θεού σε βγάζει από τα όρια της
επιγειότητας, ενώ συνάμα σε κρατά σταθερά στα όρια της απτής εμπειρίας. Αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα της μοναχικής άσκησης με πελώριες
παιδαγωγικές προεκτάσεις και προφανώς δε μπορεί να συγκριθεί με την
όποια καταξιωμένη ή μη φιλοσοφία ή θρησκεία της Δύσης, ή της Άπω
Ανατολής.

4. Η «φιλοσοφική» συνάντηση στον Ο.F. Bollnow
O Ο.F. Bollnow είναι ο φιλόσοφος της συνάντησης. Είναι απρόβλεπτο
και αμεθόδευτο, όσο και εξαιρετικά πονετικό γεγονός στη ζωή, που ανατρέπει τη μέχρι τώρα πορεία της και κονιορτοποιεί κάθε βεβαιότητα και
κάθε σταθερή πλεύση. Η συνάντηση μπορεί να γίνει με πρόσωπο, με κατάσταση, ακόμα-ακόμα και με ένα άγαλμα. Είναι μια αδυσώπητη κατά-
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σταση που προκύπτει από μοιραία γεγονότα, ακυρώνει κάθε ελεγχόμενη
χρονική κατηγορία και συγκλονίζει τον άνθρωπο. Ως τέτοιο σκληρό,
τραχύ και εν πολλοίς συγκλονιστικό γεγονός σε αλλοιώνει, σε κάνει να
επανεξετάσεις το όλο της μέχρι τότε ζωής σου, να δεις εν τέλει με εντελώς άλλα μάτια. Η συνάντηση συγκαταλέγεται στις ασταθείς μορφές ζωής και αγωγής.3
Στην προσπάθειά του ο Ο.F.Bollnow να προσδιορίσει την παιδαγωγική προέκταση της συνάντησης διαπιστώνει ότι είναι αμεθόδευτη. Είναι
αδύνατο με συγκεκριμένες διδακτικές και άλλες διαδικασίες να προγραμματίσεις τη συνάντηση του παιδιού με ένα συγκεκριμένο μορφωτικό
αγαθό ή με ό,τι άλλο. Ωστόσο μπορείς να δημιουργήσεις κάποιους όρους
για μια ενδεχόμενη συνάντηση.
Εάν η συνάντηση αντιπροσωπεύει τις ασταθείς μορφές ζωής και αγωγής, τίθεται το ερώτημα, ποιες είναι οι σταθερές; Αυτές, λοιπόν, είναι
δύο. Η πρώτη είναι η οργανολογική που εκπορεύεται από τον Rοusseau
και συμπυκνώνεται στην αρχή «άφησε το παιδί να αναπτυχθεί», όπως ένα
οργανισμός, αβίαστα και φυσιολογικά. Η δεύτερη είναι η «τεχνολογική».
Ο όρος εδώ δεν παραπέμπει σε ό,τι ονομάζουμε Νέες Τεχνολογίες. Εξάλλου, την εποχή που ο Bollnow ανέπτυσσε τη θεωρία του αυτές δεν υπήρχαν. Απεναντίας, ο όρος αυτός υποδηλώνει το Πράττειν, δηλαδή συγκεκριμένες δράσεις (τεχνικές), με τις οποίες το μάθημα και κάθε διαδικασία
αγωγής στοχεύει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.4 Χωρίς να εγείρει θέμα
ακύρωσης των σταθερών μορφών αγωγής, θέτει τώρα ο Bollnow τον
προβληματισμό: γιατί να μην υπάρχουν και ασταθείς μορφές αγωγής,
όπως υπάρχουν και στη ζωή;
Όπως προαναφέραμε, η επίδραση της θεωρίας της συνάντησης στην
Παιδαγωγική δεν είναι μέχρι σήμερα η προσδοκώμενη. Σημαντικό έργο
ήταν και παραμένει στην σχετική πληθωρική βιβλιογραφία η διατριβή
του W. Loch, μαθητή και εν συνεχεία συναδέλφου του Bollnow.5 Οι λόγοι της καθυστέρησης μιας αναμενόμενης συνάντησης φιλοσοφίας της
ύπαρξης και Παιδαγωγικής είναι κατά την άποψή μας οι εξής:
3

O.F.Bollnow, Existenzphilosophie und Pädagogik, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1983
(60, 87 ff)- Ι.Ε.Θεοδωρόπουλος, Η έννοια της συνάντησης στον Ο.F.Bollnow. Στο:
Μεταξύ Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αθήνα 1997 - Ι.Ε.Θεοδωρόπουλος, Φιλοσοφική Παιδαγωγική. Ανθρωπολογική προοπτική, Αθήνα 1993, 98 κ.εξ.
4
O.F.Bollnow, Anthropologische Pädagogik, Tamagawa 1972, 70ff
5
W.Loch, Pädagogische Untersuchungen zum Begriff der Begegnung,Tübingen 1958
(Diss.)-Του ίδιου: Zur Vorgeschichte des pädagogischen Begegnungsbegriffs. Pädagogische Arbeitsblätter.11.Jahrg. 1959, 337 ff, 12 Jarg. 1960, 16ff.
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α. Ό,τι είναι αμεθόδευτο ήταν και παραμένει για την Παιδαγωγική δυσχερές, ύποπτο και αδιάφορο. Η υστερία του επιστημονισμού δε συγχωρεί παρεκκλίσεις από το ρηχό εμπειρισμό, τα μετρήσιμα μεγέθη και τον
αυστηρό ορθολογισμό. Στην αυτονόητη και επείγουσα ανάγκη να θεμελιωθεί επιστημονικά η Παιδαγωγική απομύθευσε και θυσίασε-κάποτε
μάλιστα από ακαδημαϊκό παροξυσμό ή από ιδεολογικό ξεσάλωμα-τις μη
έλλογες δυνάμεις του παιδιού στο βωμό της στυγνής λογικής. Ή, στην
καλύτερη περίπτωση, τις καταχώνιασε στο ασυνείδητο του παιδιού. Έτσι
το παρέδωσε στο «φαντασιακό» των πανελλαδικών εξετάσεων. Στην καλύτερη περίπτωση διοχέτευσε την εσωτερικότητα του παιδιού σε ψυχολογισμούς που αναπαράγονται μέσα από τα λεγόμενα καλλιτεχνικά και
λογοτεχνικά μαθήματα. Όσοι διακονούμε την εκπαιδευτική πραγματικότητα και κυρίως το παιδί έχουμε διαπιστώσει τούτο: στην πιο ωραία φάση
της ζωής του ο άνθρωπος, στην προσχολική και σχολική ζωή του, δεν δικαιούται ούτε να έχει υπερβατικότητα, ούτε να μάθει να την διαχειρίζεται.
β. Η σπουδή της σχέσης της φιλοσοφίας της ύπαρξης με την Παιδαγωγική απαιτεί μόχθο, παρέκβαση από τις τυποποιημένες πολιτικές και
εκπαιδευτικές διαδικασίες, που μονοπωλούν την παιδαγωγική έρευνα.
Προ πάντων χρειάζεται ιδρώτα και ειδική κατάρτιση, που απαιτεί από
τον εκπαιδευτικό να βγει και εκείνος στο ξέφωτο της υπερβατικότητας
και της οντολογίας. Δεν έχει φανεί πουθενά μέχρι τώρα κάτι επ’ αυτού
στην πλήθουσα αγορά των εκπαιδευτικών ερευνών και μεταρρυθμίσεων.
Τη μερίδα του λέοντος παίρνουν οι Νέες Τεχνολογίες, η Μοριακή Βιολογία, οι Οικονομικό-χρηματιστηριακές σπουδές και τα, εσαεί, συναφή και
γραφικά για σχολείο–όργανο αλλαγής της κοινωνίας..
γ. Η ίδια η φιλοσοφία της ύπαρξης δε σου δίνει εύκολα έδαφος να πατήσεις, προκειμένου να αναστοχαστείς για τις παιδαγωγικές της προεκτάσεις. Προείπαμε, που θα στηριχτείς; Στους Heidegger, Sartre, Jaspers,
Kafka, Kamy; Αυτοί είναι οι «Πατριάρχες» του υπαρξισμού. Πως θα
στηρίξεις παιδαγωγική πρόταση στη βάση της αναλυτικής του εδωνάΕίναι, της ασύδοτης ελευθερίας που διολισθαίνει σε αξιώματα τύπου «ο
Άλλος είναι η κόλασή μου», στα τραγικά αδιέξοδα της ζωής και στη μοίρα
του ανθρώπου; Η Παιδαγωγική χρειάζεται ρεαλισμό, αλλά και αισιοδοξία και ελπίδα.
δ. Αλλά και η ίδια η έννοια της συνάντησης, όπως την αντιλαμβάνεται
ο Bollnow,περιχαρακώνεται σε στενό ορίζοντα. Είναι συνεπής στην παράδοση του υπαρξισμού, που αναδεικνύει τον πόνο σε κυρίαρχο στοιχείο
της ζωής. Όμως δύο παραδείγματα βεβαιώνουν ότι η έννοια της συνάντησης είναι πολύ πιο ευρύτερη.
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Το πρώτο παράδειγμα. Υπάρχουν κορυφαία συναντησιακά γεγονότα
στη ζωή του ανθρώπου, που όντως τον κάνουν να βλέπει και με άλλα μάτια και ποιοτικά καλύτερα, χωρίς να παραδίδεται στην απόγνωση. Όσοι
π.χ. έχουν την τύχη να είναι γονείς γνωρίζουν από πρώτο χέρι πως τα
παιδιά μας κάνουν να αλλάξουμε κατεύθυνση στη ζωή μας. Με όρους
παραδοσιακούς συναντησιακό είναι το γεγονός της αιφνίδιας απώλειας
του παιδιού σου σε ένα τροχαίο. Γιατί δεν είναι η γέννησή του, όταν μάλιστα είχε αποκλειστεί αρχικά τέτοιο ενεχόμενο; Η Παιδαγωγική χρειάζεται να ενσωματώσει στις ασταθείς μορφές αγωγής και τέτοια ασταθή,
αλλά συνάμα πλήρη νοήματος, χαρούμενα γεγονότα της ζωής. Εξάλλου,
τη σπουδαιότητά τους την έχει αναδείξει ο ίδιος ο Bollnow τόσο στο έργο του «Η ουσία των διαθέσεων», όσο και στο «Νέα εστιότητα. Το πρόβλημα μιας υπέρβασης του υπαρξισμού».6
Το δεύτερο τώρα παράδειγμα. Ο Bollnow, ας μου επιτραπεί ως μαθητής του να πιστοποιήσω («ο εωρακώς μεμαρτύρηκε»), έφερνε πάντα ως
παράδειγμα συνάντησης την περίπτωση του Αγίου Αποστόλου Παύλου.
Από διώκτης μετατρέπεται σε μάρτυρα του Χριστού. Άλλου είδους πόνος
αυτός και δεν έχει καμία σχέση με τον υπαρξιακό. Να πως τον περιγράφει ο ίδιος ο άγιος: «Εμοί γαρ το ζην Χριστός και το αποθανείν κέρδος».
Η «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί ο Χριστός», ή «Νυν χαίρω εν τοις παθήμασί μου»
Η ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση έχει να παρουσιάσει όμως και
πλείστα άλλα παράδειγμα για να αναδείξει συναντησιακά γεγονότα ύπατης σημασίας για τη ζωή, που δεν έχουν καμία σχέση με τον υπαρξιακό
πόνο, αλλά με τη Θεία Χάρη. Θα περιοριστούμε σε δύο «επίκαιρα» και
επαφύεται στου καθενός την κρίση να τα αποτιμήσει.

5. Η «πατερική» συνάντηση
5.1. Η συνάντηση του π. Πορφυρίου με τον γέροντα Δημά
Ο π. Πορφύριος μόναζε στο Άγιο Όρος στα Καυσοκαλύβια κοντά σε
δύο γέροντες. Πιο πάνω από την καλύβα τους μόναζε ένα Ρώσος μοναχός, ο Γέρο-Δημάς, ο οποίος ζούσε πολύ ασκητικά, δεν είχε σχέσεις με
κανέναν και πέθανε άγνωστος. Στο ακόλουθο απόσπασμα μας περιγράφει
6

O.F.Bollnow, Das Wesen der Stimmungen, Frankfurt a.M. 1995(5).- O.F.Bollnow,
Neue Geborgenheit. Das Problem einer Überwindung des Existenzialismus, StuttgartBerlin-Köln.- Mainz 1979
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τη «συνάντηση» μαζί του.
«Το εκχείλισμα και το περίσσευμα της χάριτος ήλθε σ’ εμένανε τον
τα-πεινό, όταν είδα αυτόν, τον Γέρο-Δημά, στο Κυριακό να κάνει τις μετάνοιές του και ν’ αναλύεται σε λυγμούς στην προσευχή του. Με τις μετάνοιες αυτουνού, τόσο πολύ τον επεσκίασε η χάρις, ώστε ακτινοβόλησε
και σ’ εμένα ο πλούτος της χάριτος. Δηλαδή υπήρχε και πριν, με την αγάπη που είχα στον Γέροντά μου. Αλλά τότε αισθάνθηκα κι εγώ τη χάρι
πάρα πολύ έντονα. Να σας πω πώς συνέβηκε.
Ένα πρωί, κατά τις τρεισήμισι, επήγα στο Καθολικό, στην Αγία Τριάδα, για την ακολουθία. Ήταν νωρίς ακόμη. Δεν είχε χτυπήσει ακόμη το
σήμαντρο. Κανείς δεν ήταν μες την εκκλησία. Κάθισα στον πρόναο, κάτω από μία σκάλα. Ήμουν αθέατος και προσευχόμουν. Σε μια στιγμή ανοίγει η πόρτα της εκκλησίας και μπαίνει ένας ψηλός κι ηλικιωμένος μοναχός. Ήταν ο Γέρο-Δημάς. Μόλις μπήκε, κοίταξε δεξιά-αριστερά˙ δεν
είδε κανέναν. Τότε, λοιπόν, κρατώντας ένα μεγάλο κομποσχοίνι, άρχισε
τις μετάνοιες τις στρωτές, πολλές και γρήγορες, κι έλεγε συνεχώς: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με….Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.». Σε
λίγο έπεσε σ’ έκσταση. Δεν μπορώ, δεν βρίσκω λόγια να σας περιγράψω
τη συμπεριφορά του απέναντι στον Θεό˙ κινήσεις αγάπης και λατρείας,
κινήσεις θείου έρωτος, θείας αγάπης κι΄ αφοσιώσεως. Τον είδα να στέκεται, να ανοίγει τα χέρια του όρθιος, σε σχήμα σταυρού, όπως έκανε ο
Μωυσής στη θάλασσα, κι έκανε ένα πράμα: «Ούουουουου!....».Τι ήταν
αυτό; Ήταν μέσα στη χάρι. Έλαμπε μέσα στο φως. Αυτό ήταν! Αμέσως
μου μετέδωσε την ευχή. Αμέσως μπήκα στη δική του ατμόσφαιρα. Δεν
με είχε δει. Ακούστε με. Συγκινήθηκα κι άρχισα να κλαίω. Ήλθε σ’ εμένα τον ταπεινό κι ανάξιο η χάρις του Θεού. Πώς να σας το πω; Μου μετέδωσε τη χάρι. Δηλαδή η χάρις που είχε εκείνος ο άγιος ακτινοβόλησε
και στη δική μου την ψυχή. Μου μετέδωσε τα χαρίσματά του τα πνευματικά.
Λοιπόν είχε πάθει έκσταση ο Γέρο-Δημάς. Χωρίς να το θέλει το έκανε. Δεν μπορούσε να κρατήσει το βίωμά του. Ούτε κι αυτό που λέω είναι
σωστό. Δεν μπορώ να το εκφράσω. Αυτό είναι κατάληψις υπό του Θεού.
Αυτά δεν εξηγούνται. Καθόλου δεν εξηγούνται κι άμα τα εξηγήσεις, πέφτεις πολύ έξω,. Όχι, δεν εξηγούνται, ούτε στα βιβλία αποδίδονται, ούτε
γίνονται καταληπτά. Πρέπει να είσαι άξιος να τα καταλάβεις.
Στις τέσσερις ή ώρα χτύπησαν οι καμπάνες. Ο Γέρο-Δημάς μόλις άκουσε τις καμπάνες, έκανε μερικές μετάνοιες και σταμάτησε να προσεύχεται. Κάθισε στο πεζούλι -νομίζω πως είναι κτιστό πεζούλι στον πρόναο- κι έρχεται ο Μακαρούδας- έτσι τον έλεγαν τον Μακάριο χαϊδευτιΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 2/2008
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κά……Λοιπόν, μπήκε μέσα ο Μακάριος, ο Μακαρούδας, στον κυρίως
ναό. Πίσω του άνοιξε την πόρτα ο Γέρο-Δημάς και μπήκε κι αυτός μέσα….Στο «Μετά φόβου Θεού….» πολλοί πατέρες κοινώνησαν. Έβαλα κι
εγώ μετάνοια και μετέλαβα. Από τη στιγμή που μετέλαβα, μου ήλθε μία
χαρά υπερβολική, ένας ενθουσιασμός.
Μετά την ακολουθία έφυγα στο δάσος μόνος μου, γεμάτος χαρά και
αγαλλίαση. Τρέλα! Νοερώς έλεγα την Ευχαριστία πηγαίνοντας για την
καλύβα. Με πάθος έτρεχα μες το δάσος, πηδούσα απ’ τη χαρά μου, άνοιγα σ’ έκταση τα χέρια μ’ ενθουσιασμό, δυνατά και φώναζα: «Δόξα Σοι ο
Θεοοός! Δόξα Σοι ο Θεοοός!». Ναι, τα χέρια μου μείνανε ξερά, γίνανε
κόκαλο, ξύλο, κι ανοιγμένα ίσια σχημάτιζαν με το σώμα μου σταυρό.
Δηλαδή, αν με έβλεπες απ’ το πίσω μέρος, θα έβλεπες ένα σταυρό. Το
κεφάλι μου σηκωμένο προς τον ουρανό, το στέρνο ετέντωνε με τα χέρια
να φύγει για τον ουρανό. Το μέρος που είναι η καρδιά επήγαινε να πετάξει. Αυτό που σας λέω είναι αλήθεια, το είχα πάθει. Πόση ώρα ήμουν σ’
αυτή την κατάσταση δεν ξέρω. Όταν συνήλθα, έτσι όπως ήμουν, κατέβασα τα χεράκια μου και σιωπηλός με δάκρυα προχώρησα πάλι με βρεγμένα τα μάτια μου.
Έφθασα στο κελί. Δεν εκολάτσισα κατά τη συνήθειά μου. Να μιλήσω
δεν μπορούσα. Πήγα στην εκκλησία, αλλά, όπως συνήθιζα να ψάλλω
διάφορα κατανυκτικά, δεν έψαλα. Κάθισα στο στασίδι κι έλεγα το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Συνέχιζε εκείνη η κατάσταση αλλά πιο
ήρεμα. Μ’ έπνιγε η συγκίνηση. Αναλύθηκα σε δάκρυα. Έφευγαν αβίαστα
απ’ τα μάτια μου, μόνα τους. Δεν τα ήθελα, αλλά ήταν συγκίνηση για την
επίσκεψη του Θεού. Δεν σταμάτησαν ως το βράδυ. Δεν μπορούσα να
ψάλλω, να σκέπτομαι, να μιλώ. Κι αν βρισκόταν άλλος εκεί, δεν θα του
μιλούσα. Θα έφευγα, να είμαι μόνος.
Ένα είναι βέβαιο. Ο Γέρο-Δημάς μου μετέδωσε το χάρισμα της ευχής
και το διορατικό, την ώρα που ο ίδιος προσευχόταν στο νάρθηκα της Αγίας Τριάδος, του Καθολικού των Καυσοκαλυβίων. Αυτό που έπαθα, ποτέ δεν το είχα σκεφθεί, ούτε επιθυμήσει, ούτε το περίμενα. Οι Γέροντες
δεν μου είχαν μιλήσει ποτέ γι’ αυτά τα χαρίσματα. Αυτή την παράδοση
είχαν. Δεν με δίδασκαν με λόγια. Μόνο με τη στάση τους. Διαβάζοντας
τους βίους των αγίων έβλεπα τα χαρίσματα που τους έδιδε ο Θεός. Οι
Πατέρες δεν έκαναν εκβιασμούς, δεν ζητούσαν χαρίσματα. Εγώ δεν είπα
ποτέ μου-πιστέψτε με- να έπαιρνα κάποιο χάρισμα απ΄ τον Θεό. Ποτέ δεν
το σκέφθηκα. Κι αυτό που ποτέ δεν σκέφτηκα παρουσιάσθηκε ξαφνικά κι
εγώ ποτέ δεν του έδωσα σημασία.
Κατά το απογευματάκι της ίδιας ημέρας εβγήκα από την εκκλησία.
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Κάθισα στο πεζούλι και κοίταζα κατά τη θάλασσα. Πλησίαζε η ώρα που
συνήθως ερχόντουσαν οι Γέροντές μου. Εκεί που κοίταζα μήπως έλθουν,
τους είδα να προβάλλουν. Τους είδα να κατεβαίνουν κάτι μαρμάρινα
σκαλιά. Αυτός όμως ο τόπος ήταν μακρινός, δεν έπρεπε κανονικά να τον
βλέπω. Τους είδα με τη χάρι του θεού. Ενθουσιάστηκα. Ήταν η πρώτη
φορά που μου συνέβηκε αυτό. Πετάγομαι έξω, τρέχω και τους φθάνω.
Παίρνω τα δισάκια.
Πως το ήξερες ότι ερχόμαστε; λέει ο Γέροντας.
Εγώ δεν μίλησα. Όταν εφθάσαμε όμως στο κελί, πλησιάζω τον μεγάλο
Γέροντα, τον πατέρα Παντελεήμονα, μυστικά και κρυφά απ΄ τον παπαΙωαννίκιο, και του λέω:
-Γέροντα, δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω. Ενώ ήσασταν πίσω απ’
το βουνό, εγώ σα είδα φορτωμένους κι έτρεξα. Το βουνό ήταν σαν τζάμι
κι έβλεπα πίσω.
-Καλά, καλά, λέει ο Γέροντας, μη δίνεις σημασία σ’ αυτά, ούτε να το
πεις πουθενά, γιατί ο πονηρός παρακολουθεί».7
5.2. Οι «συναντήσεις» του π. Παϊσίου
5.2.1. Η συνάντηση με τον Κύριο
«Ήταν βράδυ του Τιμίου Προδρόμου. Θα ξημέρωνε του αγίου Κάρπου. Νοιώθω ανάλαφρος, πούπουλο. Καμιά όρεξη να κοιμηθώ. Σκέφτομαι: «Ας καθήσω να γράψω κάτι για τον παπα-Τύχωνα να το στείλω στις
αδελφές». Μέχρι τις 8.30΄ αγιορείτικα έγραψα ως τριάντα σελίδες. Αν
και δεν νύσταζα, είπα να ξαπλώσω, γιατί ένοιωθα λίγη κούραση στα πόδια.
Παίρνει να φωτίζει. Στις 9 η ώρα (6 περίπου κοσμικά το πρωί) δεν είχα κοιμηθεί. Σ ε μια στιγμή σαν να χάθηκε ο τοίχος του Κελιού μου (δίπλα στο κρεβάτι προς το εργαστήριο). Βλέπω τον Χριστό μέσα στο φως,
σε απόσταση έξι μέτρα περίπου. Τον έβλεπα από το πλάι. Τα μαλλιά του
ήταν ξανθά και τα μάτια του γαλανά. Δεν μου μίλησε. Κοίταζε λίγο δίπλα, όχι ακριβώς εμένα.
Δεν έβλεπα με τα σωματικά μάτια. Αυτά είτε ανοιχτά είναι, είτε κλειστά, καμιά διαφορά δεν έχει. Έβλεπαν τα μάτια της ψυχής.
Όταν Τον είδα σκέφτηκα: Πως μπόρεσαν να φτύσουν τέτοια μορφή;
7

Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος και Λόγοι, Χανιά 2003, «Ιερά Μονή Χρυσοπηγής»,79 κ.εξ.- Δες και: Γ.Κρουσταλάκη, Ο Γέρων Πορφύριος, Αθήνα 1999
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Πως μπόρεσαν – οι αθεόφοβοι- να ακουμπήσουν τέτοια μορφή; Πως
μπόρεσαν ν α μπήξουν καρφιά σ’ αυτό το σώμα; Πα! Πα! Πα!
Απόμεινα! Τι γλυκύτητα ένιωθα! Τι αγαλλίαση! Δεν μπορώ να εκφράσω με δικά μου λόγια την ομορφιά αυτή. Ήταν αυτό που λέει: «Ο
Ωραίος κάλλει παρά πάντας τους υιούς των ανθρώπων». Αυτό ήταν. Δεν
έχω δει ποτέ τέτοια εικόνα του. Μόνο μία κάποτε- δεν θυμάμαι που- έμοιαζε κάπως.
Θάξιζε να αγωνίζεται κανείς χίλια χρόνια για να δει αυτή την ομορφιά
για μια στιγμή μόνο. Τι μεγάλα και ανείπωτα είναι δυνατόν να χαριστούν
στον άνθρωπο, και με τι τιποτένια ασχολούμαστε!».8
5.2.2 Η συνάντηση με την Παναγία
«Την περασμένη Σαρακοστή παρουσιάστηκε η Παναγία ντυμένη στ’
άσπρα. Μου είπε ότι θα συμβούν πολλά στο κόσμο, γι’ αυτό να φροντίσω
να πάρω…..(κάτι που αφορούσε προσωπικά τον ίδιο)» Φανερώθηκε κοντά στην Βορειοανατολική γωνία της Καλύβης του. Όταν την είδε ο Γέροντας, είπε ταπεινά: «Παναγία μου, και ο τόπος είναι βρώμικος και εγώ
βρώμικος». Όμως έκτοτε ευλαβείτο και τον τόπο «ού έστησαν οι πόδες»
της αχράντου Θεομήτορος. Ήθελε στο μέρος εκείνο να φυτέψει λουλούδια, για να μην πατιέται.
Στο Ωρολόγιο, στις 21 Φεβρουαρίου, σημείωσε κρυπτογραφικά το
θαυμαστό αυτό γεγονός ως εξής «………..Δηλαδή: Η Παναγία! 10.30΄,
πριν τα μεσαν. Ολόλευκα Άστραφ συγχωρ.»9
5.2.3. Η συνάντηση με την αγία Ευφημία
«Είχα γυρίσει από τον κόσμο, όπου είχα βγει για ένα εκκλησιαστικό
θέμα. Την Τρίτη, κατά η ώρα μία το πρωί, ήμουν μέσα στο Κελί μου και
έκανα τις Ώρες. Ακούω χτύπημα στην πόρτα και μια γυναικεία φωνή να
λέει: «Δι΄ ευχών των αγίων Πατέρων ημών…».Σκέφτηκα: «Πώς βρέθηκε
γυναίκα στο Όρος;». Εν τούτοις ένιωσα και θεία γλυκύτητα μέσα μου και
ρώτησα:
-Ποιος είναι;
-Η Ευφημία, απαντά.
Σκεφτόμουν, «ποια Ευφημία; Μήπως καμιά γυναίκα έκανε καμιά τρέ8
9

Ιερομ. Ισαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, Άγιον Όρος 2004, 241 κ.εξ.
Ιερομ. Ισαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, ό.π.α., 296 κ.εξ.
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λα και ήρθε με ανδρικά στο Όρος; Τώρα τι να κάνω;».Ξαναχτυπά. Ρωτάω: «Ποιος είναι;». Η Ευφημία», απαντά και πάλι. Σκέφτομαι και δεν ανοίγω. Στην τρίτη φορά που χτύπησε, άνοιξε μόνη της η πόρτα, που είχε
σύρτη. Άκουσα βήματα στο διάδρομο. Πετάχτηκα από το Κελί μου και
βλέπω μια γυναίκα με μανδήλα. Την συνόδευε κάποιος, που έμοιαζε με
τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος εξαφανίστηκε. Παρ΄ όλο που ήμουν
σίγουρος ότι δεν είναι του πειρασμού, γιατί λαμποκοπούσε, την ρώτησα
ποια είναι:
- Η μάρτυς Ευφημία, απαντά.
- Αν είσαι η μάρτυς Ευφημία, έλα να προσκυνήσουμε την Αγία Τριάδα. Ό, τι κάνω εγώ να κάνεις και συ.
Μπήκα στην Εκκλησία, κάνω μια μετάνοια λέγοντας: «Εις το όνομα
του Πατρός». Το επανέλαβε με μετάνοια. «Και του Υιού». «Και του Υιού», είπε με ψιλή φωνή.
-Πιο δυνατά, ν΄ ακούσω είπα και επανέλαβε δυνατότερα.
Ενώ ήταν ακόμα στο διάδρομο έκανε μετάνοιες, όχι προς την Εκκλησία, αλλά προς το Κελί μου. Στην αρχή παραξενεύτηκα, αλλά μετά θυμήθηκα ότι είχα μια μικρή χάρτινη εικονίτσα της Αγίας Τριάδος, κολλημένη
σε ξύλο, πάνω από την πόρτα του Κελιού μου. Αφού προσκυνήσαμε και
για τρίτη φορά - «Και του Αγίου Πνεύματος» - μετά είπα: «Τώρα, να σε
προσκυνήσω και εγώ». Την προσκύνησα και ασπάστηκα τα πόδια της κα
την άκρη της μύτης της. Στο πρόσωπο το θεωρούσα αναίδεια να την ασπασθώ.
Ύστερα κάθισε η Αγία στο σκαμνάκι και εγώ στο μπαουλάκι και μου
έλυσε την απορία που είχα(στο εκκλησιαστικό θέμα).
Μετά μου διηγήθηκε την ζωή της. Ήξερα ότι υπάρχει μια αγία Ευφημία, αλλά τον βίο της δεν τον ήξερα. Όταν μου διηγείτο τα μαρτύριά της,
όχι απλώς τα άκουγα, αλλά σαν να τα έβλεπα’ τα ζούσα. Έφριξα! Πα, πα,
πα!
-Πως άντεξες τέτοια μαρτύρια; Ρώτησα.
-Αν ήξερα τι δόξα έχουν οι Άγιοι, θα έκανα ό, τι μπορούσα να περάσω
πιο μεγάλα μαρτύρια.
Μετά από αυτό το γεγονός για τρεις μέρες δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Σκιρτούσα και συνεχώς δόξαζα τον Θεό. Ούτε να φάω, ούτε τίποτα… συνεχώς δοξολογία»10.

10

Ό.π.α., 225 κ.εξ.
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5.2.4. Η συνάντηση με τον άγιο Παντελεήμονα και τον άγιο Λουκιλλιανό
«Ήταν 2 Ιουνίου 1979 απόγευμα. Ο γέροντας είχε μόλις μεταφέρει τα
πράγματά του στο Κελί της «Παναγούδας», χωρίς να προλάβει να τα τακτοποιήσει. Ετοιμαζόταν για τον Εσπερινό και ρώτησε τον μοναχό που
τον βοηθούσε, ποιος άγιος εόρταζε την επομένη, αλλά εκείνος δεν θυμόταν. Του είπε ότι αύριο που θα έρθει θα του το πει, και έφυγε βιαστικά,
γιατί σουρούπωνε.
Την συνέχεια την διηγήθηκε ο Γέροντας ως εξής: «Είχα τα Μηναία σε
κιβώτια. Έψαχνα να βρω τα γυαλιά μου για να δω τον Άγιο της ημέρας
και δεν εύρισκα. Για να μη χάσω χρόνο, έκανα τον Εσπερινό με κομποσχοίνι λέγοντας: «Άγιοι της ημέρας πρεσβεύσατε υπέρ ημών» Όταν σηκώθηκα μετά τα μεσάνυχτα, πάλι προσπάθησα με τον φακό για μισή ώρα
περίπου να βρω τον Άγιο, χωρίς αποτέλεσμα. Είπα «Πάει το Μεσονυκτικό».Για να μην περάσει η νύχτα ψάχνοντας, έλεγα πάλι στο κομποσχοίνι:, «Άγιοι του Θεού…», χωρίς να αναφέρω τα ονόματα των αγίων της
ημέρας .
«Είδα τότε τον άγιο Παντελεήμονα να συνοδεύει κάποιον άγιο μέσα
στο Κελί μου.
- Ποιος είσαι; Τον ρώτησα.
- Ο άγιος Λουκιλλιανός ,απάντησε.
Δεν θυμόμουν να υπάρχει τέτοιος Άγιος και ξαναρώτησα:
- Λουκιανός;
- Όχι. Λουκιλλιανός.
- Πώς; Λογγίνος; Ρώτησα για δεύτερη φορά.
- Λου-κιλ-λι-α-νός, επανέλαβε ο άγιος, προφέροντας αργά για Τρίτη
φορά το όνομά του.
Στη συνέχεια απευθυνόμενος προς τον άγιο Παντελεήμονα του είπε να
μου εξετάσει τα τραύματα από την εγχείρηση, να δει αν έγιναν καλά. Με
πλησίασε ο άγιος Παντελεήμων, που φορούσε άσπρη ποδιά σαν γιατρός.
Αφού τα εξέτασε βάζοντας το χέρι του στον κόρφο μου, στο σημείο που
είχε γίνει η εγχείρηση στους πνεύμονες, είπε στον άγιο Λουκιλλιανό:
«Καλά είναι. Να τα λάβης υπ’ όψιν στο πτυχίο (εξετάσεις)».
Οι άγιοι εξαφανίστηκαν, και ο Γέροντας δοξολογώντας τον Θεό και
ευχαριστώντας τους Αγίους άναψε κερί και βρήκε ότι εκείνη τη ημέρα, 3
Ιουνίου, ήταν η μνήμη του αγίου Λουκιλλιανού.
Την άλλη ημέρα, όταν ήρθε ο μοναχός, που τον βοηθούσε, ο Γέροντας
χαμογελώντας τον ρώτησε: «Άγιος Λουκιλλιανός, έ:» και του διηγήθηκε
την εμφάνιση των Αγίων»
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Ο Γέροντας χάρηκε μάλιστα όταν διαπίστωσε μια σύμπτωση ότι δηλ.
ο άγιος αυτός ήταν καταχωρημένος, στον κατά πλάτος βίο του στις 27
Φεβρουαρίου που είχε εμφανιστεί η αγία Ευφημία. Επίσης όταν πήγε να
προσκυνήσει τον άγιο Παντελεήμονα στην Κουτλουμουσιανή Σκήτη ανέφερε ότι η εικόνα του στο προσκυνητάρι μοιάζει πολύ με την αγία
μορφή του»11.
5.2.5. Η συνάντηση με τον άγιο Βλάσιο
«Ήταν η 21η Ιανουαρίου 1980. Ο Γέροντας ενώ προσευχόταν το βράδυ στο Κελί του με το κομποσχοίνι, βλέπει να παρουσιάζεται μπροστά
του μέσα σε φως ένας Άγιος άγνωστος που φορούσε μανδύα καλογερικό.
Δίπλα του στον τοίχο του Κελιού του, πάνω από τη σόμπα φαίνονταν ερείπια Μοναστηρίου. Αισθανόταν απερίγραπτη χαρά και αγαλλίαση και
σκεφτόταν «ποιος Άγιος είναι;». Τότε άκουσε φωνή από την Εκκλησία:
«Είμαι ο άγιος Βλάσιος από τα Σκλάβαινα».
Από ευγνωμοσύνη, για να ευχαριστήσει τον Άγιο για την τιμή που του
έκανε, μετέβη στα Σκλάβαινα και προσκύνησε τα χαριτόβρυτα Λείψανά
του. Ανταπέδωσε τρόπον τινά την επίσκεψη. Ο Γέροντας έδειξε μάλιστα
από μακριά και το μέρος όπου παλαιότερα ήταν κτισμένο το Μοναστήρι
του Αγίου, επειδή νύχτωνε και δεν είχε χρόνο να πάει επί τόπου»12.
5.2.6. Η συνάντηση με τον άγιο Ισαάκ τον Σύρο
«Καθισμένος στο πεζούλι έξω από την Σταυρονικήτα συζητούσε ο
Γέροντας με προσκυνητές. Κάποιος θεολόγος υποστήριζε ότι ο αββάς ο
Ισαάκ ο Σύρος ήταν Νεστοριανός. Επανελάμβανε δυστυχώς τις γνωστές
δυτικές αντιλήψεις.
Ο π.Παϊσιος προσπαθούσε να τους πείσει ότι είναι όχι μόνο ορθόδοξος, αλλά και Άγιος, και ότι οι ασκητικοί του Λόγοι έχουν πολλή χάρι
και δύναμη, αλλά ματαίως. Ο θεολόγος επέμεινε πεισματικά στις απόψεις
του. Έφυγε ο Γέροντας για το Καλύβι του λυπημένος και προσευχόμενος.
Όταν προχώρησε λίγο και έφθασε στο σημείο που είναι ο μεγάλος
πλάτανος, «κάτι του συνέβη», όπως είπε, χωρίς να θελήσει να εξηγήσει τι
ακριβώς ήταν αυτό. Σύμφωνα με μαρτυρία είδε σε όραμα τον χορό των
11
12

Ό.π.α., 280 κ.εξ.
Ό.π.α., 286 κ.εξ.
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οσίων Πατέρων να περνά από μπροστά του. Κάποιος από αυτούς σταμάτησε και του είπε: «Είμαι ο Ισαάκ ο Σύρος. Είμαι ορθοδοξότατος. Πράγματι υπήρχε στην περιοχή μου η αίρεση του Νεστορίου, αλλά εγώ την
καταπολέμησα»13.

7. Η σύντηξη οριζόντων των δύο μορφών συνάντησης
Η συνάντηση στο παράδειγμα του Bollnow είναι η πρώτη μεγάλη απόπειρα αλληλοπεριχώρισης φιλοσοφίας της ύπαρξης και Παιδαγωγικής.
Χωρίς να αγνοήσει ή να υποτιμήσει τα σταθερά γεγονότα της ζωής, την
οργανολογική και τεχνολογική άποψη, προκάλεσε ένα νέο, μέχρι τότε
άγνωστο παιδαγωγικό προβληματισμό. Με την έννοια αυτή είναι αδιαφιλονίκητη η συνεισφορά της υπαρξιακής συνάντησης στον εκσυγχρονισμό
της παιδαγωγικής σκέψης. Θέμα σύγκρισης αυτής της συνάντησης με την
συνάντηση του π. Πορφυρίου με τον γέροντα Δημά και τη θεία Χάρη ή
με τις «συναντήσεις» του π. Παϊσίου με άγια πρόσωπα δεν τίθεται. Όμως
θέμα σύντηξης οριζόντων εγείρεται.
Στη «φιλοσοφική» συνάντηση, όπως την αντιλαμβάνεται ο Bollnow η
ύπαρξη «λειώνει», όντας εντελώς μόνη της απέναντι σε μια σκληρή κατάσταση. Θυμηθείτε τον Οιδίποδα την ώρα που διαπιστώνει τι έχει συμβεί. Το μαρτύριο του Εγώ που βρίσκεται γυμνό και μοιραίο απέναντι στη
μοίρα του. «Υπόπτερος» είναι αυτή η φιλοσοφική συνάντηση, ενώ η πατερική εύθετος πορεία.14 Σε αυτή η συνάντηση είναι τώρα και σύντηξη όχι εργαλειακά και μεθοδολογικά-, αλλά φιλοσοφικά. Στο παράδειγμα
της θείας Χάρης που κατακλύζει τον π. Πορφύριο, αυτό είναι έκδηλο. Η
«κενή» ανθρώπινη ύπαρξη συν-τήκεται με έναν χαριτωμένο «καινό» ορίζοντα σημασιών, καταφάσκει και αποκαθίσταται στη σωστή θέση της.
Η ανθρώπινη ύπαρξη δεν έχει ως μοναδική επιλογή να ζει απλά και
μόνο σε μια σκοτεινή εσωτερικότητα, άλλοτε προηγούμενη του Είναι της
(Sartre) και άλλοτε ερριμένη στην υπαρξιακή αποφασιστικότητα (Heidegger), άλλοτε πέραν κάθε περιεχομένου(κλασικός υπαρξισμός) και άλλοτε ταυτισμένη με την αγωνία (Kierkegaard) και τα τραγικά αδιέξοδα.
Εκτός των πολυσχολιασμένων περιπτώσεων τύπου «ο κύβος ερρίφθη», ή
της στιγμής «του μεγάλου ναι ή του μεγάλου όχι», υπάρχουν συμβάντα,
βιωμένα και πιστοποιημένα από τους πιο αξιόπιστους μάρτυρες, τους
13
14

Ό.π.α., 247 κ.εξ.
Σ. Παπαδοπούλου, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τόμος Β΄, Αθήνα 1999,33
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Πατέρες, που ο άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με έσχατες και συγκλονιστικές εμπειρίες, οι οποίες τον ανακαινίζουν και συνάμα τον πληρούν με τέτοιο νόημα, που αδυνατούν να το συλλάβουν και να το περιγράψουν οι αισθήσεις και η γνώση. Αυτές είναι εξόχως συναντησιακές
στιγμές, στις οποίες άμεσα ή έμμεσα βρίσκεσαι αντιμέτωπος με πρόσωπο. Για να τις αποκωδικοποιήσουμε πρέπει να βγάλουμε τόσο τη μάσκα
της θρησκοληψίας, όσο και την αφελή φιλοσοφική βεβαιότητα ότι το κέντρο του παντός είναι η σκέψη μας.
Η συνάντηση είναι υπόθεση τόσο κάθε απίστου-και δεν εννοώ εδώ
την περίπτωση του Αποστόλου Παύλου-, όσο και κάθε πιστού. Σε δύο
χαρακτηριστικές περιπτώσεις μάλιστα, στο παιδί και στον αυθεντικό έρωτα, κάθε άνθρωπος, πιστός ή άπιστος, έχει τη δυνατότητα της βίωσης
του συναντησιακού γεγονότος στο μεδούλι του. Έχει εν προκειμένω η
συνάντηση περιεχόμενο και συνάπτεται με το νόημα της ζωής. Τα πρόσωπα και στις δύο αυτές περιπτώσεις έχουν το πάνω χέρι στο τρομερό
παιχνίδι με την υπερβατικότητα. Η συνάντηση πάντως εδώ ενώ εκτυλίσσεται σε οντολογικά πεδία, δεν αποφεύγει την αυτο-δικαίωση, τον αυτοεγκλωβισμό στην επιγειότητα και στον ορίζοντα της εγωτικής σκέψης. Η
οντολογική αποκορύφωση διολισθαίνει σε ψυχολογική ψευδοβεβαιότητα
Ανεξαρτήτως όμως αυτού, εδώ η συνάντηση υπερβαίνει εκείνη του Bollnow, γιατί δεν παραμένει σε μια «επιστημονική και φιλοσοφική», δηλαδή
λίγο-πολύ εξορθολογισμένη ερμηνεία των καίριων της ζωής μας. Τα παιδιά, ο έρωτας και ο Θεός σε φέρνουν αντιμέτωπο με το μυστήριο, αλλά
το φωτεινό μυστήριο15. Η φιλοσοφική συνάντηση εκπέμπει συνήθως μυστήριο σκοτεινό, μέσα από το οποίο η αναζήτηση νοήματος είναι αδύνατη, γιατί αυτή η ερμηνεία εν τέλει δεν αποδέχεται ότι η ζωή έχει συγκεκριμένο νόημα. Απορρίπτει μια βεβαιωμένη γνώση, εκείνη του Θεού και
μια εμπειρία του όλου του Είναι, που συντελείται μόνο εντός της υπαρξιακής τάξεως16.
Βλέπουμε τη συνάντηση στο παιδί και στον έρωτα ως προοίμιο της
πατερικής συνάντησης. Στην περίπτωση του πιστού η συνάντηση δεν συνάπτεται όμως απλώς με την όποια υπερβατικότητα, αλλά με την εσχατολογική αλήθεια. Το παιδί και ο έρωτας νοηματοδοτούνται εξάλλου και
μέσα από την θεϊκή οντολογική αγάπη και τοποθετούνται σε ανώτερο αξιογόνο επίπεδο. Ο έρωτας είναι, πρώτον, έρωτας, ή όπως λέγουν οι πα15

Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, Φιλοσοφικά και Θεολογικά ερωτήματα. ΕισαγωγήΣχόλια πρωτ. Δ. Στανιλοάε, μετ. Ι.Σακαλής, Αθήνα 1978, 33.
16
Αρχ. Σωφρονίου (Σαχάρωφ), Άσκησις και θεωρία, Έσσεξ 1996,127
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τέρες Πορφύριος και Παΐσιος, τρέλα για το Θεό. «Τέτρωτται» και «κατανύττεται» ο άνθρωπος που ε ρ ά τον Κύριο. Οι δύο Γέροντες που έχουν
ζήσει την συνάντηση ως προσωπική κοινωνία με τον Κύριο, την Παναγία
και με αγίους, ή ως εμβίωση μιας κατάστασης χαρίτωσης του προσώπου
τους, δε ζουν πλέον για τίποτα άλλο, είναι μεθυσμένοι μετά από τέτοια
συνάντηση. Προγεύονται από τώρα τα έσχατα. Είναι, δεύτερον, ο έρωτας
ασύλληπτη για τα ανθρώπινα μέτρα αγάπη προς τον άνθρωπο που ενοικεί
στον προσωπικό Θεό, είναι δηλαδή ο έρως του Νυμφίου, ο οποίος ενανθρώπισε και «ερά» την Εκκλησία. Είναι, τρίτον, καίριο συστατικό στοιχείο, όπως με έμφαση τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, του έγγαμου βίου.
«Ένεστι γαρ τις έρως εμφωλεύων τη φύσει και λανθάνων ημάς συμπλέκει
ταύτα τα σώματα…Ουδέν γαρ ούτως ημών συγκροτεί τον βίον, ως έρως
ανδρός και γυναικός»17.
Τα παιδιά τώρα. Δεν είναι μόνο, δια στόματος του ίδιου του Χριστού,
πρότυπο εισόδου των μεγάλων στη βασιλεία των ουρανών, αλλά και έκφραση της θείας παραχώρησης στον άνθρωπο να κρατά αυτός αποκλειστικά στα χέρια του τη διαδικασία της διατήρησης της ζωής. Ο Θεός μετά την παρακοή «……σ υ ν ε χ ώ ρ η σ ε δια της συνουσίας αυξηθήναι το
γένος….Μεγίστη γαρ ην λοιπόν παραμυθία, της θνητότητος επιεσελθούσης,
ή των παίδων διαδοχή…. Δια τούτο ο….Θεός…. εξ αρχής… το του θανάτου το φοβερόν προσωπείον περιαιρών, την των παίδων διαδοχήν εχαρίσατο…».18
Στο παιδί και στον έρωτα έχουμε το προοίμιο της κορυφαίας υπαρξιακής συνάντησης, η οποία η συνάντηση κτιστού και Ακτίστου με την ενανθρώπιση του Κυρίου: «Εκ της ανθρώπου ουσίας ο υπερούσιος ουσιωμένος» («Πήρε σαν ουσία του την ουσία των ανθρώπων ο περ’ από την
ουσία»)19. Βέβαια στη συνάντηση αυτή ο Θεός μένει κρύφιος και μετά
την φανέρωσή του.20 Το μείζον εδώ δεν είναι ότι αυτή η συνάντηση ανεβάζει, όπως λέμε, τον πήχυ τόσο ψηλά που καμία φιλοσοφία δεν τον φτάνει, αλλά ότι η συνάντηση δε μένει «γραών ύθλος» (γεροντική φλυαρία),
για να θυμηθούμε τον άγιο Γρηγόριο τον Νύσσης.21 Πολύ περισσότερο,
μόνο ένα πρόσωπο-αυθεντία που βρίσκεται πάνω από τη φύση σου μπορεί να σε μεταστοιχειώσει θετικά, χωρίς να φαλκιδεύεται η ελευθερία του
17

Σ. Παπαδοπούλου, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ό.π.α., 317
Ό.π.α., 274
19
Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, Φιλοσοφικά και Θεολογικά ερωτήματα, ό.π.α., 274.
20
Ό.π.α.,86
21
Γρηγορίου Νύσσης, Πνεύμα και Λόγος. Εισαγωγή-Επιλογή-Εποπτεία, Σ. Παπαδόπουλος, Αθήνα 1997, 264
18
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προσώπου σου. Διαφορετικά κινδυνεύει η αλλοίωσή σου να μείνει συνάντηση «φυσική», να αμαυρωθείς, να βρεθείς παθητικά απέναντι στο τρομακτικό γεγονός, σαν σε σεισμό, και να σε καταβροχθίσει, να σου αφήσει
χρόνιες τραυματικές εμπειρίες, φοβίες κ.α., καθώς ενεργοποιείς τη φύση
σου πασχίζοντας να απαντήσεις στην πρόκληση. Στην πατερική συνάντηση δεν ενεργοποιείς τη φύση σου, συλλαμβάνεις όμως ό,τι συμβαίνει.
Οι πατέρες χρησιμοποιούν και αυτοί το σώμα τους, τις αισθήσεις τους
στη διάρκεια του συναντησιακού γεγονότος, χρησιμοποιούν το «ορατό
ένδυμα» του κόσμου και του εαυτού τους, αλλά αυτό πλέον καθίσταται
διάφανο ύστερα από αυθεντική άσκηση22. Η πατερική συνάντηση κινεί
μια διαδικασία μεταχώρησης, ο άνθρωπος διατηρεί την φυσική ανθρώπινη ύπαρξή του, αλλά μεθίσταται και εμβιώνει μια εντελώς νέα πραγματικότητα23. Και αυτή ακόμα η σάρκα «συναναπτερούται» με την ψυχή.
Στη σκιά αυτής της μείζονος και κορυφαίας συνάντησης έχουμε μια
κλιμάκωση άλλων χαρακτηριστικών, που άλλοτε έχουν τον τύπο της Έκλαμψης και άλλοτε του «συνήθους» γεγονότος. Ο Μωϋσης π.χ. στην
Παλαιά Διαθήκη «συναντά» το Θεό, ακούει τη φωνή του και παίρνει τις
Εντολές Του. Ο Αρχάγγελλος συναντά την Παναγία και ευ-αγγελίζεται.
Έχουμε συναντήσεις αγίων προσώπων και με τη θεία Χάρη. Η κατάργηση του χωροχρόνου για λογαριασμό μιας πρόσωπο με πρόσωπο συνάντησης, στην οποία συνυπάρχουν το εμπειρικό και το υπερβατικό, ειρηνικά και αβίαστα, το έσχατο με το σημερινό, δεν έχει προηγούμενο στην
ιστορία της ανθρωπότητας. Μετά από τέτοια συνάντηση ο θάνατος, ο πόνος, η αγωνία, η απογοήτευση δεν καταργούνται, αλλά προσλαμβάνουν
το συγκεκριμένο νόημά τους.
Η πατερική συνάντηση υπερβαίνει εμπράκτως την όποια αυτονόητη
απόσταση μεταξύ θείου προσώπου και συγκεκριμένων φυσικών ανθρώπινων περιστατικών, ενώ συνάμα τα αναδεικνύει και τα αποκαλύπτει.
Χωρίς αυτή την παρέμβαση της Χάρης, που διαλύει το σκότος της ύπαρξης, δεν θα διακρίνουμε σε βάθος το νόημα του συναντησιακού γεγονότος. Γιατί όλα τα σκεπάζει το πέπλο ενός μυστηρίου, που διαφεύγει των
ορίων του συνήθους και αυτονόητου. Το σύνηθες εδώ παίρνει άλλο περιεχόμενο. Ένα θανατηφόρο τροχαίο είναι σήμερα σύνηθες φαινόμενο, αλλά έχει τρομακτικές προεκτάσεις εάν έχει αφαιρέσει τη ζωή του παιδιού
σου. Το μυστήριο του συμβάντος που σε αφήνει άναυδο σε παραδίδει σε
απόγνωση: «γιατί να συμβεί σε μένα αυτό»! Δεν μπορεί αυτό το συμβάν
22
23

Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, Φιλοσοφικά και Θεολογικά ερωτήματα, ό.π.α., 37.
Σ. Παπαδοπούλου, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ό.π.α., 224
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να το αφήσεις στην στατιστική υπηρεσία καταχωρημένο, ούτε να το διαχειριστείς με τη λογική σου.
Από την άλλη πλευρά: το θαύμα στην Ορθοδοξία είναι εν τέλει σύνηθες φαινόμενο. Ο Κύριος υποκαθιστά κατά χάρη τον εαυτό του στους άγιους πατέρες, που δεν λέγουν τα δικά τους, αλλά τα του Χριστού24. Ενώ
ο θάνατος μας αιφνιδιάζει ως κάτι το έκτακτο και άκρως πονετικό, είναι
καταχωρημένος σε ένα άλλου είδους νόημα, σε άλλον ορίζοντα σημασιών, που μόνο χαριτωμένοι γέροντες σαν τον π. Παΐσιο και τον π. Πορφύριο-η γενιά μας είχε την τύχει να τους συναντήσει- τον αποκωδικοποιούν. Εάν τους ακούσεις προσεκτικά θα διαπιστώσεις ότι εκεί που έβλεπες
το χάος, τώρα πλέον με έργο και λόγο βρίσκεσαι αντιμέτωπος με την εύθετη και έσχατη αποκατάσταση: φυσικό και υπερφυσικό συντήκονται,
γιατί ο κόσμος σου δεν είναι άνευ νοήματος, όπως διατείνονται η ιστορία
και η φιλοσοφία, οδεύει στο φως της μεταρσίωσης και της θέωσης, όπου
καταργούνται τα «κλείθρα» κάθε θανάτου. Το μυστήριο του θανάτου,
όσο κι αν σε κάνει να αισθάνεσαι «μογίλαλος» (μουγγός) αποκαλύπτει το
νόημά του μόνο εφόσον ενηχείται στην αιωνιότητα, είναι δηλαδή ενταγμένος και αυτός, όπως και κάθε πόνος, στη συνάντησή σου με ό, τι σε
ξεδιψάει από τη φθαρτική αποσωμάτωση του «σώματος του κόσμου» και
«του σώματος του ανθρώπου». Η πατερική συνάντηση έρχεται να καλύψει τη φιλοσοφική ανεπάρκεια απέναντι στο νόημα του θανάτου και στο
νόημα της ζωής
Στην πατερική συνάντηση δεν έχεις διπολισμό, δε διακρίνεις δύο μεγέθη, από τη μια νόμους φύσης και λογικής και από την άλλη κάποια
θεία και προσωπική οντότητα, αλλά έχεις την προσωπική βούληση και
συμμετοχή του ανθρώπου και αφετέρου την έμπρακτη εμπλοκή του αγίου
προσώπου ή της θείας Χάρης που σου λέγει: «ιδού πάρειμι».Τα άγια
πρόσωπα, με τα οποία συναντήθηκαν οι γέροντες, δεν είναι αποκυήματα
φαντασίας, αλλά σαρκωμένες υποστάσεις που τις συνάντησαν ασκητές,
λογικά όντα, τη λογική των οποίων καρπώθηκαν χιλιάδες προσκυνητές
και πήραν σωτήριες απαντήσεις για πλείστα προβλήματα.. Αυτά τα πρόσωπα τα άγια σε τροφοδοτούν διαφορετικά από ό,τι η ψυχολογική στήριξη: σε βγάζουν σε ένα ξέφωτο, όπου κάθε στήριξη περιττεύει. Δεν καταλύεται η σύνδεση με τον κόσμο και το σώμα κατά την πατερική συνάντηση. Ανοίγουν όμως οι αισθήσεις. Λέγει ο π. Πορφύριος τι του συνέβη
από τότε που αισθάνθηκε τη χάρη του Θεού: «“Έβλεπα” πολλά πράγματα, αλλά δε μιλούσα˙ δηλαδή δεν είχα δικαίωμα να το πω, δεν είχα «πλη24

Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, Φιλοσοφικά και Θεολογικά ερωτήματα, ό.π.α., 57.
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ροφορία». Όλα τα έβλεπα, όλα τα πρόσεχα, όλα τα ήξερα. Απ’ τη χαρά μου
δεν πατούσα στη γη. Τότε άνοιξε η μύτη μου και μύριζα τα πάντα, άνοιξαν
τα μάτια μου, άνοιξαν τα αυτιά μου…».25
Διαφάνεια, διόραση, διάκριση δεν είναι κάποιες έννοιες, που αποδίδουν μια ιδιότυπη σχέση με τον κόσμο κατά τη συνάντηση και μετά από
αυτήν. Είναι συναφείς με την απόλυτη διαφάνεια, χωρίς κανένα ίχνος
πλατωνισμού. Ο π. Παΐσιος, ως παλαιός διαβιβαστής στο στρατό, χρησιμοποιεί συχνά όρους όπως «σήματα», «κεραίες», «συχνότητες» και άλλες
συναφείς, για να αποδώσει την ετοιμότητα και ασκητική ευαισθησία στη
σύλληψη ενός μείζονος νοήματος. Τόσο στη φιλοσοφική, όσο και στην
πατερική συνάντηση έχουμε την προσωπική ιδιαιτερότητα, τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της εκάστοτε περίπτωσης. Αυτό δεν εμπόδισε τον Bollnow να οδηγηθεί σε αφαίρεση προκειμένου να ορίσει τη συνάντηση. Η
πατερική συνάντηση ακυρώνεται όταν εκβάλλει σε γενικεύσεις. Υπεισέρχεται σε καθεμιά η προσωπική μετοχή του ανθρώπου, του αναλογεί
ένα προσωπικό μερίδιο ευθύνης, γιατί ο ίδιος σαρκώνει μια μοναδική
πτυχή του κλήσης του Θεού
Η πατερική συνάντηση έχει μεγάλη παιδαγωγική σημασία. Συντελείται κατά τρόπο απλό και φυσικό. Η φιλοσοφική οδηγεί την ύπαρξη σε
έσχατη και βασανιστική πτώση, σε τραγική ρήξη, σε οξεία εσωτερική
κρίση και συντριβή και μπορεί να προκαλέσει ανήκεστη ψυχική βλάβη.
Η πατερική, απεναντίας, συνιστά προφανώς π ρ ο ο ί μ ι ο ν αθανασίας,
υπερπληροί την ύπαρξη, η εμπειρία της θείας επίσκεψης και της Χάρης
την πείθει για την αδυναμία της λογικής σύλληψης της αλήθειας, την ενισχύει σωματικά και ψυχικά και επισφραγίζει την μέλλουσα ζωή. Συμβάλλει στην «τήρησιν του νοός» και φωτίζει το οντολογικό υπέδαφος της
ύπαρξης. Όχι μόνο δε σε βγάζει από τα καθημερινά και ουσιώδη του βίου
σου-εργασία, κοινωνία, ρόλοι κοκ, αλλά απεναντίας σε οπλίζει να τα αντιμετωπίζεις δυναμικά και σε καθιστά αυτουργό της σωτηρίας σου. Γιατί συνδιαιωνίζεσαι με το θεωμένο πρόσωπο, από το οποίο εκπορεύεται
και σου μεταδίδεται νόημα, σηματοδοτείται ο τελικός στόχος της ζωής
σου και χτίζεται έτσι η οντολογική βάση του νοήματος της ζωής σου. Ο
πατερική συνάντηση «ενοί» και συντήκει το σώμα του κόσμου και το
σώμα του ανθρώπου σε μια μη εκτατή, άναρχη και χωρίς διάρκεια Άκτιστο στιγμή, όπου η ύπαρξη υπερβαίνοντας κάθε πρόσκαιρο οράν, οδηγείται σε όραση «υπερουσίου ευπρεπείας».26
25
26

Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος και Λόγοι, ό.π.α., 85
Αρχ. Σωφρονίου (Σαχάρωφ), Άσκησις και θεωρία,ό.π.α.,182 κ.εξ.
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8. Επιλεγόμενα
Η συνάντηση κτιστού και Ακτίστου, που προϋποθέτει την συνεργασία
του ανθρώπου και την συνεργεία της Χάρης, βάζει τον πήχη πολύ ψηλά
για τη φιλοσοφία. Η θεανθρώπινη σύντηξη δεν έχει θέση, δυστυχώς, στη
φιλοσοφία, γιατί ο υπερόπτης άνθρωπος απορρίπτει την εν χάριτι σοφία,
που είναι καρπός ταπεινώσεως. Μόνο οι ταπεινόφρονες γεύονται τους
καρπούς της πατερικής συνάντησης. Πρώτος καρπός της συνάντησης εδώ
είναι η αυθεντική γνώση της αιτίας της αποσωμάτωσης του κόσμου και
ανθρώπου, της αιτίας και του νοήματος των παθημάτων και του θανάτου.27
Θα κλείσουμε την αναφορά μας στον Bollnow με τρία ασχολίαστα
αποσπάσματα, από τον άγιο Ισαάκ το Σύρο και παραπέμπουν στους αγίους Γέροντες Παΐσιο και Πορφύριο, αλλά και στον Bollnow και φρονούμε ότι δίνουν εναύσματα για περεταίρω συζήτηση του θέματός μας..
α. Για τον π. Παΐσιο και τη γλυκύτητα της συνάντησης με τον Κύριο.
«Ερ. Και τι εστίν η γνώσις;
Απ. Αίσθησις της ζωής της αθανάτου.
Ερ. Και τι εστίν η ζωή η αθάνατος;
Aπ. Αίσθησις εν Θεώ. Ότι εκ της συνέσεως η αγάπη. Η δε κατά Θεόν
γνώσις βασίλισσά εστί πασών των επιθυμιών και τη δεχομένη καρδία αυτήν πάσα εν γη γλυκύτης περισσή εστί. Τη γαρ γλυκύτητι της επιγνώσεως
του Θεού ουκ έστι ουδέν όμοιον».28
β. Για τον π. Πορφύριο και τη δωρεά του χαρίσματος της διόρασης από τη
συνάντηση με τον Γέροντα Δημά
«Τα χαρίσματα του Θεού έρχονται αφ’ εαυτών, ως λέγουσιν οι πατέρες, χωρίς συ να αισθανθής˙ ναι έρχονται αφ’ αυτών, αλλά εάν ο τόπος
είναι καθαρός…. και εντεύθεν ο νους οδηγείται υπό της θείας χάριτος εις
εκείνο, εις το οποίον οι αισθήσεις δεν έχουσι καμμίαν εξουσίαν, ούτε διδάσκουσιν αυτό, ούτε διδάσκονται».29
27

Αρχ. Ιουστίνος Πόποβιτς, Οδός Θεογνωσίας, Αθήνα 1992, 203
Αββά Ισαάκ του Σύρου, Οι ασκητικοί λόγοι. Μετ. Καλλινίκου Παντοκρατορινού. Εκδ.
υπό Παύλου Μοναχού, Αθήνα (αχρ.) «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ», 143.- Αρχ. Ιουστίνος Πόποβιτς, Οδός Θεογνωσίας, ό.π.α., 222.
29
Αββά Ισαάκ του Σύρου, Οι ασκητικοί λόγοι., ό.π.α., 113
28
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γ. Για τον Bollnow και τη φιλοσοφική συνάντηση
«Εξετάσωμεν δε τους αθέους φιλοσόφους λεγομένους˙ διότι εις εξ αυτών έθηκε νόμον εις εαυτόν να φυλάξη εις τινα χρόνους σιωπήν, όπερ
ακούσας ο βασιλεύς των ρωμαίων εθαύμασε, και ηθέλησε να δοκιμάση
αυτόν. Προσέταξε λοιπόν να φέρωσι τούτον έμπροσθεν αυτού, και ως είδεν αυτόν σιωπώντα και μη αποκρινόμενον παντελώς εις όσα ηρώτησεν
αυτόν, εθυμώθη ο βασιλεύς, και προσέταξε να θανατώσωσιν αυτόν˙ διότι
δεν εσεβάσθη τον θρόνον και τον στέφανον της αυτού δόξης. Ο δε φιλόσοφος, μη φοβηθείς παντελώς, εφύλαξεν τον εαυτού νόμον και εν ησυχία
ητοιμάσθη προς τον θάνατον. Ο δε βασιλεύς προσέταξε τους δημίους, ότι
ει μεν φοβηθή το ξίφος, και λύσει τον ίδιον αυτού νόμον, να θανατώσωσιν αυτόν, ει δε και φυλάξει τον νόμον αυτού, να επιστρέψωσιν αυτόν
ζώντα προς αυτόν. Όταν λοιπόν έφθασαν εις τον ωρισμένον τόπον της
καταδίκης, οι διωρισμένοι να θανατώσωσιν αυτόν, ηνάγκαζον αυτόν να
λύση τον εαυτού νόμον, και να μη αποθάνη˙ αυτός όμως εσυλλογίσθη
ούτω, κάλλιον μοι είναι ν΄ αποθάνω εις μίαν στιγμήν και να φυλάξω τον
ίδιόν μου νόμον, δια τον οποίον τοσούτον εκοπίασα, παρά να νικηθώ εκ
του φόβου του θανάτου και να εξυβρίσω την σοφίαν μου και να προξενήσω εντροπήν εις εμαυτόν, ότι εξ ανάγκης έλυσα την σιωπήν, ίν΄ αποφύγω τον θάνατον˙ ταύτα σκεφθείς ήπλωσεν εαυτόν αταράχως, ίν’ αποκεφαλισθή. Εκοινοποιήθησαν ταύτα εις τον βασιλέα, όστις, θαυμάσας εις
τούτο, απέλυσεν αυτόν μετά σεβασμού. Άλλοι δε πάλιν εκ των φιλοσόφων τούτων παντελώς κατεπάτησαν την σαρκικήν επιθυμίαν˙ και έτεροι
μετά πραότητος υπέμειναν τας ύβρεις και τας κατηγορίας και άλλοι υπέφεραν αλύπως δεινάς αρρωστίας˙ και έτεροι εις θλίψεις και εις μεγάλας
δυστυχίας έδειξαν υπομονήν μεγίστην. Και εάν αυτοί υπέμειναν ταύτα
δια δόξαν και ελπίδα ματαίαν, πόσο μάλλον ημείς οι μοναχοί οφείλομεν
να υπομένωμεν τα παρόμοια ή και περισσότερα, οίτινες προσεκλήθημεν
παρά Θεού, ίνα γίνωμεν κοινωνοί των παθημάτων και της δόξης αυτού».30

WW

30

Ό.π.α., 86.
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Ο Ιωάννης Θεοδωρόπουλος γεννήθηκε το 1949. Είναι Διδάκτωρ του
Πανεπιστημίου Tübingen, καθηγητής Παιδαγωγικής στην ΑΣΠΑΙΤΕ Πατρών. Υπηρέτησε ως Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εξωτερικού και ως Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι η
«Φιλοσοφική Παιδαγωγική». Είναι ιδρυτής και διευθυντής του περιοδικού «Παιδαγωγικός Λόγος». Έχει συγγράψει πολλά βιβλία και επιστημονικά άρθρα στην ελληνική και γερμανική γλώσσα.
(aspetepa@otenet.gr)
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Aρχιμανδρίτης Ιωάννης ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ
Ο Έλληνας Κωφός μέσα από την
ελληνική πεζογραφία των τελών
του 19ου και 20ου αιώνα

Τ

Ο ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟ-

σώπου του Έλληνα Κωφού όπως αυτό εμφανίζεται μέσα από την
ελληνική πεζογραφία της περιόδου μεταξύ 1893 και 1972, δηλαδή
από τα τέλη του 19ου μέχρι και ολόκληρο σχεδόν τον 20ο αιώνα. Η πεζογραφία1 αυτής της χρονικής περιόδου είναι σημαντική πηγή πληροφοριών αναφορικά με τις συνθήκες της ζωής των κωφών2, τις κοινωνικές
αντιλήψεις και προκαταλήψεις που διατηρεί γι’ αυτούς η ακούουσα κοινωνία και βέβαια μπορεί κανείς να διαπιστώσει πόσο η εικόνα αυτή των
κωφών του προηγουμένου αιώνα εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη και
στις ημέρες μας. Τα κείμενα που έχουν επιλεγεί είναι τα ακόλουθα:
−
−
−

Ὁ Βουβός (Αργύρης Εφταλιώτης 1975: 101‐102)
Γουτοῦ Γουπατοῦ (Τριανταφυλλόπουλος 1984: 183‐192)
Ἡ Χήρα τοῦ Νεομάρτυρος (Τριανταφυλλόπουλος 1985:37‐45)

1

Η Λογοτεχνία γενικώτερα συμβάλει στην γνώση των διαφόρων κοινωνικών πολιτισμικών ομάδων, των αξιών μιάς κοινωνίας, μίας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Βοηθά
ακόμη και στην κατανόηση του βαθμού επίδρασης της όποιας θρησκευτικής πίστης σε
κάποιο πολιτισμικό μόρφωμα (Καραμούζης 2007: 178-179).
2
Στη σύγχρονη βιβλιογραφία υπάρχει η τάση να γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στους
Κωφούς με «Κ» κεφαλαίο και στους κωφούς με «κ» μικρό. Οι πρώτοι είναι όσοι διαθέτουν πολιτισμική ταυτότητα Κωφού και συνειδητοποιημένα ζουν ως Κωφοί. Οι δεύτεροι είναι όσοι έχουν απώλεια ακοής και έναρθρου λόγου χωρίς να έχουν αποδεχθεί την
κατάστασή τους και χωρίς να θεωρούν τους εαυτούς τους διαφορετικούς από τους ακούοντες. Στο άρθρο αυτό, επειδή κανείς από τους κωφούς των διηγημάτων δε διαθέτει
ανάλογη πολιτισμική ταυτότητα, θα αποκαλούνται κωφοί με μικρό «κ». Περισσότερα
μπορείς να δεις στη Διδακ. Διατριβή του αρχιμ. Ιωάννου Καραμούζη που υποβλήθηκε
στη Θεολ. Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Ποιμαντική προσέγγιση
Κωφών και Βαρηκόων», το 2006.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ ἁγίου Δεσπότη (Τριανταφυλλόπουλος 1985: 132‐
134)
Χιονένια Τριανταφυλένια (Αγγελοπούλου 2002: 93‐94)
Ἡ γριά μέ τό φτυάρι (Αγγελοπούλου 2002: 148‐151)
Τῆς θυγατέρας ἡ θάλασσα (Αγγελοπούλου 2002: 33‐36)
Τό φουστάνι τῆς Λελούδας (Ζαχαρίας Παπαντωνίου 1927: 79‐85)
Πέρα ἀπό τό ἀνθρώπινο (Νίκος Αθανασιάδης 1966)
Ἡ αἴθουσα τοῦ Θρόνου (Τάσος Αθανασιάδης 2005)
Σταύρωση χωρίς Ἀνάσταση (Νίκος Αθανασιάδης 1972)
Ο κλεφτοκοτάς (Νίνα Κοκκαλίδου‐ Ναχμία 1963)

1. Τυπολογία κωφού
Α. Αναφορικά με την ονοματοδοσία
Ο κωφός τις περισσότερες φορές, μέσα στα συγκεκριμένα διηγήματα,
δεν παρουσιάζεται με βαπτιστικό όνομα. Το μοναδικό στοιχείο της ταυτότητάς του είναι η έλλειψη ακοής και προφορικού λόγου. Θεωρείται
από τους ακούοντες ότι είναι ένα ον που δεν έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας, που δεν είναι και δεν μπορεί να λειτουργήσει ως πρόσωπο και γι’
αυτό δε χρειάζεται όνομα. Για εκείνους δε λειτουργεί ως πρόσωπο και είναι αρκετή η περιγραφή του ως «βουβός, μουγγός, κωφάλαλος, κουφάλαλος…» (Εφταλιώτης 1894:101-102, Αθανασιάδης 2005:59,147-149,
189, Αθανασιάδης 1966:30-31, 35, 47, 391-392, 491, Αγγελοπούλου
2002: 34-45). Άλλοτε πάλι, όταν έχει όνομα, δε χρησιμοποιείται από τους
ακούοντες, όταν επικοινωνούν μαζί του. Το μόνο που επιζητούν από τον
κωφό είναι να καταλάβει αυτό που του ζητούν προκειμένου να πραγματοποιηθεί το θέλημά τους. Δεν τους ενδιαφέρει η επικοινωνία, παρά μόνο
η χρησιμοποίηση του κωφού στην επίτευξη των δικών τους σχεδίων.
Ο Νίκος Αθανασιάδης στο: «Σταύρωση χωρίς Ανάσταση» παρουσιάζει ένα νέο κωφό με το όνομα «Σαράντης», τον οποίο κανείς δεν αποκαλεί έτσι, ούτε η ίδια του η μητέρα. Αντιθέτως ο Ηλίας, ο επίδοξος εραστής της μητέρας του, τον πλησιάζει για να ενσταλάξει στην ψυχή του
μίσος για εκείνον που συνευρίσκεται ερωτικά με τη μητέρα του, για να
τον διδάξει πώς θα φονεύσει αυτόν τον άνδρα. Ενώ η μητέρα του σαστισμένη για το πάθος με το οποίο έσφαξε τις πάπιες σπεύδει να τον αποκαλέσει «ανόητο» και «φονιά» (Αθανασιάδης 1972:374,406). Μία επιπλέον
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περίπτωση μη αναφοράς του ονόματος του κωφού είναι εκείνη του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στο: «Η επίσκεψις του Αγίου Δεσπότη». Σε αυτό
το διήγημα αναφέρεται ο κωφός επίτροπος του ναού, ο οποίος, παρόλο
που δεν ακούει, δεν έχει πρόβλημα στην επικοινωνία του με το Δεσπότη,
αντιθέτως μάλιστα η κώφωσή του αποβαίνει σωτήρια, αφού δεν αντιλαμβάνεται τις παρατηρήσεις του επισήμου επισκέπτη του (Τριανταφυλλόπουλος 1984:133). Παρόλο που ο σκοπός του διηγήματος είναι να υπογραμμισθεί το είδος της ποιμαντικής του νέου επισκόπου, ο οποίος είναι
και το κεντρικό πρόσωπο, ο κεντρικός ήρωας, η μη αναφορά του ονόματος του κωφού επιτρόπου αντανακλά τη νοοτροπία των ακουόντων να
μην αναφέρουν τα βαπτιστικά ονόματα των κωφών. Έναντι αυτής της
τακτικής των ακουόντων οι κωφοί, πρώτα στο εξωτερικό και έπειτα στον
Ελλαδικό χώρο, θα αντιδράσουν δημιουργώντας ιδιαίτερα ονόματα για
εκείνους που ανήκουν στην κοινότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο διαφοροποιούνται από τους ακούοντες και διαμορφώνουν δικό τους πολιτισμό
βασισμένο στην κύρια οδό διά της οποίας αντιλαμβάνονται τον κόσμο,
δηλαδή της όρασης.3
Άλλοτε οι ακούοντες του αποδίδουν κοροϊδευτικά κάποιο παρατσούκλι. Όταν ο κωφός συνδυάζει την έλλειψη ακοής, ιδιόμορφο έναρθρο λόγο με κάποια άλλη σωματική μειονεξία, τότε οι ακούοντες δημιουργούν
ένα όνομα για εκείνον που να παρουσιάζει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά
μαζί. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης περιγράφει τη δράση ενός μογιλάλου που ταυτόχρονα είναι χωλός και κυλλός. Ο συνδυασμός των τριών
αυτών στοιχείων με το γεγονός ότι η προφορά του είναι ασαφής και ελλιπής δημιουργεί στα μάτια των ακουόντων σκιαθιτών ένα ιδιόμορφο
πλάσμα με το ιδιαίτερο όνομα: «Ταπόης». Ο συγγραφέας μάλιστα του
συγκεκριμένου διηγήματος χρησιμοποιεί την ιδιαίτερη προφορά του μογιλάλου Ταπόη, ο οποίος αποδίδει τη φράση: «… Πότε να’ρθῇ τοῦ
Χριστοῦ, τ’ Άιβασιλειοῦ, νά φάμε…» ως εξής: «Πότε τῇ Γουτοῦ,
Γουπατοῦ, μάμ γιατί…» ως τίτλο του έργου του (Τριανταφυλλόπουλος
1984:183-192).
Ακόμη, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο κωφός αποκαλείται με
όνομα που περιγράφει κάποιο χαρακτηριστικό του. Αν μάλιστα πρόκειται
3

Περισσότερα για την ονοματοδοσία των Κωφών και για τον πολιτισμό τους μπορείς να
δεις στα : B. Virole, Psychologie de la surdité, De Boeck Université, Paris 2000, Yves
Delaporte, Les Sourds c’est comme ca, Editions de la Maison des Sciences de l’ home,
Paris 2002, Λαμπροπούλου Βενέττας, Πολιτισμικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του κωφού παιδιού, Πάτρα, 2001.
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για γυναίκα που είναι ιδιαίτερα όμορφη τότε το όνομα που της αποδίδεται αποτελεί την υπογράμμιση της ομορφιάς της. Στο παραμύθι «Η Χιονένια και Τριανταφυλλένια» γίνεται αναφορά σε μία βασιλοπούλα η οποία έλαβε τα δύο αυτά ονόματα γιατί «ήταν πεντάμορφη, άσπρη σαν το
χιόνι και κόκκινη σαν τριαντάφυλλο» (Αγγελοπούλου 2002:93), ενώ αναγκάστηκε να παραμείνει βουβή για κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να σώσει τα αδέρφια της από τα μάγια.
Ενώ τέλος, σε ελάχιστα διηγήματα ο κωφός αποκαλείται με το βαπτιστικό του όνομα. Η εξαίρεση αυτή έχει να κάνει με την ύπαρξη ακουόντων συγγενών οι οποίοι λόγω της κοινωνικής τους θέσης, χάρη στη
μόρφωση που διαθέτουν, χρησιμοποιούν ως όνομα του κωφού προστατευομένου συγγενή τους το βαπτιστικό του. Βέβαια κάθε φορά που γίνεται η αναφορά του ονόματος συμπληρώνεται και το κύριο χαρακτηριστικό του προσώπου, δηλ. ότι είναι κωφός. Στο διήγημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου «Το φουστάνι της Λελούδας», οι κάτοικοι του χωριού, όταν μιλούν για τη Λελούδα και όταν της απευθύνουν το λόγο, χρησιμοποιούν
το όνομά της γιατί βρίσκεται υπό την προστασία του ξαδέρφου της του
παπά, ο οποίος χάρη στην κοινωνική θέση που κατέχει επιβάλει σε όλους
αυτήν τη συμπεριφορά. Παρόλα αυτά δεν παύουν να τονίζουν το γεγονός
ότι είναι «κουφή και μουγγή» (Παπαντωνίου 1927).
B. Αναφορικά με τα υπόλοιπα σωματικά χαρακτηριστικά
Συχνά ο κωφός φαίνεται στα μάτια των ακουόντων ιδιαίτερα άσχημος
με χαρακτηριστικά που συνάδουν σε ζώο περισσότερο παρά σε άνθρωπο.
Στο «Σταύρωση χωρίς Ανάσταση» ο Σαράντης μοιάζει με γουρούνι, με
μάτια μισόκλειστα, με μαλλιά που φαίνονταν σαν βούρτσα πυκνά και
μαύρα (Αθανασιάδης 1972:347). Στο «Πέρα από το Ανθρώπινο» ο μουγγός είναι τόσο πολύ άσχημος που δεν μπορεί κανείς να αντέξει την ασχήμια του. Η ραχοκοκαλιά του σχηματίζει γωνιά προς τα πάνω, τα χέρια
του κρέμονται ως τα γόνατα, το κορμί του είναι πάντοτε σκυμμένο, το
πρόσωπό του είναι χλωμό, ενώ τα μάτια του είναι ιδιαίτερα μικρά και
κοντά στην μύτη του. Είναι ένα μικρό τέρας με καμπούρα που φέρει χαρακτηριστικά γουρουνιού (Αθανασιάδης 1966:30, 391, 491). Στο «Γουτοῦ Γουπατοῦ» ο Μανώλης έχει αποκρουστικό παρουσιαστικό καθώς το
δεξί του πόδι σέρνεται, το δεξί του χέρι είναι ανάπηρο και όταν περπατά
δίνει την εντύπωση ότι δεν μπορεί να ορίσει το σώμα του (Τριανταφυλλόπουλος 1984:184, 188).
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Επιπλέον, στα διηγήματα όπου ο κωφός παρουσιάζεται άσχημος και
σωματικά ανάπηρος υπογραμμίζεται και η διανοητική καθυστέρηση που
τον ακολουθεί. Πρόκειται περί του μοντέλου του κωφού που η ακούουσα
κοινωνία δημιουργεί ή καλύτερα περί του κωφού, όπως η ίδια τον αντιλαμβάνεται. Η διανοητική καθυστέρηση που παρουσιάζεται είναι πλασματική γιατί οι κωφοί στην πλειοψηφία τους είναι νοήμονες άνθρωποι.
Η έλλειψη όμως εκπαίδευσης τους κάνει να υστερούν έναντι των ακουόντων, οι οποίοι από μικρή ηλικία εκτίθενται σε περιβάλλον που τους παρέχει γνώσεις και εμπειρίες για το κάθε τι. Επιπλέον οι κωφοί καταδικάζονται από τους ακούοντες στην απομόνωση και την απαξίωση φέροντας
το στίγμα της ανικανότητας σύναψης κοινωνικών σχέσεων, στάση που
τους παρουσιάζει ως ανόητους και νοητικά ανάπηρους. Στο «Σταύρωση
χωρίς Ανάσταση» ο μικρός μουγγός Σαράντης αντιμετωπίζεται ως διανοητικά καθυστερημένος από όλους. Οι ακούοντες τον σπρώχνουν με τα
πόδια τους, ενώ ο ίδιος επικοινωνεί μαζί τους μουγγρίζοντας, αγριοκοιτάζοντας, βγάζοντας τα νύχια του, όταν θέλει να εκφράσει την οργή του.
Παραμένει στο περιθώριο της μικρής κοινωνίας που τον περιβάλει και
αγωνίζεται να καταλάβει μόνος του κάθε αλλαγή που διαπιστώνει στο
σώμα του (Αθανασιάδης 1972:347-375). Στο «Γουτοῦ Γουπατοῦ» ο Μανώλης, το Χταπόδι, προσπαθεί να μετρήσει τις ημέρες της Σαρακοστής
σημειώνοντάς τες με γραμμές από κιμωλία στο καφενείο του χωριού.
Όμως οι ακούοντες συμπληρώνουν κρυφά όσες εκείνος έχει σβήσει χωρίς
βέβαια ο ίδιος να το αντιλαμβάνεται. Περιμένει να τον βοηθήσει κάποιος
ακούων πληροφορώντας τον πότε τελικά πλησιάζει το πολυπόθητο τέλος
της νηστείας. Η ευτυχία του λοιπόν εξαρτάται από την διάθεση που κάθε
φορά έχουν οι ακούοντες απέναντί του (Τριανταφυλλόπουλος 1984:185).
Στο «Πέρα από το ανθρώπινο» ο ανώνυμος μουγγός εκπαιδεύεται να μεταφέρει αντικείμενα και να κάνει θελήματα στον κύριο του υποστατικού
στο οποίο διαμένει. Κανείς δεν επικοινωνεί μαζί του γιατί πιστεύουν ότι
δεν είναι ικανός για επικοινωνία. Εκείνος όμως κάνοντας συνδυασμό της
έμφυτης ανάγκης για επιβίωση, που υπάρχει στο ανθρώπινο είδος, με τη
βίωση της περιφρόνησης από τους ακούοντες σχεδιάζει την αντίδρασή
του, η οποία αποτυγχάνει, αφού είναι καταδικασμένος εκ των προτέρων
σε ισόβια υπακοή στους άλλους (Αθανασιάδης 1966:47).
Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιες ιστορίες παρουσιάζουν τους κωφούς
να είναι το ίδιο έξυπνοι με τους ακούοντες. Η έλλειψη της ακοής δεν
τους εμποδίζει να επικοινωνούν ή τουλάχιστον να θέλουν την επικοινωνία και να πασχίζουν για να την επιτύχουν. Κατανοούν την απαξίωση
των ακουόντων και η αντίδρασή τους εξαρτάται από το χαρακτήρα και τη
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 2/2008

39

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ

δύναμη που οι ίδιοι διαθέτουν. Στο «Βουβό» ο ανώνυμος κωφός δεν υστερεί σε τίποτε αναφορικά με τους ακούοντες. Έχει την ικανότητα να
ψωνίζει, να προσέχει το μωρό της γυναίκας που τον προστατεύει, να αντιλαμβάνεται τα πειράγματα των υπολοίπων και να παραπονιέται γι’ αυτά με το δικό του τρόπο. Η ευφυΐα του συμβαδίζει με την ηλικία του. Συνοδεύει τη μοναδική του φίλη στα γλέντια του χωριού και μάλιστα τη
βοηθά να νιώσει όμορφα, καθώς, με το γεμάτο ενδιαφέρον βλέμμα του,
την ενθαρρύνει να σταθεί μπροστά στους συγχωριανούς της και να χορέψει. Η ευφυΐα του τον καθιστά ικανό να κατανοεί τις ανάγκες των άλλων
και να συνδράμει στην ικανοποίησή τους (Εφταλιώτης 1975:101-1020).
Στο «Επίσκεψις του Αγίου Δεσπότη» ο γέροντας επίτροπος, παρόλο που
είναι κωφός, καταφέρνει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης του
και να δώσει τον απαραίτητο λογαριασμό στο Δεσπότη, ο οποίος για
πρώτη φορά επισκέπτεται το νησί του (Τριανταφυλλόπουλος 1985:133).
Ακόμη, ένας μικρός αριθμός διηγημάτων με ήρωες κωφούς αναφέρεται στην ιδιαίτερη ευφυΐα που διαθέτουν. Μάλιστα υπογραμμίζουν το γεγονός της κατανόησης εκ μέρους τους όχι μόνο των λεγομένων των ακουόντων αλλά και των σκέψεων που φιλοξενούν. Οι κωφοί γνωρίζουν
τη γλώσσα του σώματος, τις εκφράσεις του προσώπου, αναγνωρίζουν τη
διάθεση που κρύβεται πίσω από κάθε κίνηση, είναι ιδιαίτερα παρατηρητικοί. Αυτά τα χαρακτηριστικά αναγνωρίζονται και καταγράφονται από
κάποιους ακούοντες που δεν αντιμετωπίζουν τους κωφούς υποτιμητικά.
Στο «Φουστάνι της Λελούδας» η κωφή ηρωίδα, η Λελούδα, καταλαβαίνει όλους τους ακούοντες. Μπορεί μάλιστα και κατανοεί κάθε σκέψη που
εκείνοι κάνουν, καθώς παρατηρεί προσεκτικά ακόμη και την παραμικρή
κίνησή τους. Αντιλαμβάνεται την συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται, πότε είναι προβληματισμένοι και πόσο σημαντικό είναι
το συγκεκριμένο πρόβλημα που τους απασχολεί. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διαπίστωση του συγγραφέα ότι η ανάγνωση και ερμηνεία κάθε κίνησης των ακουόντων είναι χαρακτηριστικό όλων των κωφών γιατί με
αυτόν τον τρόπο αποσυνδέει την κώφωση από την έλλειψη ευφυΐας, ενώ
της αναγνωρίζει και ιδιαίτερες ικανότητες. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά της κωφής Λελούδας αντιδιαστέλλονται με την ανικανότητα των
ακουόντων να καταλάβουν το δικό της συναισθηματικό κόσμο και κατ΄
επέκταση να επικοινωνήσουν μαζί της (Παπαντωνίου 1927:79-80). Στο
«Της θάλασσας η θυγατέρα» η βουβή θυγατέρα της θάλασσας αποδεικνύεται εξυπνότερη των ακουόντων αφού καταφέρνει να νικήσει τις ακούουσες ανταγωνίστριές της και να παντρευτεί τελικά τον καπετάνιο.
Καμία από εκείνες που είχαν παντρευτεί τον αγαπημένο της δε διέθετε
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την ευφυΐα της βουβής, ενώ επιπλέον προσπαθούσαν να τη μιμηθούν, γεγονός που τους στοίχιζε την ίδια τη ζωή τους (Αγγελοπούλου 2002:3435). Χαρακτηριστικό είναι ότι ο ακούων καπετάνιος παρακαλεί τη βουβή
θυγατέρα της θάλασσας να τον λυπηθεί και να τον παντρευτεί (Αγγελοπούλου 2002:36). Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το διήγημα αυτό αποτελεί την αποκατάσταση της τάξης μεταξύ ακουόντων και κωφών, αφού
παρουσιάζει τους ανθρώπους που δε διαθέτουν προφορικό λόγο και ακοή
να νικούν τους ακούοντες και μάλιστα να διεκδικούν μερίδιο στην ευτυχία της καθημερινότητας. Επιπλέον, η ευτυχία των ακουόντων εξαρτάται
από την βούληση των βουβών. Πρόκειται ουσιαστικά για αλλαγή των
κοινωνικών κανόνων της ακούουσας κοινωνίας, οι οποίοι θέλουν τους
ακούοντες να καθορίζουν τη ζωή και την ευτυχία των βουβών και Κωφών.
Γ. Αναφορικά με την παροχή εκπαίδευσης
Σε όλα τα διηγήματα που εξετάζονται εδώ υπάρχει ένα κοινό σημείο.
Σε κανένα δεν παρουσιάζεται κάποιος κωφός που να έχει λάβει εκπαίδευση, έστω και στοιχειώδη. Κανείς δεν έχει φοιτήσει σε κάποιο σχολείο,
ενώ ο κάθε ένας από αυτούς αγωνίζεται να λάβει τις απαραίτητες γνώσεις
μέσα από την καθημερινή του επαφή με τους ακούοντες. Με αυτόν τον
τρόπο μαθαίνει αυτά που οι ακούοντες τον διδάσκουν μέσα από τη συμπεριφορά τους. Εκπαιδεύεται να υιοθετεί έναν κοινωνικό ρόλο που
συμφέρει τους ακούοντες, αφού μέσα από αυτόν τους υπηρετεί δίχως να
διεκδικεί δικαιώματα για τον εαυτό του. Ακόμη και αν το περιβάλλον
μέσα στο οποίο ζει και κινείται ο κωφός απαρτίζεται από ακούοντες, που
διαθέτουν παιδεία, δεν επιτρέπει την παροχή εκπαίδευσης στον ίδιο. Στο
«Φουστάνι της Λελούδας», παρόλο που η κωφή Λελούδα βρίσκεται υπό
την προστασία του παπά του χωριού, που τυγχάνει και συγγενής της, κανείς δεν ενδιαφέρεται για την μόρφωσή της. Η εκπαίδευσή της εξαντλείται μόνο στην εκμάθηση χειρονακτικών εργασιών προς εξυπηρέτηση των
ακουόντων. Χαρακτηριστική είναι η παρατήρηση του συγγραφέα ότι ο
παπάς έκανε ψυχικό προσλαμβάνοντας την κωφή εξαδέρφη του ως υπηρέτριά του, θέτοντάς την με αυτόν τον τρόπο κάτω από την προστασία
του (Παπαντωνίου 1927:80). Στην «Αίθουσα του θρόνου», ο γιατρός Παντιάς Φλέρης έχει υπό την προστασία του μία κοπέλα που είναι κωφή.
Παρόλο που ο ίδιος είναι μορφωμένος και όλοι οι κάτοικοι του νησιού
τον υπολήπτονται και τον σέβονται, εκείνος την εκμεταλλεύεται σεξουα-
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λικά κρατώντας την μακριά από κάθε είδους εκπαίδευση, ενώ κανείς από
την τοπική κοινωνία δεν αντιδρά, παρόλο που όλοι γνωρίζουν τι συμβαίνει (Αθανασιάδης 2005:59). Η έλλειψη παιδείας καθιστά τη Βουβή ανήμπορη να κατανοήσει ότι είναι έγκυος και τη σημασία που έχει ότι απέβαλε το έμβρυο που κυοφορούσε. Όταν διαπιστώνει τι έχει συμβεί πανικοβάλλεται και περιμένει τη συνέχεια από τον προστάτη της, ο οποίος
απλά απομακρύνει το νεκρό έμβρυο και ηρεμεί την Βουβή δίδοντάς της
ηρεμιστικά (Αθανασιάδης 2005:147-148). Πρόκειται για την πλήρη εξάρτηση της απαίδευτης Βουβής από τον εγγράμματο γιατρό.
Βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι κατά την συγκεκριμένη χρονική
περίοδο δεν υπάρχει ούτε από τους ακούοντες κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να αποκτήσουν εκπαίδευση. Ο αγώνας για την επιβίωση, οι δύσκολες συνθήκες στις αγροτικές περιοχές όπου ζουν τους κάνουν να θεωρούν την εκπαίδευση πολυτέλεια και γι’ αυτό δε φροντίζουν να αποκτήσουν ούτε τη στοιχειώδη παιδεία. Η κατάσταση βέβαια καθίσταται
χειρότερη για τους Κωφούς δεδομένου ότι τα πρώτα σχολεία για Κωφούς
στην Ελλάδα λειτουργούν μόλις το 1989. Η Ελλάδα, συγκριτικά με την
υπόλοιπη Ευρώπη, αργεί, δυστυχώς, κατά 200 χρόνια στον τομέα της εκπαίδευσης των Κωφών. Στο «Πέρα από το ανθρώπινο», περιγράφεται η
ζωή σε ένα υποστατικό. Εκεί δεν υπάρχει το περιθώριο για κανένα να
ασχοληθεί με τη μόρφωση, ούτε καν με τον εαυτό του. Τα πάντα καθορίζονται από τις αποφάσεις και τις ορέξεις του επιστάτη. Το μοναδικό ενδιαφέρον όλων είναι πώς θα κερδίσουν την καθημερινή τους τροφή και
λιγοστά αγαθά, που θα τους διατηρήσουν στη ζωή (Αθανασιάδης
1966:46).
Εκεί όμως όπου δεν υπάρχει καμία προσπάθεια εκπαίδευσης είναι ό,τι
αφορά τη διαχείριση της σεξουαλικής ορμής. Ο κωφός νιώθει τις αλλαγές
που συμβαίνουν στο σώμα του, αισθάνεται την πίεση και την ένταση τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού του κόσμου και αφήνεται
στη φύση να τον καθοδηγήσει. Ο τρόπος όμως που τελικά διαμορφώνει
την σεξουαλική του συμπεριφορά εξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται και τη σχέση που συνάπτει μαζί του. Η ίδια η φύση είναι
εκείνη που ουσιαστικά τον καθοδηγεί με τους όποιους κινδύνους αυτή η
περιπέτεια κρύβει. Στο «Σταύρωση χωρίς Ανάσταση», ο κωφός Σαράντης
προσπαθεί να κατανοήσει και να διευθετήσει τη σεξουαλική του ορμή
μέσα από την παρουσία των ζώων στο υποστατικό όπου ζει. Για εκείνον
τα ζώα είναι η μόνη διέξοδος και πηγή γνώσης για να καταλάβει πώς λειτουργεί ο εαυτός του και ποια είναι τα όριά του (Αθανασιάδης
1972:375).
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2. Σχέση κωφού και οικογένειας
α. Δε ζει κανείς από την οικογένειά του
Στα περισσότερα διηγήματα που αναφέρονται σε κωφούς καθίσταται
φανερή η έλλειψη οικογένειας. Ο κωφός ζει μόνος του και αγωνίζεται να
επιβιώσει μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον όπου βρίσκεται. Άλλοτε δε γίνεται καμία αναφορά σε πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, ενώ, όταν γίνεται, τονίζεται η απουσία τους. Στο διήγημα « Ο Βουβός», υπογραμμίζεται το γεγονός ότι ο Βουβός στερείται οικογένειας.
Μάλιστα η ορφάνια του συγκαταλέγεται στα υπόλοιπα ψεγάδια που παρουσίαζε, δηλ. στην ανικανότητα να μιλά και να ακούει. Η στάση συμπόνιας του συγγραφέα φανερώνεται από την όλη εξέλιξη του διηγήματος. Ο Βουβός βιώνει έντονα τη μοναξιά και μη έχοντας κανένα συγγενικό πρόσωπο να του συμπαρασταθεί ή να τον βοηθήσει μετά το γάμο της
μοναδικής του φίλης, επιλέγει την πράξη της αυτοκτονίας (Εφταλιώτης
1975:101). Στο «Πέρα από το ανθρώπινο», παρουσιάζεται ο μικρός
μουγγός χωρίς καμία αναφορά στην οικογενειακή του κατάσταση. Παρεμβαίνει στην εξέλιξη του έργου χωρίς καμία ιδιαίτερη σύσταση, σαν να
μην έχει σημασία από πού κατάγεται. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ζει χωρίς
της προστατευτική παρουσία κανενός συγγενή, αφού κανείς δεν ενδιαφέρεται να τον υπερασπισθεί από την εκμετάλλευση του επιστάτη του κτήματος στο οποίο απλά υπάρχει και υπηρετεί (Αθανασιάδης 1966:30-491).
Στην ίδια ακριβώς κατηγορία ανήκει και η «κουφάλαλη» στην «αίθουσα
του θρόνου». Το διήγημα στέκεται απλά και μόνο στην ύπαρξή της και
στη σχέση που διατηρεί με το γιατρό Φλέρη και το γιο του. Δε γίνεται
καμία άλλη αναφορά στο οικογενειακό της περιβάλλον, αφού η «κουφάλαλη» δεν έχει καμία αξία για κανέναν. Λειτουργεί μόνο ως μέσο σεξουαλικής εκμετάλλευσης χωρίς να έχει κανένα απολύτως δικό της άνθρωπο
που να την αγαπά (Αθανασιάδης 2005:58,147,148-149,189).
β. Η οικογένεια είναι ανίκανη να τον βοηθήσει
Κάποιες φορές βέβαια ο κωφός ζει με την οικογένειά του, αλλά χωρίς
να απολαμβάνει την προστατευτική της παρουσία. Συνήθως τα μέλη της
είναι μεγάλης ηλικίας, ανήμπορα να συμβάλουν στην καλυτέρευση των
συνθηκών της ζωής του. Άλλοτε η οικογένεια του κωφού αντιμετωπίζει
οικονομικές δυσκολίες, που δεν της επιτρέπουν να τον φιλοξενεί στο περιβάλλον της και γι’ αυτόν το λόγο ψάχνει τρόπους για να απαλλαγεί από
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τη φροντίδα του. Ακόμη το οικογενειακό περιβάλλον δείχνει την αδιαφορία του ή και τη σκληρότητά του απέναντι στο κωφό μέλος του, γιατί
συνδέουν την ύπαρξή του με λανθασμένες ηθικιστικές αντιλήψεις. Στο
«Γουτοῦ Γουπατοῦ» ο μογίλαλος Μανώλης ζει μαζί με τη μητέρα του, η
οποία είναι πολύ μεγάλη στην ηλικία και γι’ αυτό δε μπορεί να τον βοηθήσει. Τα υπόλοιπα αδέρφια του βρίσκονται σε διάφορα μέρη μακριά
από τον τόπο όπου διαμένει ο Μανώλης με τη μητέρα του, χωρίς να εκδηλώνουν κανένα ενδιαφέρον (Τριανταφυλλόπουλος 1984:183-184). Στο
«Σταύρωση χωρίς Ανάσταση» ζουν και οι δύο γονείς του κωφού Σαράντη. Όμως κανένας από τους δύο δεν είναι διατεθειμένος να διαδραματίσει τον γονεϊκό του ρόλο για το δικό του λόγο ο καθένας. Η μητέρα αποδέχεται ότι έχει γεννήσει ένα παιδί με κώφωση, χωρίς ιδιαίτερες δυνατότητες και ότι είναι ανίκανη να κάνει κάτι γι’ αυτό. Τον χρησιμοποιεί στις
δουλειές του σπιτιού και μάλιστα στις πιο βάναυσες, όπως το σφάξιμο
των ζώων. Από την άλλη πλευρά ο πατέρας είναι ανύπαρκτος, γιατί θεωρεί τον κωφό ως τον καρπό της εξωσυζυγικής σχέσης της γυναίκας του.
Για τον ίδιο η κώφωση του μικρού Σαράντη οφείλεται στην τιμωρία του
Θεού για την αμαρτία της συζύγου του να συνάψει σχέση με κάποιον άλλον. Πάντως και οι δύο καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα: δεν πράττουν
το παραμικρό για το μικρό κωφό (Αθανασιάδης 1972:347). Στο «Φουστάνι της Λελούδας», η κωφή Λελούδα δε μένει με τις αδελφές της στο
χωριό, γιατί αδυνατούν να της εξασφαλίσουν να αναγκαία για τη ζωή. Η
οικονομική ανέχεια και μάλιστα η αύξηση της τιμής του ψωμιού καθιστούσαν επιτακτική την ανάγκη για ξενιτεμό της Λελούδας και εύρεση
εργασίας (Παπαντωνίου 1927:80).
γ. Ο κωφός αγαπάει την οικογένειά του
Από την άλλη πλευρά, όλα τα διηγήματα που εξετάζονται εδώ καταδεικνύουν την αγάπη που τρέφει ο κωφός για την οικογένειά του. Παρόλο που τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να αδιαφορούν για τον ίδιο, ή να μην
διατηρούν πολύ καλές σχέσεις μαζί του, εκείνος πάντοτε από την πλευρά
του νιώθει θετικά συναισθήματα για όλους. Ιδιαίτερη όμως είναι η αγάπη
που εκφράζει προς τη μητέρα του, αφού αναπτύσσει μαζί της μία σχέση
εξάρτησης, που μπορεί να φθάσει και σε σημείο υπερβολής κάποιες φορές. Στο «Γουτού Γουπατού», ο μογίλαλος Μανώλης αγαπά ιδιαίτερα τη
μητέρα του, αφού είναι ο μόνος άνθρωπος που ενδιαφέρεται πραγματικά
για εκείνον. Παρόλο που είναι μεγάλη σε ηλικία και δεν μπορεί να του
προσφέρει καμία προστασία από τα πειράγματα των ακουόντων, εκείνος
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είναι αποφασισμένος να αυτοκτονήσει όταν η μητέρα του πεθάνει. Μάλιστα, τα μικρά παιδιά της γειτονιάς γνωρίζοντας την αδυναμία του προς
τη μητέρα του χρησιμοποιούν ως τέχνασμα τον ψεύτικο θάνατό της προκειμένου να γλιτώσουν από τα χέρια του τον Τσηλότατο. Είναι αρκετό το
άκουσμα του θανάτου της μητέρας από τον Μανώλη για να αντιδράσει
άμεσα. Η αγάπη του για εκείνη είναι τόσο μεγάλη που αμέσως τρομάζει,
εκπλήσσεται και τελικά παραλύει ολόκληρος. Αξιοσημείωτος είναι ο
σχολιασμός του συγγραφέα ότι η αγάπη του παιδιού προς τη μητέρα του
είναι κοινός τόπος σε όλους τους ανθρώπους, ακόμη και στους αγίους και
στα τέρατα. Από τη διαπίστωση αυτή δεν θα μπορούσε να λείψει ο Μανώλης, αφού ανήκει στην κατηγορία των τεράτων (Τριανταφυλλόπουλος
1984:184,191). Στο «Σταύρωση χωρίς Ανάσταση», ο μικρός Σαράντης
είναι απόλυτα υπάκουος στη μητέρα του. Είναι ουσιαστικά ο μόνος άνθρωπος που έχει στο υποστατικό όπου ζουν. Αν και η ίδια δεν διατηρεί
ουσιαστική σχέση μαζί του, αυτός την εμπιστεύεται απόλυτα και πραγματοποιεί κάθε επιθυμία της. Οι δουλειές στις οποίες τον στέλνει είναι
διατεταγμένες υπηρεσίες για τον ίδιο. Ουσιαστικά πρόκειται για σχέση
εξάρτησης (Αθανασιάδης 1972:405-406). Στο «Φουστάνι της Λελούδας»,
η Λελούδα αγαπά ιδιαίτερα την αδερφή της την Κατίγκω, η οποία ενδιαφέρεται πραγματικά για την ίδια. Καθημερινά την βοηθά στον αργαλειό
και είναι υπάκουη σε κάθε υπόδειξη της μεγάλης της αδερφής. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό με το καινούργιο φουστάνι που ετοίμασε η
Κατίγκω για τη Λελούδα. Έχοντας τελειώσει το ράψιμο η Κατίγκω προτρέπει την αδερφή της να το φορέσει λίγο πριν το βολέψουν στο σεντούκι. Η Λελούδα αρνείται, γιατί έχει πολλά χρόνια να φορέσει καινούργιο
φουστάνι. Όμως κάνει υπακοή στην αδερφή της, γιατί είναι μεγαλύτερη
και κυρίως γιατί την αγαπά. Η αγάπη την κάνει να ξεπερνά ακόμη και
τον εαυτό της και να αφήνει στην άκρη κάθε αναστολή. Το δεύτερο πρόσωπο που η Λελούδα αγαπά είναι ο ξάδερφός της ο παπάς. Η αγάπη της
προς αυτόν οφείλεται στο γεγονός ότι της παρέχει ό,τι δεν μπορούν οι
άλλες αδερφές της στο χωριό εξαιτίας της φτώχιας τους, δηλ. στέγη,
τροφή, εργασία. Η αγάπη της προς τον παπά συνοδεύεται και από σεβασμό στο πρόσωπό του. Η γνώμη του έχει μεγάλη βαρύτητα για εκείνη, γι’
αυτό τον κοιτά, για να καταλάβει αν συμφωνεί με την επιθυμία της αδερφής της να φορέσει, έστω και για λίγο, το καινούργιο φουστάνι της
(Παπαντωνίου 1927:81-84). Στο παραμύθι: «Η Χιονένια και Τριανταφυλλένια», η βασιλοπούλα αναλαμβάνει να παραμείνει σιωπηλή μέχρι να
ετοιμάσει τα πουκάμισα των δώδεκα αδελφών της προκειμένου να τα
απαλλάξει από τα μάγια στα οποία τα έχει καταδικάσει μία κακή μάγισΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 2/2008
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σα. Η αγάπη της για τα αδέρφια της είναι τόσο δυνατή, ώστε νιώθει η ίδια υπαίτια για τα μάγια που τους έχει κάνει η κακή μάγισσα - χωρίς βέβαια να είναι – και επιπλέον θέτει σε κίνδυνο τη ζωή της φθάνοντας μέχρι το θάνατο προκειμένου να τα σώσει από τη μαγεία (Αγγελοπούλου
2002:93-94).
δ. Η οικογένεια του κωφού τον εκμεταλλεύεται
Όμως, σε ορισμένα από τα διηγήματα φαίνεται καθαρά η αρνητική
μορφή της σχέσης που διατηρούν τα ακούοντα μέλη της οικογένειας με
τον κωφό. Οι ακούοντες δείχνουν μια αδιαφορία για την εξέλιξη και την
ανάπτυξη του κωφού συγγενή τους και παραμένουν μόνο στο να τον
χρησιμοποιούν σε εργασίες και στην εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
Κάποιες φορές πιστεύουν ότι έχουν κάνει αγαθοεργία γιατί προσφέρουν
στον κωφό τη δυνατότητα να εργασθεί υπηρετώντας τους, αφού θεωρούν
ότι είναι ανίκανος για επιπλέον ανάπτυξη και καλλιέργεια. Στο διήγημα
«Σταύρωση χωρίς Ανάσταση», η οικογένεια του μικρού Σαράντη τον
χρησιμοποιεί αποκλειστικά στις δουλειές του σπιτιού και μάλιστα στις
πλέον βαριές και αποκρουστικές. Δεν του δίνει τη δυνατότητα πνευματικής εξέλιξης και τον αφήνει να βυθίζεται καθημερινά στο δικό του κόσμο, ενώ του αναθέτει να σφάζει πάπιες, κάτι που διαταράσσει επιπλέον
τον εσωτερικό του κόσμο και τη σχέση του με τον έξω. Η μητέρα του δεν
αισθάνεται μητρική στοργή για το παιδί της. Η μόνη ανάμνηση που έχει
από εκείνον ως συνδετικό κρίκο μαζί του είναι η ώρα της γέννησής του.
Για τη μητέρα του Σαράντη η γέννησή του δεν ήταν αφορμή χαράς, αλλά
η γέννηση ενός παράξενου πλάσματος, χωρίς ζωή, χωρίς τα χαρακτηριστικά ανθρώπου. Η μόνη εικόνα που έχει συγκρατήσει στο μυαλό της είναι το γλίστρημα ενός ζεστού κορμιού από μέσα της, χωρίς κανένα συναισθηματικό αντίκρυσμα (Αθανασιάδης 1972:347), χωρίς να μπορεί να
παρατηρήσει ούτε τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του προσώπου του παιδιού της. Η σχέση της μαζί του εξαντλείται στο βιολογικό επίπεδο μόνο
και δεν εξελίσσεται σε συναισθηματική ολοκλήρωση, δηλ. στην σχέση
μάνας-παιδιού.4
4

Οι ακούοντες γονείς περνούν από τα στάδια του ψυχολογικού θρήνου μέχρι να αποδεχθούν το γεγονός της γέννησης ενός κωφού παιδιού. Τα στάδια αυτά είναι απαραίτητα
για την συναισθηματική τους εξισορρόπηση. Περισσότερα μπορείς να δεις στα : Β.
Λαμπροπούλου, Α. Λαλένη, 2ο Εκπαιδευτικό Πακέτο Επιμόρφωσης, ΥΠ.Ε.Π.Θ. και
Μονάδα Ειδικής Αγωγής/ Κωφών Π.Τ.Δ.Ε., Β. Λαμπροπούλου, Η Εκπαίδευση του
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Στο «Φουστάνι της Λελούδας», φαίνεται η οικογενειακή εκμετάλλευση της κωφής από το γεγονός ότι το συγγενικό της περιβάλλον την προσλαμβάνει ως υπηρέτρια. Ο ξάδερφος της Λελούδας, ο παπάς του χωριού,
θέλοντας να τη βοηθήσει να ξεφύγει από τη φτώχεια της στενότερης οικογένειάς της αναλαμβάνει να προβεί στην αγαθοεργία της πρόσληψής
της ως υπηρέτριας, σύμφωνα τόσο με τη δική του όσο και με την κοινωνική αντίληψη της εποχής του. Την περίοδο αυτή είναι συνηθισμένο το
φαινόμενο της φυγής πολλών άπορων νέων κοριτσιών από τα σπίτια τους
στην επαρχία και της εύρεσης εργασίας σε πλούσιους συγγενείς στα αστικά κέντρα της χώρας. Δεν παύει όμως αυτό το φαινόμενο να αποτελεί
εκμετάλλευση των απόρων ανθρώπων και κυρίως εκείνων που αντιμετωπίζουν ιδιαιτερότητες. Ο παπάς σεβόμενος την έλλειψη ακοής και λόγου
της ξαδέρφης του όφειλε να τη φέρει κοντά του για να διευκολύνει την
πρόσβασή της στην εκπαίδευση και να κάνει ό,τι του ήταν δυνατόν προκειμένου να τη βοηθήσει να αποκτήσει αυτοεκτίμηση και ανεξαρτησία
στη λήψη αποφάσεων και γενικότερα στην καθημερινότητά της. Η αδυναμία του να την προστατέψει πραγματικά φαίνεται όχι μόνο από την
πρόσληψή της για τις δουλειές του σπιτιού, αλλά και από την αποτροπή
να ασχολούνται οι ακούοντες μαζί της, γιατί η κώφωσή της είναι θέλημα
του Θεού και κανείς δεν πρέπει να το εξετάζει και να προσπαθεί να το
ερμηνεύει (Παπαντωνίου 1927:79-80).
ε. Η οικογένεια του κωφού τον αγαπά αληθινά
Ωστόσο σε ελάχιστα διηγήματα τα ακούοντα μέλη μιας οικογένειας
παρουσιάζονται να αγαπούν τον κωφό συγγενή τους. Στο διήγημα: «Γουτοῦ Γουπατοῦ», ο μοναδικός άνθρωπος που ζει από το οικογενειακό περιβάλλον του Μανώλη του Μογίλαλου είναι η γριά μητέρα του. Πρόκειται για μία αδύναμη γυναίκα σε προχωρημένη ηλικία, η οποία τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για το παιδί της. Η μοναδική της έννοια είναι ο γιος της,
αφού κατανοεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά
του, γι’ αυτό και τον πονά. Αποτελεί μάλιστα με την παρουσία της ενισχυτικό παράγοντα της αυτοεκτίμησης του Μανώλη και της αγάπης του
για τη ζωή δεδομένου ότι ο μογίλαλος ομολογεί ότι, όταν η μητέρα του
πεθάνει, θα τελειώσει και ο ίδιος, αφού πίστευε ότι δεν έχει καμία αξία
ως άνθρωπος χωρίς εκείνη (Τριανταφυλλόπουλου 1984:183-184). Στο
Κωφού Παιδιού, Πανε/μίου Πατρών, 1989, John Adams, You and your deaf child,
Clerc Books, Gallaudet University Press, Washington, D.C. 1997
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διήγημα: «Το φουστάνι της Λελούδας», η οικογενειακή αγάπη προς την
Κωφή εκφράζεται μέσα από το πρόσωπο της μία αδερφής της, της Κατίγκως. Εκείνη αγαπά αληθινά την Λελούδα αφού ο τρόπος με τον οποίο
της συμπεριφέρεται είναι αυθεντικός, χωρίς υπερβολές. Την αντιμετωπίζει όπως τους άλλους ακούοντες, χωρίς να την προστατεύει με τέτοιον
τρόπο που να της στερεί την αυτονομία και ελευθερία της. Φθάνει μάλιστα στο σημείο να την μαλώνει προκειμένου να την κρατά σε εγρήγορση
και να αποφεύγει λανθασμένες κινήσεις. Το αληθινό ενδιαφέρον της για
την Κωφή αδερφή της καλύπτει όλες τις φάσεις της ανθρώπινης ζωής,
ακόμη και την προετοιμασία για το μεγάλο ταξίδι προς την άλλη ζωή. Τα
έθιμα της εποχής θέλουν κάθε άνθρωπος να έχει αποθηκευμένα καινούργια ρούχα που δεν θα τα έχει φορέσει ποτέ για να ντυθεί το λείψανό του
με αυτά την ώρα της κηδείας του. Η Κατίγκω γνωρίζει πολύ καλά αυτό
το έθιμο και νιώθει την υποχρέωση να ετοιμάσει καινούργια ρούχα για
την αδερφή της, αφού αυτά που φορά είναι τα μοναδικά που έχει. Η αγάπη της είναι τόσο έντονη που της δημιουργεί συγκίνηση, καθώς βλέπει τη
Λελούδα να προχωρά με τα καινούργια της ρούχα στο δρόμο. Συγκινείται γιατί αυτά τα ρούχα θα την συνοδεύσουν στο τελευταίο της ταξίδι,
γιατί δεν μπορεί να αποδεχθεί την κώφωση της αδερφής της ως επιθυμία
του Θεού και να ησυχάσει, γιατί δεν μπορεί να συμβιβασθεί με την ιδέα
ότι η αδερφή της θα πεθάνει κάποτε. Δεν μπορεί να ακολουθήσει το δρόμο που έχει διαβεί ο ξάδερφός της ο παπάς, του οποίου το τέρμα είναι η
γαλήνη. Ο δρόμος αυτός δεν είναι άλλος από την αποδοχή όλων όσα
συμβαίνουν ως θέλημα του Θεού, που πρέπει όλοι να αποδέχονται χωρίς
καμία ερώτηση και αμφιβολία (Παπαντωνίου 1927:83-84).

3. Σχέση κωφού και κοινωνίας
Ο κωφός ζώντας στα πλαίσια μίας κοινωνίας αντιμετωπίζεται από τα
μέλη της με συγκεκριμένο τρόπο. Ανάλογα με τις αντιλήψεις που αυτά
έχουν και το πώς αντιλαμβάνονται την κώφωση στέκονται απέναντι του
διαφορετικά. Άλλοτε τον αποδέχονται ως ισότιμο μέλος με αυτά, άλλοτε
δεν τον αποδέχονται και τον περιγελούν, άλλοτε νιώθουν έντονη περιέργεια για τον τρόπο με τον οποίο ζει και για τα αίτια που του επέφεραν
την κώφωση, ενώ κάποτε τον εκμεταλλεύονται χωρίς να νοιώθουν τύψεις
για την στάση τους αυτή.
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α. Η κοινωνία δεν τον αποδέχεται και τον περιγελά
Η πλειοψηφία των διηγημάτων που εξετάζουμε παρουσιάζει την αρνητική πλευρά της κοινωνίας. Πρόκειται για κοινωνίες που δεν μπορούν
να αποδεχθούν τον κωφό, τον περιθωριοποιούν και μάλιστα δημιουργούν
αρνητικά σχόλια εις βάρος του. Στο διήγημα: «Ο Βουβός», περιγράφεται
με ρεαλισμό η αποδοκιμασία του κωφού από την κοινωνία του τόπου όπου ζει. Όλοι τον περιγελούν για την αδυναμία του, ακόμη και εκείνη η
γυναίκα που τον έχει υπό την προστασία της και λειτουργεί ως μητέρα
του. Καθώς προχωρά στο δρόμο κρυμμένοι ακούοντες του πετούν πέτρες
ή φλούδες από πεπόνι για να τον πειράξουν (Εφταλιώτης 1975:101-102).
Η κοινωνική αυτή συμπεριφορά βασίζεται στη νοοτροπία που η κοινωνία
του χωριού διατηρεί. Ζητά πρόσωπα που να μπορεί να τα περιγελά και
ιδίως αυτά που έχουν ιδιαιτερότητες. Πρόκειται για την ανάγκη να βρουν
μία διέξοδο από την μονοτονία την οποία βιώνουν ή ακόμη για να ξορκίσουν το κακό που ενδεχομένως ο άνθρωπος με ιδιαιτερότητες κουβαλά
επάνω του. Ουσιαστικά είναι η αναμέτρηση της δύναμης της υγιούς κοινωνίας με εκείνη του αρρώστου μέλους της. Η ακούουσα κοινωνία έχει
ανάγκη να επιβάλει τη δύναμή της στον κωφό και να είναι εκείνη που ελέγχει το παιχνίδι των ισορροπιών. Ζητά λοιπόν διαρκώς επιβεβαίωση
αυτής της δύναμης και επαλήθευση αυτής της ισορροπίας. Το πείραγμα
του κωφού της προσφέρει αυτοεπιβεβαίωση και διατήρηση των αποστάσεων ανάμεσα σε εκείνον και την ίδια (Muffers 2002, Ζώνιου-Σιδέρη
1998). Στο διήγημα «Γουτοῦ Γουπατοῦ», η τοπική κοινωνία στέκεται πολύ σκληρή απέναντι στο Μανώλη. Οι μάγκες της αγοράς τον πετροβολούν, τα κορίτσια της γειτονιάς τον χλευάζουν, η νεολαία και οι μόνιμοι
πελάτες των μαγαζιών δεν σταματούν να τον πειράζουν. Η διαπίστωση
του συγγραφέα ότι σε έναν τόπο τόσο μικρό ο Μανώλης είχε τόσο λίγους
φίλους όσο αμέτρητους εχθρούς υπογραμμίζει τη δύσκολη ζωή που διάγει ο Μανώλης. Οι εχθροί του δεν οφείλονται βέβαια σε κάποια ενέργεια
του ίδιου αλλά στα φυσικά του χαρακτηριστικά και μόνο. Οι εχθροί του
περιγελούν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και τον αποκαλούν
«Ταπόη» (χταπόδι). Η συγκεκριμένη λέξη περιγράφει το Μανώλη όπως
οι ακούοντες κάτοικοι του νησιού τον αντιλαμβάνονται και τον αντιμετωπίζουν. Η παραφθορά της λέξης «χταπόδι» φανερώνει τη μογιλαλία
του, ενώ ο εικονισμός του ως χταπόδι περιγράφει τις υπόλοιπες αναπηρίες που έχει στα κάτω και άνω άκρα (Τριανταφυλλόπουλος 1984: 184).
Για άλλη μία φορά η κοινωνία των «υγιών» τηρεί επικριτική στάση απέναντι σε όποιον δεν πληρεί τις δικές της προϋποθέσεις κανονικότητας.
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β. Η κοινωνία περιβάλει με περιέργεια τον κωφό
Η ακούουσα κοινωνία δεν εξοικειώνεται εύκολα με τους κωφούς. Επειδή τους θεωρεί περιθωριοποιημένα άτομα τους περιβάλει με μία έντονη περιέργεια σχετικά με τον τρόπο που αυτοί ζουν, τις συνήθειες που
έχουν τις ικανότητες που παρουσιάζουν. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις δεν διστάζει να τους αποδίδει περίεργα έως και μαγικά χαρακτηριστικά. Τούτο είναι φυσική απόρροια της απόστασης που υπάρχει μεταξύ
τους και βέβαια της έλλειψης γνώσης γύρω από την κώφωση. Στο παραμύθι «Της θάλασσας η θυγατέρα», η βουβή θυγατέρα της θάλασσας ελκύει την περιέργεια των γυναικών του καπετάνιου. Όλες έρχονται για να
δουν τι είδους γυναίκα είναι αυτή, παρόλο που ο σύζυγός τους τις προειδοποιεί αυστηρά να μην το κάνουν. Και οι τρεις γυναίκες θέλουν να δουν
από κοντά πώς είναι αυτή η Βουβή και αν ισχύουν όσα ο άντρας τους ισχυρίζεται. Ο κωφός προκαλεί περιέργεια στους ακούοντες. Το γεγονός
ότι δεν ακούει, δε μιλάει δημιουργεί μία εικόνα μυστηρίου και κάποιοι
από αυτούς που ακούνε ζητούν να το εξερευνήσουν. Η θυγατέρα της θάλασσας καταφέρνει με μαγικό τρόπο να εξοβελίσει τις «αντιπάλους» της.
Παρουσιάζεται λοιπό ως μία ύπαρξη υπερκόσμια, προικισμένη με δυνάμεις πέραν των συνηθισμένων. Αυτή η αντίληψη αντικατοπτρίζει τη νοοτροπία των ακουόντων, σύμφωνα με την οποία, επειδή δεν μπορούν να
προσεγγίσουν τον κωφό του αποδίδουν εξωπραγματικές ιδιότητες. Οι
ακούοντες ακόμη νιώθουν φόβο για τον κωφό. Όταν ο καπετάνιος πληροφορείται ότι η Βουβή ευθύνεται για το θάνατο των συζύγων του δεν
τολμά να την επιπλήξει. Αντίθετα χρησιμοποιεί καλό και ήπιο τρόπο για
να την προσεγγίσει. Μετά το θάνατο των τριών συζύγων του ο καπετάνιος αποφασίζει να κρυφτεί και να μάθει περισσότερα για τη Βουβή (Αγγελοπούλου 2002:35-36). Ο φόβος λοιπόν που γεννά το διαφορετικό αποτελεί μία επιπλέον αιτία περιθωριοποίησης των ανθρώπων με ιδιαιτερότητες από την κοινωνία. Στο «Φουστάνι της Λελούδας», οι ακούοντες είναι ιδιαίτερα περίεργοι. Δεν μπορούν να καταλάβουν το λόγο για τον οποίο η Λελούδα γεννήθηκε κωφή. Δεν διστάζουν μάλιστα να ρωτούν αδιάκριτα το οικογενειακό της περιβάλλον θέλοντας να μάθουν την αιτία
της κώφωσής της. Η περιέργειά τους είναι τόσο έντονη που τους κάνει να
δίνει ο καθένας τη δική του ερμηνεία ανάλογα με τις γνώσεις και τα βιώματά του. Μετά όμως την παρέλευση αρκετών ετών από τότε που η Λελούδα ήρθε στο σπίτι του ξαδέρφου της του παπά ως υπηρέτριά του όλοι
την συνήθισαν. Μάλιστα ξέρουν με ακρίβεια το καθημερινό της πρόγραμμα αφού κάθε ημέρα η Λελούδα κάνει τις ίδιες εργασίες με την ίδια
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πάντοτε ακρίβεια. Η περιέργεια των ακουόντων είναι αναμεμειγμένη με
διάφορες προκαταλήψεις όπως εκείνη του καινούργιου φορέματος. Για
τους ακούοντες είναι περίεργο το γεγονός ότι ετοιμάζεται καινούργιο φόρεμα για την κωφή. Την έχουν συνηθίσει πάντοτε με το ίδιο. Εξάλλου η
κωφή δεν έχει τα ίδια δικαιώματα στη χαρά και στην ανεμελιά με τους
ακούοντες!!! Γι’ αυτό, όταν διαπιστώνουν ότι η αδερφή της η Κατίγκω
της ράβει καινούργιο φόρεμα, σπεύδουν να δώσουν τη δική τους εξήγηση: Ότι δηλαδή η Λελούδα πρόκειται να πεθάνει και της ετοιμάζουν το
φουστάνι της κηδείας της (Παπαντωνίου 1927:81-82). Πρόκειται για το
πάντρεμα περιέργειας, προκαταλήψεων και υποβιβαστικής αντιλήψεως
των ακουόντων εις βάρος βέβαια της κωφής.
γ. Η κοινωνία εκμεταλλεύεται τον κωφό
Η πλειοψηφία των διηγημάτων που μας απασχολεί εδώ υπογραμμίζει
την κοινωνική εκμετάλλευση των κωφών από την ακούουσα κοινωνία.
Χωρίς να ωραιοποιείται η κατάσταση, παρουσιάζονται οι διαφορετικοί
τρόποι που χρησιμοποιούν οι ακούοντες προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τους κωφούς στην επίτευξη των όποιων σχεδίων τους. Μάλιστα εάν
ληφθεί υπ’ όψιν το γεγονός ότι όλα τα διηγήματα είναι γραμμένα από
ακούοντες καθίσταται κατανοητό ότι όλα όσα περιγράφονται αποτελούν
την πραγματικότητα όπως την κατανοούν οι ίδιοι. Στο διήγημα «Σταύρωση χωρίς Ανάσταση», η κοινωνική εκμετάλλευση του μουγγού Σαράντη λαμβάνει σάρκα και οστά στο πρόσωπο του συζύγου της μητέρας
του, ο οποίος τον προετοιμάζει να σκοτώσει τον εραστή της. Ο Ηλίας, ο
σύζυγος της μητέρας του μουγγού, δίχως να αναγνωρίζει την ανθρώπινη
ιδιότητα του Σαράντη τον πλησιάζει και αφυπνίζει το ζωώδες ένστικτό
του. Χρησιμοποιεί το ταραγμένο του μυαλό, το οποίο είναι αποτέλεσμα
της άρνησης των ακουόντων να επικοινωνήσουν μαζί του, για να τον διδάξει τον αποτελεσματικότερο τρόπο του φόνου. Για τον έξυπνο και ισορροπημένο ακούοντα ο μουγγός διαθέτει «σκοτεινό μυαλό», ενώ ταυτόχρονα είναι και «ηλίθιος». Γι’ αυτό το λόγο προφέρει καθαρά και αργά
τις λέξεις που περιγράφουν τη διαδικασία του φόνου. Κάνει μάλιστα μία
μικρή αναπαράσταση στην πλάτη του «ανθρώπινου ζώου» με το μαχαίρι
του για να τον βοηθήσει να καταλάβει επακριβώς τα όσο πρέπει να
πραγματοποιήσει (Αθανασιάδης 1972:373-374). Πρόκειται ουσιαστικά
για την πλύση εγκεφάλου που υφίσταται ο αδύναμος άνθρωπος από τον
ισχυρό «συνάνθρωπό» του. Το γεγονός ότι ο μουγγός καθίσταται το πειθήνιο όργανο του Ηλία οφείλεται στην απομόνωση στην οποία ζει ο ίδιΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 2/2008
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ος. Κανένας από τους ακούοντες του υποστατικού δεν τον πλησιάζει αφού κανείς δεν πιστεύει ότι πρέπει να ασχοληθεί μαζί του. Ο μουγγός δεν
έχει τη δυνατότητα να διασταυρώσει την ορθότητα των λεγομένων του
ακούοντα. Δεν υπάρχει κάποιος με τον οποίο να μπορεί να συνομιλήσει,
να διαπιστώσει το σωστό ή το λάθος. Είναι έρμαιο όσων εκείνος ο ακούων, ο Ηλίας, του παρουσιάζει. Η ανάγκη, λοιπόν, του μουγγού για επικοινωνία τον κάνει να ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ακούοντα που θα
ενδιαφερθεί για εκείνον, έστω και με απώτερο στόχο την εκμετάλλευση.
Έχοντας πια υποστεί την πλήρη απανθρωποποίησή του ο μουγγός και έχοντας καταλάβει αυτό που πρέπει να κάνει, βγαίνει έξω από το σπίτι
αφήνοντας ήχους σαν του χοίρου που ικανοποιείται να ανακατεύεται στη
λάσπη και στις δυσώδεις καταστάσεις. Αυτή η εικόνα περιγράφει το μέγεθος της κατάντιας του μουγγού που έχει μετατραπεί σε ανθρωπόμορφο
κτήνος, το οποίο ζητά να την ικανοποίηση σε ο,τιδήποτε ικανοποιεί τις
ζωώδεις ορέξεις του και μόνο. Πέρα όμως από αυτήν την ερμηνεία της
συγκεκριμένης εικόνας θα μπορούσαμε να περάσουμε και σε μία άλλη,
συμβολική-κοινωνική προσέγγιση. Ο χοίρος δεν είναι κοινωνικό ζώο. Το
μόνο που τον ικανοποιεί είναι το κύλισμά του στη λάσπη. Η συνεχής ενασχόλησή του με αυτήν τον καθιστά αποκρουστικό στους ανθρώπους
και τον αντιμετωπίζουν περιφρονητικά. Ό μόνος λόγος για τον οποίο τον
εκτρέφουν είναι η εκμετάλλευση του κρέατός του. Επιπλέον, λόγω της
εικόνας που παρουσιάζει αυτό το ζώο, καθίσταται συνώνυμο όσων ανθρώπων δεν έχουν καλούς τρόπους, ζουν ατημέλητα και παρουσιάζουν
αντικοινωνική συμπεριφορά. Όλα τα παραπάνω μας βοηθούν να δούμε το
μουγγό ως τον περιθωριοποιημένο άνθρωπο που συγκεντρώνει την απέχθεια των ακουόντων, οι οποίοι του επιβάλουν έναν συγκεκριμένο τρόπο
ζωής, συγκεκριμένες μορφές ικανοποίησης, δίχως να του επιτρέπουν να
ζει ως άνθρωπος παρά μόνο ως ζώο. Στο έργο: «Η Αίθουσα του Θρόνου», η ακούουσα κοινωνία εκμεταλλεύεται την κωφή σεξουαλικά. Ο
γιατρός Μαρίνος Φλέρης παίρνει υπό την προστασία του ένα μικρό κωφό
ορφανό κοριτσάκι που φοιτά στην Δελόγγειο Οικοκυρική Σχολή. Περνώντας όμως τα χρόνια και καθώς το κωφό κοριτσάκι εξελίσσεται σε μία
όμορφη γυναίκα, ο γιατρός δεν νιώθει καμία συστολή μπροστά στην επιθυμία του να συνάψει ερωτικές σχέσεις μαζί της. Μάλιστα, μέσα στο ίδιο
του το σπίτι η κωφή κοπέλα πέφτει θύμα αλλεπάλληλης σεξουαλικής εκμετάλλευσης και από άλλο μέλος της οικογένειας του γιατρού, τον γιό
του. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της εκμετάλλευσης είναι η κυοφορία ενός εμβρύου που θα έχει άσχημη και άτυχη κατάληξη. Το τραγικό είναι
ότι η ακούουσα κοινωνία γνωρίζει ότι ο πατέρας γιατρός διατηρεί αυτήν
52

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 2/2008

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΦΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

τη σχέση μαζί της και κανείς δεν αναλαμβάνει να την υπερασπισθεί και
να την βοηθήσει (Αθανασιάδης 2005:147-149). Στο διήγημα «Το φουστάνι της Λελούδας», παρουσιάζεται μία πιο ήπια μορφή εκμετάλλευσης
της κωφής από τους ακούοντες. Η Λελούδα, επειδή κανείς στο χωριό δεν
μπορεί να της εξασφαλίσει τα απαραίτητα για την επιβίωση, αναγκάζεται
να έλθει στον τόπο όπου μένει ο ξάδερφός της, ο Παπάς, και να δουλεύει
σε αυτόν ως υπηρέτρια. Το γεγονός ότι οι αδερφές της δεν μπορούν να
την συντηρήσουν στο χωριό αποτελεί ένα είδος ακούσιας εκμετάλλευσης
της Κωφής, γιατί την αντιμετωπίζουν ως ανάπηρη, που ζει παρασιτικά εις
βάρος των υπολοίπων. Η κωφή έχει ανάγκη να μάθει να ζει ανεξάρτητα
από τους ακούοντες, να μπορεί να βγάζει εις πέρας όλες τις υποχρεώσεις
της και να συντηρεί μόνη τον εαυτό της. Διαφορετικά, θα βρίσκεται πάντοτε κάτω από την ανάγκη των ακουόντων και θα είναι το εύκολο θύμα
της εκμεταλλευτικής τους διάθεσης. Η Λελούδα νιώθει υποχρεωμένη
στον ξάδερφό της επειδή της παρέχει στέγη και τροφή, έστω και αν εργάζεται ως υπηρέτριά του. Έχει υποστεί τέτοια εκμετάλλευση από τους ακούοντες ώστε να μη διεκδικεί για τον εαυτό της τίποτε περισσότερο από
αυτά που διαθέτει. Θεωρεί μάλιστα τον εαυτό της ικανοποιημένο με όσα
οι ακούοντες έχουν αποφασίσει για εκείνη. Χαρακτηριστικό της εκμετάλλευσης που υφίσταται και της πλύσης εγκεφάλου που έχει λάβει χώρα
είναι το σχόλιο του συγγραφέα ότι στη μουγγή δεν ταιριάζουν ούτε οι
πολυτέλειες, ούτε η ξεκούραση και η παρατήρηση της φύσης. Η ακούουσα κοινωνία έχει αποφασίσει πού θα κατατάξει τη μουγγή: στο επίπεδο
των ζώων!!! (Παπαντωνίου1927:80-81). Στο διήγημα «Ο Βουβός», εμφανίζεται η εκμετάλλευση της ακούουσας κοινωνίας υπό τη μορφή της
παντελούς αδιαφορίας για το βουβό και της κοροϊδίας εις βάρος του. Πολύ σημαντική είναι η εικόνα που περιγράφει το πώς έπλεε το άψυχο σώμα του αυτόχειρα βουβού στη θάλασσα. Η εικόνα του νεκρού βουβού είναι μία επανάληψη ή καλύτερα η περίληψη όλης του της ζωής. Το σώμα
του έπλεε χωρίς θόρυβο παρασυρόμενο από τα ελαφριά χτυπήματα των
κυμάτων επάνω στις πέτρες. Αφημένος ο νεκρός, χωρίς να αντιδρά, ήσυχα και βαριά πλέει δεχόμενος το χτύπημα των κυμάτων, όπως έκανε σε
όλη του τη ζωή. Ζούσε ήσυχα και βαριά. Ήσυχα χωρίς να ενοχλεί κανέναν και χωρίς να επιδιώκει την πρόκληση. Βαριά γιατί κανείς δεν τον
αποδεχόταν και δεν τον πλησίαζε. Δεχόταν μόνο τα χτυπήματα των κυμάτων των συγχωριανών του όταν τον χλεύαζαν και του έριχναν πέτρες ή
πεπονόφλουδες. Τότε ήταν που χτυπούσε πάνω στην πέτρα της δυστυχίας, της λύπης, γιατί διαπίστωνε ότι ο βουβός είναι καταδικασμένος να ζει
μόνος, χωρίς το ενδιαφέρον κανενός. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι σε
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όλο το διήγημα ο Βουβός μία μόνο φορά αποκαλείται «άνθρωπος», την
ώρα που βρίσκεται πνιγμένος στη θάλασσα. Ο χαρακτηρισμός αυτός είναι έντονα τραγικός-ειρωνικός. Αποκαλείται άνθρωπος, όταν δεν μπορεί
να λειτουργήσει ως άνθρωπος! Είναι νεκρός, ανίκανος για κάθε επικοινωνία, και όμως έστω και εξωτερικά, σχηματικά είναι άνθρωπος. Πρόκειται για την ανακάλυψη αυτής της αλήθειας την τελευταία στιγμή. Τότε
που όλα έχουν τελειώσει και δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγήςκαλυτέρευσης. Ίσως γιατί τώρα δε θα χρειαστεί να καταβληθεί, καμία
προσπάθεια επικοινωνίας. Οι ακούοντες έχουν απαλλαγεί από την παρουσία του Βουβού και μάλιστα χωρίς ίχνος ενοχής, αντίθετα με αδιαφορία και εκ του ασφαλούς μπορούν να τον αποκαλούν τώρα πια άνθρωπο.
Είναι τραγικό το μέγεθος της αναλγησίας των ακουόντων που δίδουν
στον Βουβό το χαρακτηρισμό του ανθρώπου μόνο και μόνο για αντιπαράθεση και διαχωρισμό του πτώματος από τις πέτρες και τους βράχους
της θάλασσας (Εφταλιώτης 1975:102).
δ. Κάποιοι ενδιαφέρονται ειλικρινά και προστατεύουν τον κωφό
Σε πολύ λίγα διηγήματα γίνεται αναφορά σε πρόσωπα που αγαπούν
και αναλαμβάνουν προστατευτικό ρόλο έναντι των κωφών. Αυτά τα πρόσωπα είναι μεμονωμένα και αποτελούν την εξαίρεση της κοινωνίας των
ακουόντων, αφού είναι τα μόνα που σέβονται τους Κωφούς και μάλιστα
δε διστάζουν να αντιπαρατεθούν με τους υπολοίπους ακούοντες καταδικάζοντας τον περιπαικτικό και γεμάτο εκμετάλλευση τρόπο συμπεριφοράς τους. Στο διήγημα «Ο Βουβός», υπάρχει ένα πρόσωπο που αγαπά και
ενδιαφέρεται για εκείνον. Είναι το μικρό κοριτσάκι της γυναίκας που ανέλαβε να μεγαλώσει και να αναθρέψει το Βουβό. Το κορίτσι αυτό νιώθει την ανάγκη να τον προστατεύσει από τα πειράγματα των ακουόντων,
γιατί δεν μπορεί να καταλάβει την αιτία αυτής της συμπεριφοράς. Ο
Βουβός δεν ανήκει για εκείνην στο περιθώριο της ζωής. Αντιθέτως τον
τοποθετεί στο κέντρο της δικής της ζωής και μέχρι ένα σημείο ζουν μαζί
την καθημερινότητα χωρίς κανένα πρόβλημα. Ακόμη και στα γλέντια ο
Βουβός παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, αφού εμψυχώνει την προστάτιδά
του γενόμενος εκείνη την ώρα ο ίδιος προστάτης της. Η καθημερινή επαφή έχει ανοίξει διαύλους επικοινωνίας και ο ένας καταλαβαίνει τις ανάγκες του άλλου διευκολύνοντας τις συνθήκες διαβίωσής τους. Όλα όμως
τελειώνουν με τον γάμο της κοπέλας (Εφταλιώτης 1975:101). Εκείνη ακολουθεί το δρόμο που θα την οδηγήσει στην προσωπική της ολοκλήρωση και ευτυχία, σύμφωνα πάντοτε με τα δεδομένα της ακούουσας κοινω54
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νίας. Είναι επιβεβλημένο για κάθε νέα γυναίκα να παντρεύεται, γιατί με
αυτόν τον τρόπο θα εκπληρώσει το σκοπό της ύπαρξής της και οι υπόλοιποι ακούοντες θα είναι ήσυχοι ότι ακόμη ένας συνάνθρωπός τους
συμμορφώθηκε με τα κοινωνικά δεδομένα, που του επέβαλαν. Και βέβαια από αυτά τα δεδομένα απουσιάζει ο Βουβός. Εκείνος είναι καταδικασμένος να μένει μόνος, χωρίς δικαίωμα στην ευτυχία. Η ακούουσα
προστάτιδά του παύει να λειτουργεί με αυτό το χαρακτηριστικό από την
ώρα που γίνεται και η ίδια μέλος της νοοτροπίας των υπολοίπων ακουόντων, δηλ. της ικανοποίησης μόνο του συμφέροντός της και του κυνηγιού
της όποιας ευτυχίας μέσα από το γάμο. Το περιστατικό αυτό αντανακλά
τη νοοτροπία των ακουόντων, που θέλει να ασχολούνται με τους κωφούς
μόνο όσοι δεν έχουν δική τους οικογένεια, διάφορες υποχρεώσεις. Από
την ώρα που θα αποκτήσουν, χάνουν και το ενδιαφέρον τους για αυτούς
τους ανθρώπους. Ίσως γιατί η ενασχόληση με τους κωφούς ισοδυναμεί
με θυσία ή τουλάχιστον με θυσιαστικό πνεύμα. Στο διήγημα «Γουτοῦ
Γουπατοῦ», ο Μανώλης απολαμβάνει την προστασία του ιδιοκτήτη του
μεγάλου καφενείου του χωριού. Η προστασία του έγκειται σε δύο σημεία. Το πρώτο αφορά τη γνώση της γλώσσας του Μανώλη. Ο Γιωργής ο
Λαυκιώτης, ο ιδιοκτήτης του καφενείου, όχι μόνο μπορεί και καταλαβαίνει την περίεργη γλώσσα του Μανώλη, αλλά καθίσταται και καθηγητής
της. Κάθε φορά που οι υπόλοιποι ακούοντες επιθυμούν να μάθουν κάτι
από αυτήν τη γλώσσα, ο Γιωργής είναι πρόθυμος να τους διδάξει και να
επιλύσει κάθε παρανόηση που μπορεί να έχει δημιουργηθεί εξ αιτίας της
ιδιαιτερότητάς της. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η προστασία
του Γιωργή έγκειται στην κατανόηση της γλώσσας του Μανώλη, γιατί
δείχνει ότι η προστασία δεν είναι τίποτε άλλο από την ικανότητα επικοινωνίας με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα κάποιου. Ο Γιωργής κατανοεί τη
γλώσσα του Μανώλη, γιατί ο ίδιος τρέφει πραγματικό ενδιαφέρον για την
καθημερινότητά του. Θέλει να του προσφέρει μία όσο το δυνατόν πιο ανθρώπινη ζωή, βασισμένη στο ανθρώπινο ενδιαφέρον. Το δεύτερο στοιχείο που συνθέτει την προστατευτική παρουσία του Γιωργή είναι η υποστήριξη που παρέχει στον Μανώλη, όταν οι υπόλοιποι ακούοντες τον κοροϊδεύουν. Φαίνεται ότι ο Γιωργής τον αντιμετωπίζει ως κανονικό άνθρωπο που διψά για κοινωνική ζωή και για τακτοποίηση της σκέψης του
επιθυμώντας να οργανώνει το χρόνο μέσα από το δικό του πρωτότυπο
ημερολόγιο (Τριανταφυλλόπουλος 1984:185-186).
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4. Ψυχολογία κωφού
Η λογοτεχνία αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο μέσο για την ανάδειξη της
ψυχολογίας των ανθρώπων που εμπλέκονται σε διαφορετικές καταστάσεις φωτίζοντας πτυχές του χαρακτήρα και της ψυχοσύνθεσής τους. Ο
τρόπος που αντιδρούν στην καθημερινότητά τους και τα σχόλια τόσο του
συγγραφέα όσο και των υπολοίπων ακουόντων για τους κωφούς μαρτυρούν την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Στο διήγημα
«Ο Βουβός», παρουσιάζεται η άσχημη ψυχολογική κατάσταση του ανώνυμου ανθρώπου, που πέφτει θύμα της περιπαιχτικής διάθεσης της κοινωνίας των ακουόντων του νησιού του. Τα αρνητικά συναισθήματα που
βιώνει ακολουθούν μία ανοδική εξελικτική πορεία που κορυφώνεται
στην απονενοημένη πράξη της αυτοκτονίας. Ο Βουβός είναι «ο δύστυχος
άνθρωπος» κατά τον συγγραφέα (Εφταλιώτης 1975:101). Το διήγημα ξεκινά με αυτόν τον χαρακτηρισμό, γιατί αποτελεί τη βάση της εξέλιξης
της ιστορίας, ενώ ουσιαστικά η όλη πλοκή έχει ως σκοπό την ανάδειξη
της δυστυχίας αυτού του ανθρώπου. Ο Βουβός είναι δύστυχος, γιατί γεννιέται με κώφωση που αποτελεί ψεγάδι όχι γιατί δεν ακούει, αλλά γιατί
οι ακούοντες το εκλαμβάνουν ως τέτοιο. Η δυστυχία του αποτελεί το χαρακτηριστικό της ζωής του, επάνω στο οποίο στοιβάζονται διάφορα γεγονότα που επιτείνουν τη δυστυχία του και την οδηγούν στην αφόρητη
λύπη, στην έντονη προσπάθεια να βρει διεξόδους, στην αποτυχία και τελικά στην αυτοκτονία. Όταν οι ακούοντες τον περιπαίζουν, εκείνος νιώθει έντονη θλίψη, κατανοεί ότι είναι αδύναμος και το μόνο που κάνει είναι να ζητά βοήθεια από την μικρή προστάτιδά του, αν και ξέρει ότι και
εκείνη δεν μπορεί να του προσφέρει πολλά πράγματα. Ωστόσο αγωνίζεται να ξεπεράσει την θλίψη του συμμετέχοντας στη χαρά του πανηγυριού
με εκείνην που επικοινωνεί μαζί του. Ο ίδιος δε ζηλεύει την ικανότητά
της να χορεύει και να χαίρεται. Αντιθέτως ό,τι αρνούνται οι ακούοντες
να του προσφέρουν, δηλ. συμπαράσταση, προστασία, ενίσχυση, συνταύτιση, συμπάθεια, επικοινωνία, αγάπη εκείνος τα δίνει απλόχερα. Όχι μόνο καμαρώνει τη μικρή προστάτιδά του, όταν χορεύει, αλλά και την ενισχύει δίνοντάς της θάρρος να σταθεί ανάμεσα στους ακούοντες και να
δείξει την ικανότητά της στο χορό, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία στη
μικρή κοινωνία που ζουν. Όλα αυτά περικλείονται στο χαρακτηρισμό του
συγγραφέα για το Βουβό, ότι πρόκειται για ανοιχτόκαρδο άνθρωπο. Όμως παρόλη την προσπάθεια που καταβάλει ο Βουβός δεν τα καταφέρνει,
γιατί νιώθει φοβερά μόνος, όταν η κοπέλα που τον προστατεύει παντρεύεται. Ο Βουβός έχει εξαντλήσει όλο τον κόσμο στο πρόσωπο αυτής της
56
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κοπέλας, όχι γιατί το θέλει ο ίδιος, αλλά γιατί οι ακούοντες έχοντάς τον
απομονώσει από εκείνους, τον καταδικάζουν σε αυτήν την μορφή ζωής.
Συναισθηματικά έχει επενδύσει μόνο επάνω της, αφού η χαρά της επικοινωνίας και το νόημα της ζωής λαμβάνουν σάρκα και οστά στο πρόσωπό
της. Όταν εκείνη παντρεύεται, γκρεμίζεται ο κόσμος για το Βουβό. Συναισθηματικά πεθαίνει και δεν του απομένει παρά να πεθάνει και βιολογικά, κάτι που το επιτυγχάνει με την πράξη της αυτοκτονίας (Εφταλιώτης
1975:101-102).
Η Λελούδα στο ομώνυμο διήγημα του Παπαντωνίου ανήκει στην κατηγορία των κωφών που αποδέχονται την κοινωνική τους θέση και δεν
επιδιώκουν κάτι περισσότερο από αυτήν. Η Λελούδα δεν αντιδρά ενάντια
στην απόφαση της τοπικής κοινωνίας να είναι υπηρέτρια στο σπίτι του
παπά. Η ίδια φαίνεται να έχει συμβιβασθεί με αυτήν την ιδέα και αντιμετωπίζει τη ζωή της με ιδιαίτερη στωικότητα. Δεν εκφράζει κανένα συναίσθημα στην καθημερινότητά της, αφού το χαμόγελο που υπάρχει στο
πρόσωπό της δεν είναι αποτέλεσμα χαράς, αλλά μία παγιωμένη κατάσταση, που δηλώνει κάποια προσωπική χαρά από το μακρινό παρελθόν. Η
Λελούδα δεν έχει λόγο να χαίρεται δεδομένου ότι τα πάντα παραμένουν
τα ίδια χωρίς συναισθηματικό περιεχόμενο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι
δε λειτουργεί συναισθηματικά στις σχέσεις της με τους ακούοντες γιατί
εκείνοι πρώτοι δεν την προσεγγίζουν συναισθηματικά. Η ίδια έχει αποδεχθεί πλήρως αυτήν την απομόνωση και δεν παραπονιέται για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Όλα της τα χρόνια έχει μάθει να υπακούει
χωρίς καμία αντίρρηση. Η υπακοή αυτή την βοηθά να μην στεναχωριέται
αλλά να βιώνει με αξιοπρέπεια την απομόνωσή της. Αξιοσημείωτο είναι
το γεγονός ότι σε κάθε κίνησή της ενδιαφέρεται για την εντύπωση που θα
προκαλέσει στους ακούοντες. Έχοντας πάψει προ πολλού να αντιδρά με
το συναίσθημα φθάνει στο σημείο να αντιδρά με τον ίδιο τρόπο που θα
αντιδρούσαν οι ακούοντες, αν την έβλεπαν να περπατά στο δρόμο φορώντας καινούργιο φουστάνι, δηλ. να γελά και να συλλογιέται, αν κάτι καλό
της συνέβη, που να δικαιολογεί αυτήν την πρωτοτυπία. Βέβαια σαστίζει
στην ιδέα ότι οι ακούοντες μπορεί να κατάλαβαν το συλλογισμό της, αντίδραση που μαρτυρά την πλήρη συμμόρφωση και υποταγή της στη νοοτροπία και τις απαιτήσεις των ακουόντων. Κάθε τι που μπορεί να αντιτίθεται σε αυτήν τη νοοτροπία πρέπει να αποβάλλεται άμεσα, έστω και
αν εκφράζει κάποιον βαθύτερο προβληματισμό της. Ο μόνος άνθρωπος
που διατηρεί συναισθηματική επικοινωνία με τη Λελούδα είναι η αδερφή
της, η Κατίγκω. Επειδή ενδιαφέρεται αληθινά για εκείνη μπορεί και την
επηρεάζει σε σημείο που η Λελούδα να ξεπερνά τον εαυτό της προκειμέΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 2/2008
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νου να την υπακούσει (Παπαντωνίου 1927:83-84).
Στο διήγημα «Η αίθουσα του θρόνου», η ανώνυμη κωφή πέφτει θύμα
στις ερωτικές επιθυμίες του γιατρού, χωρίς να νιώθει γι’ αυτό καμία ενοχή. Ταράζεται όμως και φοβάται ιδιαίτερα, όταν διαπιστώνει κάτι πρωτόγνωρο για την ίδια, ότι δηλαδή είναι έγκυος και μάλιστα ότι έχει αποβάλει. Το γεγονός ότι παραμένει στο κρεβάτι χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι
περιμένοντας το γιατρό να έρθει και να δώσει τη λύση δείχνει την αδυναμία της να καταλάβει την κρισιμότητα της στιγμής και την πλήρη εξάρτησή της από το γιατρό. Η παράλληλη ερωτική σχέση της με τον γιατρό και το γιό του δεν την ταράζει, γιατί προφανώς δεν έχει αναπτύξει
κάποια έννοια ηθικής που να της δημιουργεί ανησυχία και απέχθεια για
τα γενόμενα. Η ψυχολογική της κατάσταση εξαρτάται ουσιαστικά από το
γιατρό και τον τρόπο που εκείνος της συμπεριφέρεται. Όταν εκείνος γελά, τα πάντα καλυτερεύουν, όταν εκείνος είναι εκνευρισμένος και ανήσυχος, η κωφή γεύεται την ίδια ψυχολογική κατάσταση (Αθανασιάδης
2005:147-148). Για άλλη μία φορά ένας Κωφός καθίσταται υποχείριο
συναισθηματικά, ψυχολογικά, σεξουαλικά ενός ακούοντα. Στο διήγημα
«Πέρα από το ανθρώπινο», ο μουγγός λειτουργεί δίχως κανένα συναίσθημα. Ο ίδιος είναι θύμα επαγγελματικής εκμετάλλευσης του επιστάτη,
χωρίς να αντιδρά και χωρίς να εκφράζεται συναισθηματικά για την άθλια
και ζωώδη κατάστασή του. Το διήγημα αυτό δεν σκιαγραφεί την ψυχολογία του μουγγού, αλλά μέσα από τα γεγονότα που διαδραματίζονται
καταφαίνεται η συναισθηματική νέκρωση -επιφανειακή βέβαια- στην οποία ο ίδιος βρίσκεται, αφού λειτουργεί ενστικτωδώς, χωρίς να έχει περιθώρια αντίδρασης σε ό,τι του συμβαίνει δεδομένου ότι τελεί υπό τον κατεξουσιαστικό έλεγχο του επιστάτη. Μόνο σε ένα σημείο φαίνεται η συμπάθεια που νιώθει για το θάνατο μίας γυναίκας στο υποστατικό. Όταν ο
μουγγός περιγράφει στον Κράμμερ το βίαιο θάνατο της Μίσσα από το
Σαμουήλ, σταματά απότομα την περιγραφή δείχνοντας με τη σιωπή του
τη μεγάλη λύπη του για ό,τι είχε συμβεί. Αυτό το περιστατικό φανερώνει
ότι ο μουγγός μπορεί και αντιλαμβάνεται τα όσα συμβαίνουν γύρω του
και ότι κάποια από αυτά τα βιώνει μέσα από το συναίσθημά του και ότι
διαμορφώνουν την ψυχολογία του, έστω και για λίγο (Αθανασιάδης
1966:491). Στο διήγημα «Γουτού Γουπατού», φαίνεται γλαφυρότατα η
ψυχολογική κατάσταση του Μανώλη μέσα από διάφορα γεγονότα στα οποία συμμετέχει. Κατά πρώτο λόγο ο ίδιος νιώθει έντονη την αγάπη που
τρέφει η μητέρα του για εκείνον. Επειδή δε είναι ο μόνος δικός του άνθρωπος, ο μοναδικός συγγενής του που όχι απλά τον αγαπά αλλά και τον
πονά, ο Μανώλης δεν μπορεί παρά να ανταποδίδει αυτήν την αγάπη με
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την δική του αγάπη και την ετοιμότητά του για θυσία υπέρ της μητέρας
του. Ο ίδιος δε διστάζει να ομολογεί παντού ότι, όταν η γριά μητέρα του
πεθάνει, θα πεθάνει και ο ίδιος αυτοκτονώντας. Αυτή η δήλωσή του δείχνει όχι μόνο την αγάπη του για τη μητέρα του αλλά και την τραγικότητα
της μοναξιάς που βιώνει στην καθημερινότητά του. Αν σκεφτούμε ότι ο
Μανώλης περνά τις περισσότερες ώρες της ημέρας του έξω από το σπίτι
ερχόμενος σε επαφή με πολλούς ακούοντες και επιστρέφει στο σπίτι του
μόνο για να κοιμηθεί και να φάει, οπότε βλέπει και τη μητέρα του, και
παρόλα αυτά ο μόνος άνθρωπος χωρίς τον οποίο δεν μπορεί να ζήσει είναι εκείνη, κατανοούμε το μέγεθος της αγάπης που τρέφει για την ίδια.
Στο γενικότερο πλαίσιο του συναισθήματος της αγάπης εντάσσεται και η
σχέση του με τον ιδιοκτήτη του καφενείου, ο οποίος τον προστατεύει και
τον υπερασπίζεται. Η προστασία που του προσφέρει αυτός ο άνθρωπος
είναι να τον υπερασπίζεται από τα πειράγματα των ακουόντων και να τον
βοηθά να διατηρεί τη λογική στην καθημερινότητά του. Επειδή λοιπόν ο
Μανώλης απολαμβάνει τα ευεργετικά αποτελέσματα της παρουσίας του
προστάτη του, νιώθει έντονα υποχρεωμένος απέναντί του και εκφράζει
αυτήν την υποχρέωση μέσα από την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά
του και μέσα από την αίσθηση ότι αποτελεί ισόβιο σκλάβο του. Εντύπωση δημιουργεί η δυνατότητα του Μανώλη να διαβαθμίζει τα θετικά του
αισθήματα προς εκείνους που στέκονται κοντά του. Αγαπά με πάθος τη
μητέρα του και νιώθει υποχρέωση σε εκείνον που τον προστατεύει. Ο
ψυχικός του κόσμος τελεί υπό ομαλή κατάσταση, όπως ακριβώς και κάθε
ανθρώπου είτε ακούει είτε όχι. Η ψυχολογία του Μανώλη επηρεάζεται
βέβαια και από τη στάση των ακουόντων προς αυτόν. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ακουόντων και μάλιστα μικρών παιδιών, που αποτελούν την αντανάκλαση των μεγάλων και της νοοτροπίας τους. Στην πρώτη ανήκουν
αυτά που τον κοροϊδεύουν και τον ειρωνεύονται. Στη δεύτερη εκείνα που
κάνουν παρέα μαζί του και τον αποδέχονται δίχως σχόλια και εμπαιγμούς. Ανάλογη είναι και η στάση του Μανώλη. Αναφορικά με την πρώτη
κατηγορία ο Μανώλης στέκεται επιθετικός. Δείχνει όλη τη δύναμη που
διαθέτει και μάλιστα φθάνει στο σημείο να μην ελέγχει τον εαυτό του,
γιατί δεν αντέχει την διαρκή ειρωνεία και βέβαια τον κίνδυνο που διατρέχουν τα παιδιά που προστατεύει από την βάναυση συμπεριφορά των
υπολοίπων. Ως προς τα παιδιά που τον αντιμετωπίζουν ως άνθρωπο εκείνος είναι ιδιαίτερα τρυφερός. Νιώθει την ανάγκη να τα προστατεύσει βάζοντας σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια του τη ζωή. Η εικόνα της διακριτικής και επιβλητικής συνάμα παρουσίας του έξω από το σπίτι όπου τα μικρά παιδιά έλεγαν τα κάλαντα και η εγρήγορση στην οποία βρίσκεται για
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να τα προστατέψει μαρτυρούν τον ιδιαίτερα ευαίσθητο ψυχικό του κόσμο
και την αίσθηση της υπευθυνότητας, που τον διακρίνει (Τριανταφυλλόπουλος 1984:183-184,189). Εκεί όμως όπου φαίνεται καθαρά η έλλειψη
συναισθημάτων η αποκτήνωση του κωφού είναι στο διήγημα «Σταύρωση
χωρίς Ανάσταση». Σε αυτό ο Σαράντης παρουσιάζεται σαν ένα ζώο που
απλά ζει χωρίς να τρέφει ιδιαίτερα συναισθήματα για κανέναν, του οποίου η ψυχολογική κατάσταση είναι σκοτεινή, όπως και του μυαλού του,
και ο οποίος μπορεί να κάνει ο,τιδήποτε άσχημο και επιζήμιο για τους άλλους χωρίς να τον επηρεάζει ψυχολογικά. Πρόκειται για ακραία μορφή,
αλλά δεν παύει να είναι αποτέλεσμα της αντιμετώπισης των ακουόντων,
οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την ομαλή ψυχολογική του εξέλιξη και τον χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις επιθυμίες τους κάθε φορά.
Χαρακτηριστικές είναι οι πάμπολες φορές κατά τις οποίες ο συγγραφέας
τον αποκαλεί ζώο προσπαθώντας να τονίσει την ιδιάζουσα ψυχολογία
του και την ανύπαρκτη συναισθηματικότητά του (Αθανασιάδης 1972:
346-347,374,406-407).

5. Προκαταλήψεις περί κώφωσης
Τα κείμενα που εξετάζουμε φανερώνουν τις κοινωνικές, θρησκευτικές
ακόμη και τις ιατρικές αντιλήψεις της ακούουσας κοινωνίας σχετικά με
τον κωφό που φιλοξενεί ανάμεσα στα μέλη της. Ο τρόπος με τον οποίο
αντιδρούν οι ακούοντες έναντι του κωφού και οι γνώμες που οι ακούοντες ανταλλάσσουν μεταξύ τους περί του κωφού αποτελούν σημαντικότατη πηγή πληροφοριών για τις λανθασμένες εντυπώσεις τους για τον
κωφό, που καταλήγουν βέβαια να γίνονται προκαταλήψεις εις βάρος του.
Στη «θυγατέρα της θάλασσας» οι ακούοντες περιβάλλουν τη βουβή κόρη
της θάλασσας με μαγικές ιδιότητες. Είναι εκείνη που μπορεί και ζει μόνη
της χωρίς να έχει την πραγματική ανάγκη κανενός ακούοντα. Ταυτόχρονα εκδικείται με τα μάγια που γνωρίζει και μπορεί να κάνει κάθε ακούουσα ανταγωνίστριά της στην ευτυχία. Η βουβή υπερέχει όλων των ακουόντων στη μαγική τέχνη και γι’ αυτό στο τέλος επιβάλλει την επιθυμία της. Μπορεί επίσης να διατηρεί μία ιδιαίτερη σχέση με τα άψυχα αντικείμενα (Αγγελοπούλου 2002:34,36). Εκεί όπου οι ακούοντες δε βρίσκουν κανένα ενδιαφέρον και καμία δυνατότητα επικοινωνίας η ίδια συνάπτει ιδιαίτερες σχέσεις και μάλιστα πάντοτε προς όφελός της. Πρόκειται ουσιαστικά για την αδυναμία των ακουόντων να πλησιάσουν και να
κατανοήσουν τον κωφό, τον Βουβό, τον διαφορετικό άνθρωπο. Επειδή
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δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τον τρόπο μέσα από τον οποίο ο ίδιος εξασφαλίζει την ευτυχία στην καθημερινότητά του και επιπλέον πώς μέσα
από τη νοηματική γλώσσα δημιουργεί σχέση με το περιβάλλον του, ακόμη και το άψυχο, επιστρατεύουν την πλέον εύκολη ερμηνεία, εκείνη των
μαγικών δυνάμεων. Στο «φουστάνι της Λελούδας» η κώφωση ντύνεται
με θρησκευτικό μανδύα και εκφράζει τη Θεία Βουλή. Για τους ακούοντες
του χωριού, όπου μένει η Λελούδα, η κώφωση αποτελεί σημάδεμα, δηλαδή αναπηρία που δίνεται από τον Θεό. Επειδή προέρχεται από εκείνον
κανείς άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να ψάξει την αιτία αυτού του σημαδέματος δεδομένου ότι παρεμβαίνει στις υποθέσεις του Θεού και με
αυτόν τον τρόπο αμαρτάνει. Κάποιοι ακούοντες συνδέουν την κώφωση
της Λελούδας με ιατρικό λάθος, όσο τουλάχιστον μπορούν μέσα στην αγραμματοσύνη τους να σκεφθούν, προσπαθώντας να δώσουν μία πιο λογικοφανή εξήγηση. Πάλι όμως έρχεται ο φόβος της θρησκόληπτης νοοτροπίας να εξουδετερώσει αυτήν την πιθανότητα με την αιτιολογία ότι,
αν ο Θεός ήθελε να σωθεί η Λελούδα, θα είχε επέμβει ακόμη και στην
περίπτωση του ιατρικού λάθους (Παπαντωνίου 1927:79-80). Η κώφωση
εκλαμβάνεται λοιπόν ως θεϊκή απόφαση, ως σημάδεμα που κανείς εκ των
ανθρώπων δεν επιτρέπεται να ερμηνεύσει. Επιπλέον, η κώφωση αντιμετωπίζεται ως ασθένεια, αφού είναι σημάδεμα, σε αντίθεση με την ακοή
που θεωρείται ως φυσιολογική κατάσταση και ως σωτηρία του ανθρώπου
εκ μέρους του Θεού. Στο διήγημα «Ἡ Χήρα τοῦ νεομάρτυρος» συνδέεται
η κώφωση με γεγονότα που προκαλούν έντονη συναισθηματική φόρτιση
και ενέργειες ηθικού περιεχομένου. Η Χρυσή, χήρα ενός νεομάρτυρος
που πέθανε στα χέρια των Τούρκων, αφού παντρεύτηκε για δεύτερη φορά, είδε στον ύπνο της τον πρώτο της σύζυγο να της παραπονείται ότι τον
έχει ξεχάσει. Την επομένη το πρωί ξυπνά με βοή στο αυτί της και μετά
από το θάνατο του πρώτου παιδιού της και του δεύτερου συζύγου της έχασε ολοκληρωτικά την ακοή από το ένα της αυτί. Όταν παντρεύτηκε για
τρίτη φορά, πάλι είδε στον ύπνο της τον πρώτο της άνδρα να παραπονείται ότι τον είχε ξεχάσει και πάλι αισθάνθηκε βοή στο άλλο της αυτί. Μετά από το θάνατο και του τρίτου της άνδρα έχασε τελείως την ακοή και
από το άλλο της αυτί (Τριανταφυλλόπουλος 1985:44). Η συγκεκριμένη
διήγηση παρουσιάζει, έστω και άθελά της, την κώφωση ως συνέπεια μίας
σειράς ενεργειών που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν άστοχες. Η
Χρυσή παντρεύεται δύο φορές μετά το μαρτύριο του συζύγου της, ενώ
κάθε φορά που πραγματοποιεί ένα νέο γάμο ο νεομάρτυρας άνδρας της
παραπονείται και μετά ξεκινούν οι περιπέτειες της ακοής της που οδηγούν στην οριστική απώλειά της. Το παράπονο του άνδρα της δηλώνει το
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λάθος που κάνει με τους γάμους της. Θα έπρεπε να μείνει στην κατάσταση της χηρείας ενθυμούμενη διαρκώς τον πρώτο της σύζυγο. Φαίνεται
ότι από ψυχολογικής πλευράς δεν αντέχει και η ίδια τον έλεγχο του νεκρού συζύγου της και αυτό της προκαλεί αναστάτωση, η οποία σε συνδυασμό με τους θανάτους των παιδιών και των συζύγων της επιφέρει στο
τέλος την κώφωση. Η κώφωση λοιπόν συνδέεται ως άμεσο αποτέλεσμα
έντονων συναισθηματικών καταστάσεων τις οποίες δεν μπορεί κάποιος
να τις ξεπεράσει εύκολα. Υπάρχει όμως στο διήγημα αυτό και μία ηθική
χροιά της κώφωσης. Η λησμοσύνη της μνήμης του νεομάρτυρα προκαλεί
την βοή και έπειτα την κώφωση. Πέρα δηλαδή της κώφωσης ως συνέπειας συναισθηματικής φόρτισης έχουμε και την κώφωση ως τιμωρία για
παράπτωμα ηθικού χαρακτήρος, όπως είναι η λησμονιά ενός νεομάρτυρα. Μπορεί αυτή η παράμετρος να μην υπογραμμίζεται έντονα αλλά διαφαίνεται μέσα από τα συνεχή παράπονα του πρώτου συζύγου προς τη χήρα του και από την επισήμανση του συγγραφέα ότι τελούσε έναν άλλο
γάμο, αφού ξεχνούσε τον προηγούμενο σύζυγό της. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η σημασία της μορφής με την οποία ο νεομάρτυρας
εμφανίζεται στη σύζυγό του. Φέρει πάντοτε επάνω του τα σημάδια του
μαρτυρίου του. Η πληγή της θηλιάς γύρω από το λαιμό του σε συνδυασμό με το παράπονό του ότι ξεχάστηκε από τη γυναίκα του προσδίδει
στην παρουσία του ένα θρησκευτικό, ηθικό χαρακτήρα, αφού ξεφεύγει
από τις στενές συζυγικές σχέσεις και εκτείνεται στη σχέση μάρτυρα της
πίστης και ανθρώπου που έζησε μαζί του χωρίς να μπορέσει να σταθεί
αντάξια δίπλα του μετά το μαρτύριό του. Η κώφωση, λοιπόν, προβάλλεται ως συνέπεια έντονης συναισθηματικής φόρτισης και επιλογών θρησκευτικού, ηθικού χαρακτήρα.
Η ηθική διάσταση της κώφωσης ως τιμωρίας για κάποια ανήθικη επιλογή των γονέων παρουσιάζεται πολύ ευδιάκριτα στο διήγημα «Σταύρωση χωρίς Ανάσταση». Εδώ ο Ηλίας είναι ένα κωφό παιδί που φέρει επάνω του το σημάδεμα του Θεού για την αμαρτία της μητέρας του να μοιχεύσει κατά την απουσία του συζύγου της. Ο απατημένος σύζυγος δε
νιώθει την παραμικρή συμπάθεια για το μικρό κωφό, ενώ δε διστάζει να
τον αποκαλεί πάντοτε με απέχθεια νόθο και να υπενθυμίζει σε όλους ότι
είναι το ορατό σημάδι της τιμωρίας του Θεού για την αμαρτία της μητέρας του (Αθανασιάδης 1972:346-347). Η κώφωση λοιπόν αποκτά καθαρά
ηθικό χαρακτήρα και εντάσσεται μέσα στην γενικότερη αντίληψη, που,
δυστυχώς, επικρατεί ως τις ημέρες μας, ότι οι αμαρτίες των γονέων επιβαρύνουν και τυραννούν τα παιδιά τους. Πρόκειται για μία αντίληψη που
δεν ισχύει, γιατί στην εποχή της Καινής Διαθήκης, που ζούμε, μετά την
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γέννηση του Ιησού Χριστού καμία γενεά δεν επιβαρύνει ηθικά τις επερχόμενες γενεές. Αντιθέτως, κάθε άνθρωπος δρώντας μέσα στα πλαίσια
της ελευθερίας, στα οποία ο Θεός τον έχει τάξει, είναι υπεύθυνος ηθικά
για τις δικές του επιλογές και μόνο. Το αίσθημα της ενοχής για την κώφωση του παιδιού από την πλευρά των γονέων είναι ένα από τα στάδια
του συναισθηματικού θρήνου από τα οποία περνούν και πρέπει να περνούν οι γονείς μέχρι να φθάσουν στο σημείο να αποδεχθούν την κώφωση
του παιδιού τους.
Υπάρχει τέλος και η εκδοχή της κώφωσης ως αποτέλεσμα δράσης ξωτικών πνευμάτων. Στον «Κλεφτοκοτά» η Χρίσταινα λέει στις γειτόνισσές
της ότι όταν ήταν έγκυος βγήκε το βράδυ στην αυλή για να δροσιστεί.
Χωρίς να το καταλάβει πάτησε τα διαβολικά σχήματα μίας μακροπόδαρης σκιάς και γέννησε ένα παιδί «σουφριασμένο», του οποίου τα μάτια
έλαμπαν και δεν μπορούσε ούτε να ακούσει, ούτε να μιλήσει (Κοκκαλίδου-Ναχμία 1963).
Μετά από την παρουσίαση όλων των παραπάνω κειμένων καθίσταται
φανερή η εικόνα την οποία η ελληνική ακούουσα κοινωνία διατηρούσε
για τους Κωφούς κατά την διάρκεια ενός ολόκληρου αιώνα. Εάν συγκρίνει κάποιος αυτήν την εικόνα με την αντίστοιχη του σήμερα θα διαπιστώσει ότι σε πολλά σημεία της έχει καλυτερεύσει αλλά και σε πολλά
άλλα παραμένει η ίδια. Περισσότερα στοιχεία για την εικόνα αυτή του
έλληνα Κωφού σήμερα αποτελεί κατάλληλη πηγή η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος για την καταπολέμηση
των πολλαπλών διακρίσεων που υφίστανται οι κωφοί όλων των ηλικιών
στην Ευρώπη.5
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Summary
The Greek literature of the period between the end of the 19th century
and all the 20th century is the base of our knowledge about the personality of greek deaf citizen. In this text, via 12 histories of this period, we
understand the position of greek deaf people in their familiar and social
environment. We learn about their psychological situation and their attitude towards the other people. Additionally, we are able to know about
all the kinds of prejudices of hearing people against deafness. Finally,
those novels are the best way to consider during the centuries deaf people
haven't the same value as hearing people not because are handicapped,
but due to the mentality of hearing people.
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Aλέξανδρος ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Αυτονομία και Παιδαγωγική Πράξη

Ξ

ΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΝΟ-

μίας και κάθε πράξη που στοχεύει την αυτονομία όχι μόνο δεν
πρέπει να διαχωρίζουν το άτομο από την κοινωνία, αλλά, αντιθέτως, αναγνωρίζουν τους λόγους που καθιστούν αδύνατη μια τέτοια διάκριση, θα λέγαμε, σε μια πρώτη προσέγγιση, ότι αυτόνομος άνθρωπος είναι αυτός που θέτει τον ίδιο του τον νόμο για τον εαυτό του. Σε αυτή την
προοπτική είναι ίσως περιττό να τονίσουμε ότι η αναγκαιότητα της σύνδεσης της ατομικής και της κοινωνικής αυτονομίας αποτελεί στην πραγματικότητα ταυτολογία, στον βαθμό που έχουμε κατανοήσει τι είναι
πραγματικά το κοινωνικό άτομο. Εάν, λοιπόν, η παιδαγωγική θεωρία και
η πράξη επιθυμούν να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά το πρόβλημα της αυτονομίας, οφείλουν να αναγνωρίσουν τη συναρμογή αυτών των δύο διαστάσεών της ως αναγκαία και ικανή συνθήκη τόσο ενός γόνιμου θεωρείν
όσο και ενός γόνιμου πράττειν.
Η ολοένα και περισσότερο διευρυνόμενη τάση των επιστημών της
αγωγής να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στη διαύγαση της αυτονομίας
και σε όσα αυτή συνεπάγεται σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής, που εκτείνεται από τη μάθηση και τη διδασκαλία μέχρι την ηθική αγωγή, έχει φυσικά πίσω της μια φιλοσοφία της παιδείας, εντός της οποίας αναδείχθηκε
το ανθρωπολογικό και αξιολογικό περιεχόμενο της αυτονομίας στα πλαίσια της αγωγής.1 Κατά την άποψή μας η φιλοσοφία της παιδείας μόνον
1

Η παιδαγωγική συναντάται για πρώτη φορά με την έννοια της αυτονομίας στο πεδίο
της καντιανής ηθικής και παιδαγωγικής θεωρίας. Βεβαίως, η παιδαγωγική θεωρία του
Kant συμπορεύεται με την ανθρωπολογία του, στο πλαίσιο της οποίας ο άνθρωπος, ως
κατ’ εξοχήν έλλογο ον, οφείλει να αφήσει πίσω του το φυσικό ένστικτο και να προχωρήσει στην αυτοπραγμάτωσή του. Ως τέτοιο ον ο άνθρωπος είναι ικανός για την ηθικότητα και την ελευθερία, δηλαδή για την αυτονομία του. Βλ. Kant 1966, 1984, 1981,
1970. Μετά τον Kant η φιλοσοφία, προσεγγίζοντας το πρόβλημα της αγωγής, στράφηκε πολλές φορές στη θεματοποίηση της αυτονομίας.
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όταν στρέφεται στην ανθρωπολογική οντολογία μπορεί να διανοίξει ριζικά το ερώτημα της αυτονομίας, εφόσον μόνον στο πεδίο της οντολογίας
αυτής εξετάζεται το ανθρώπινο ον ως ψυχή, ως κοινωνία, ως ιστορία.
Μόνον εδώ μπορεί να διαυγασθεί το ερώτημα εάν ο άνθρωπος είναι ικανός για την ελευθερία ή εάν η ετερονομία είναι, εν τέλει, ουσίας ή δομής.

Η αυτονομία στην ανθρωπολογική παιδαγωγική του Bollnow
Στα πλαίσια της ανθρωπολογικής παιδαγωγικής του O.F.Bollnow, επιχειρείται η κατανόηση του είναι του παιδιού και του φαινομένου της
αγωγής στη βάση μιας διαύγασης της ουσίας του ανθρώπου. Αντλώντας
από την προβληματική της φιλοσοφικής ανθρωπολογίας, ο Bollnow επιδίδεται στην εξέταση του ανθρώπου ως ενός όντος που επιδέχεται και έχει ανάγκη την αγωγή.2 Συνάμα επιδίδεται και στην εξέταση του ερωτήματος της αυτονομίας στα πλαίσια της αγωγής.3 Υποκείμενη όμως η διερεύνηση αυτή στους περιορισμούς της φιλοσοφίας του υποκειμένου, δεν
καταφέρνει, παρά τις προθέσεις της, να απεγκλωβιστεί από τον ορίζοντα
ενός συγκροτητικά κυρίαρχου εγώ/συνείδησης, αφού συλλαμβάνει το
κοινωνικό σαν ένα άθροισμα πολλών υποκειμένων ή σαν διυποκειμενικό.
Θέτει έτσι αναγκαστικά το άτομο σε αντίθεση με την κοινωνία, η οποία
μάλιστα παρουσιάζεται κατ’ εξοχήν απειλητική. Αυτό διαγράφεται καθαρά, όταν ο Bollnow θέτει το αίτημα της πραγματοποίησης της αυτονομίας του ατόμου στα πλαίσια μιας «αγωγής προς την αυτόνομη κρίση».4
Αντιπαραθέτοντας ο Bollnow το άτομο στην κοινωνία, η οποία διά
του εκκοινωνισμού ασκεί ασφυκτικό έλεγχο και επιχειρεί να προσαρμόσει απολύτως το άτομο σ’ αυτήν, θεωρεί πως το μόνο που μπορεί να διασφαλίσει την αυτονομία του ατόμου είναι η ανάπτυξη της κριτικής του
ικανότητας. Πώς όμως θα επιτευχθεί αυτός ο σπουδαιότατος στόχος στο
πλαίσιο αυτής της συνθήκης; Αναδεικνύοντας ως αυτονόητο το γεγονός
2

Ο Bollnow εστιάζει κυρίως την προσοχή του στη σύγχρονη φιλοσοφική ανθρωπολογία,
όπως αυτή εκφράσθηκε μέσα από το έργο των Scheler, Gehlen και Plessner, καθώς αναγνωρίζει τη συμβολή της στην κατανόηση του ανθρώπινου όντος στην ολότητά του,
αλλά και την προσπάθειά της να υπερβεί τη σύζευξη της εκτατής ουσίας με τη νοούσα
ουσία της καρτεσιανής ανθρωπολογίας, δίνοντας το προβάδισμα στην έννοια της ζωής.
Θεωρεί ότι το πεδίο αυτό μας προσφέρει τη δυνατότητα να σκεφθούμε με έναν καινούριο τρόπο την ανάγκη του ανθρώπου για αγωγή, ως ένα δηλαδή αποφασιστικό γνώρισμα για τη συνολική κατανόησή του. Βλ. ενδεικτικά Bollnow 1986, 1975.
3
Βλ. Bollnow 1986.
4
Βλ. Bollnow 1986, 105-111.
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της δυνατότητας του ατόμου να διαρρηγνύει τη θεσμισμένη παράσταση
του κόσμου, ενώ πρόκειται για το λιγότερο αυτονόητο πράγμα στον κόσμο, επικαλείται μια υπαρξιακή διαδικασία, η ενεργοποίηση της οποίας
επιτρέπει στο άτομο να ανυψώνεται σε πρόσωπο που παίρνει ελεύθερα
αποφάσεις και έτσι να μπορεί να διαχωρίζεται από την «ανώνυμη μαζική
ύπαρξη».5 Παρ’ ότι δε επισημαίνει ότι η αυτόνομη κρίση έχει μια άμεση
πολιτική σημασία και παραπέμπει στη δημοκρατία, παρακάμπτει κατ’
ουσίαν το πρόβλημα και αποθέτει κάθε ελπίδα στον παιδαγωγό, ο οποίος
νουθετώντας και παραιτούμενος από την αξίωση υπεροχής, οφείλει να
καλλιεργεί στους παιδαγωγούμενους τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη της
κριτικής ικανότητας. «Η αγωγή προς την κριτική ικανότητα», γράφει ο
Γερμανός παιδαγωγός, «είναι πάντοτε συνυφασμένη με την αγωγή προς
τη ρεαλιστικότητα και την αντικειμενικότητα. Με αυτόν τον συνδυασμό
σταθερότητας του χαρακτήρα [ενν. ως απόρροιας μιας πλούσιας γνώσης
αντικειμενικά θεμελιωμένης] και ρεαλιστικότητας μπορεί κάποιος να ελπίζει ότι θα αναπτυχθεί στον άνθρωπο η δύναμη, που με τη βοήθειά της
μαθαίνει να ξεφεύγει, με προσωπική του απόφαση, από την πίεση της
σύγχρονης μαζικής ύπαρξης και να διαμορφώνει μια ιδιαίτερη αυτοϋπεύθυνη προσωπικότητα».6
5

Πολλά και σοβαρά ερωτήματα έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς για το νοηματικό περιεχόμενο του όρου πρόσωπο. Ο Heidegger τόνιζε ότι ο όρος πρόσωπο, ή και άλλοι όροι,
όπως: υποκείμενο, συνείδηση, πνεύμα «κατονομάζουν ορισμένες εξερευνήσιμες περιοχές φαινομένων, χρησιμοποιούνται όμως πάντα με αξιοσημείωτη αδιαφορία ως προς το
να τεθεί το ερώτημα για το Είναι αυτών των όντων». Βλ. Heidegger 1978, 90. Για τον
λόγο αυτό θεωρεί ότι «όλα τα “περσοναλιστικά” κινήματα» τα οποία ενέπνευσαν ο
Dilthey και ο Bergson διάγουν μέσα σε μια εννοιολογική ανεπάρκεια. «Ακόμα και η
πέρα για πέρα ριζικότερη και διαφανέστερη φαινομενολογική ερμηνεία της προσωπικότητας», σημειώνει ο Heidegger, «δεν κατορθώνει να φτάσει στη διάσταση του ερωτήματος για το Είναι του εδωνά-Είναι (Dasein). Όσο κι αν διαφέρουν στον τρόπο του
ερωτάν, στη διαπραγμάτευση και στον κοσμοθεωρητικό τους προσανατολισμό, οι ερμηνείες της προσωπικότητας, που πραγματώθηκαν από τον Husserl και τον Scheler,
ταυτίζονται ως προς μία βασική παράλειψη: δεν θέτουν πια το ερώτημα για το Είναι
του προσώπου». Βλ. Heidegger, 1978, 91-92. Η παράλειψη αυτή, που χαρακτηρίζει τόσο τον Περσοναλισμό όσο και τη Φιλοσοφία της ζωής ήταν, κατά τον φιλόσοφο, απόρροια του γεγονότος ότι στηρίχθηκαν στα ανεπαρκή οντολογικά θεμέλια της αρχαίας και
της χριστιανικής ανθρωπολογίας, όπου ο άνθρωπος ορίζεται είτε ως έλλογο ον είτε ως
κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν του θεού.
6
Βλ. Bollnow 1986, 111. Το πρόβλημα το οποίο τίθεται από τον Bollnow στο σημείο
αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό, τόσο για τη φιλοσοφία όσο και για την παιδαγωγική. Στη
φιλοσοφία εκφράστηκε με τη μορφή ανεκρίζωτων αντινομιών που προέκυπταν μέσα
από το δίπολο: συνείδηση/άτομο–κοινωνία και στην παιδαγωγική με τον γνωστό φαύλο
κύκλο που συγκροτείται σε σχέση με το αν έχει προτεραιότητα στην αγωγή το άτομο ή
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Ο Bollnow για να διασώσει το άτομο, που εκ κατασκευής διαθέτει τη
δυνατότητα «αυτόνομης κρίσης», από τον κλοιό μιας κατασταλτικής κοινωνίας και άρα ετερόνομης, αποτείνεται, όπως είπαμε, σε έναν παιδαγωγό, ο οποίος και μόνον εκ της ιδιότητός του φαίνεται, αν όχι να είναι αυτόνομος ο ίδιος, τουλάχιστον να οφείλει να είναι. Ξεχνά όμως ότι εντός
μιας ετερόνομης κοινωνίας δεν μπορεί ποτέ κάποιος να είναι πραγματικά
αυτόνομος. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι εντός μιας ετερόνομης κοινωνίας δεν μπορούν να υπάρξουν άτομα που βρίσκονται σε μια πορεία διασφάλισης και ανάπτυξης έστω και μιας μερικής αυτονομίας, πράγμα που
δεν είναι καθόλου ασήμαντο. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει, γιατί η αυτονομία πραγματοποιήθηκε έως ενός σημείου εντός της ιστορίας και έκτοτε
έγινε δυνάμει δυνατή για όλα τα ανθρώπινα όντα. Εκείθεν αυτής της δημιουργίας μπορούμε πράγματι να τοποθετηθούμε σε μια κανονιστική
προοπτική και, επομένως, μπορούμε να βρούμε στη βάση της επιλογής
της μια θέληση που την υπερασπίζεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο
παιδαγωγός, επειδή ακριβώς είναι παιδαγωγός, είναι και ο ίδιος αυτόνομος, ή οφείλει να είναι, και, ακολούθως, ικανός να βοηθήσει τους παιδαγωγούμενους να κατακτήσουν τη δική τους αυτονομία.
Ο παιδαγωγός δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς να έχει εσωτερικεύσει μια
συγκεκριμένη θέσμιση. Συνεπώς, πρέπει να έχει επενδύσει ψυχικά αυτό
που υπάρχει. Και για να μπορέσει ένας αυτόνομος παιδαγωγός να υπάρη ομάδα. Καταφεύγοντας σε έναν οντολογικό ατομικισμό που θεμελιώνει την έννοια
του προσώπου, ο Bollnow μπορεί να ελπίζει ότι ο συνδυασμός ενός σταθερού χαρακτήρα και της ρεαλιστικότητας μέσα στην αγωγή είναι ικανός να καταστήσει ένα άτομο
ικανό για κριτική σκέψη και να το απεγκλωβίσει από τις αρπάγες της μαζικής, ανώνυμης ύπαρξης. Συνεπώς, αφού η αγωγή του ατόμου προς την κριτική ικανότητα είναι
δυνατόν να αγνοεί τους περιορισμούς της κοινωνίας, μπορούμε να αισιοδοξούμε, εν τέλει, ότι ο πιθανός πολλαπλασιασμός τέτοιων ατόμων είναι η ικανή συνθήκη για τη συγκρότηση και μιας κοινωνίας που διέπεται από την αναστοχαστικότητα. Γι’ αυτή την
επιλογή δεν είναι υπεύθυνος ένας αστήρικτος παιδαγωγικός οπτιμισμός, που επ’ ουδενί
δεν χαρακτηρίζει τη σκέψη του Bollnow. Υπεύθυνη είναι η απουσία ενός οντολογικού
στοχασμού επί της κοινωνίας που δεν θα τη συλλαμβάνει ως άθροισμα πολλών υποκειμένων ή πολλών διυποκειμενικοτήτων. Κι αυτό, γιατί αρκεί να σκεφθούμε ότι ένα υποκείμενο και μια διυποκειμενικότητα είναι δυνατά μόνο μέσα και χάρη στο κοινωνικό.
Εάν λοιπόν η διάσωση του ατόμου από την «ανώνυμη μαζική ύπαρξη» δεν θέλουμε να
συνιστά μια αφηρημένη, αριστοκρατικού τύπου, δυνατότητα εσαεί απραγματοποίητη,
θα πρέπει να σκεφθούμε το κοινωνικό σαν μια συλλογικότητα που συνέχουν πάντοτε οι
θεσμοί, μέσα στην οποία μπορεί να εμφανιστούν υποκείμενα που η ίδια υπερβαίνει. Οι
όροι, επομένως, της δημιουργίας μιας αναστοχαστικής υποκειμενικότητας θα πρέπει να
διερευνώνται στο πλαίσιο της εκάστοτε θεσμίζουσας δραστηριότητας της κοινωνίας,
στην οποία μετέχουν πάντοτε οι ανώνυμοι πολλοί άλλοι.
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ξει, πρέπει ο κοινωνικο-ιστορικός χώρος να έχει ήδη αυτοαλλοιωθεί κατά
τέτοιον τρόπο, ώστε να έχει ανοίξει ένας χώρος απέραντης διερώτησης,
αναστοχασμού και διαβούλευσης, ένας χώρος όπου δεν υπάρχουν αυθεντίες, δεν υπάρχουν μη αμφισβητήσιμες εξουσίες. Πρέπει με άλλα λόγια
ο θεσμός να έχει γίνει τέτοιος που να επιτρέπει την αμφισβήτησή του από
την κοινότητα, την οποία κάνει να υπάρχει και στην οποία ανήκει και ο
παιδαγωγός που τον αμφισβητεί. Είναι λοιπόν φανερό ότι βρισκόμαστε
αντιμέτωποι με το πρόβλημα της πολιτικής.
Εάν ο Bollnow ανοιγόταν στο πεδίο της και συνέδεε την ατομική διάσταση της αυτονομίας με την κοινωνική της διάσταση, εάν κατανοούσε
ότι το ερώτημα της αυτονομίας παραπέμπει αμέσως το άτομο στην κοινωνία, θα αντιμετώπιζε περισσότερο δραστικά τον φαινομενικό φαύλο
κύκλο που τον οδηγεί, εν τέλει, στη συγκεκριμένη επιλογή: Μια αυτόνομη κοινωνία συγκροτείται από αυτόνομα άτομα, και αυτόνομα άτομα δημιουργούνται μόνο από μια αυτόνομη κοινωνία. Είναι σαφές ότι για να
βγούμε από αυτόν τον κύκλο θα πρέπει να οδηγηθούμε στην ιδέα της δημοκρατίας ως πραγματικής δυνατότητας ίσης συμμετοχής όλων στις δραστηριότητες θέσμισης της κοινωνίας και στη ρητή εξουσία. Μια δημοκρατική κοινωνία έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τέτοιους θεσμούς,
των οποίων η εσωτερίκευση δεν περιορίζει αλλά διευρύνει τη δυνατότητα των ατόμων να γίνουν αυτόνομα.7
7

Μέσα απ’ αυτή την οπτική, πρέπει να σημειώσουμε, επίσης, ότι καθίσταται τουλάχιστον φαινομενική και η γνωστή παιδαγωγική αντινομία (Βλ. Δανασσής–Αφεντάκης,
1985, 157-159) που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του παιδαγωγικού ζεύγους, δηλαδή, η
εσωτερική αντίφαση, ως προς το θέμα που εξετάζουμε, ανάμεσα στη θέση του παιδαγωγούμενου και στη θέση του παιδαγωγού. Η αντινομία αυτή προκύπτει, μόνον όταν
αναγνωρίζουμε ότι η αγωγή προς την αυτονομία, εγγραφόμενη αναγκαστικά στο εσωτερικό μιας ηθικής και πολιτικής κοινότητας και καθοδηγούμενη από τον παιδαγωγό,
συνιστά μια μορφή εξωτερικής διαμόρφωσης, πράγμα που σημαίνει ότι η αγωγή ξεκινά
πάντοτε από ένα σημείο ετερονομίας.
Είναι αλήθεια ότι ο παιδαγωγούμενος οφείλει πάντοτε να εισέρχεται σε έναν συγκεκριμένο κόσμο, τον οποίο εκπροσωπεί ο παιδαγωγός· έναν κόσμο, ο οποίος φέρεται διά
της γλώσσας, των ηθών, των αξιών, των ιδεών και ενός πλήθους άλλων πραγμάτων.
Πρόκειται για την εξουσία του κοινωνικού-ιστορικού πεδίου. Αυτή όμως η πραγματικότητα δεν ισοδυναμεί αναγκαστικά με μια κατάσταση ετερονομίας. Δεν μας οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι η ετερονομία είναι ουσίας ή δομής. Εάν ίσχυε αυτό, δεν θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει αυτονομία. Η ανθρωπότητα δεν θα είχε βγει ποτέ από τη θεσμισμένη ετερονομία. Και ξέρουμε πως η αυτονομία, έστω και ως σπέρμα, υπήρξε.
Μια κοινωνία που παιδαγωγεί διά της αυτονομίας για την αυτονομία, είναι άλλη από
μια ετερόνομη κοινωνία. Η αυτόνομη κοινωνία ως θεσμίζουσα υπάρχει μέσα από θεσμούς, οι οποίοι, εσωτερικευόμενοι από τα άτομα, διευκολύνουν στον μεγαλύτερο δυ-
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Από το γεγονός ότι ο ανθρώπινος κόσμος είναι ο κόσμος του ποιείν/πράττειν δεν απορρέει ότι η de jure ισχύς ανήκει στην ουσία του ανθρώπου. Η διάσταση αυτή, ως γνωστόν, αναδύεται στην ιστορία ως δημιουργία της κοινωνίας, ως δημιουργία μιας αναστοχαστικής υποκειμενικότητας και ενός πολιτικού υποκειμένου, που αντιπαρατίθενται σε κάθε
είδους προγενέστερη ανθρωπότητα και δεσμεύονται στην απαίτηση της
αλήθειας και της ελευθερίας, γιατί γνωρίζουν πως είναι δική τους δημιουργία. Κι αυτό αρκεί για να μας βεβαιώσει ότι η δυνατότητα αυτόνομης
κρίσης δεν είναι a priori δεδομένη. Συνεπώς, άλλες είναι οι προϋποθέσεις
για να είναι ένας παιδαγωγός αυτόνομος και να μπορεί να βοηθήσει και
άλλους να κατακτήσουν την αυτονομία τους. Τις συνέπειες της απουσίας
ενός στοχασμού επί αυτών των προϋποθέσεων και ενός πράττειν που θα
συναρθρώνεται μ’ αυτόν ζει σήμερα η παιδαγωγική με δραματικό τρόπο.
Αν και ο Bollnow αναγνωρίζει ότι το άτομο δεν είναι μια ακοινωνική
ουσία αλλά ένα θραύσμα του κοινωνικού κόσμου – πράγμα το οποίο είναι λογικά συνεπές, αφού για να επιβιώσει το ανθρώπινο ον και πρώτα
απ’ όλα ψυχικά χρειάζεται ήδη μια κοινωνία, δηλαδή θεσμούς και κοινωνικές σημασίες που εσωτερικεύει – αναγκάζεται, εξαιτίας της πόλωσης
ατόμου και κοινωνίας, αναζητώντας ένα θεμέλιο για την αυτονομία σε
μια εγωλογική προοπτική, να στηριχθεί στη μεταφυσική ενός ατόμουουσίας, για το οποίο η δυνατότητα της αυτονομίας είναι a priori δεδομένη.

νατό βαθμό την άνοδό τους στην ατομική τους αυτονομία και τους επιτρέπουν να συμμετέχουν πραγματικά σε κάθε εξουσία που υπάρχει μέσα στην κοινωνία. Οι θεσμοί αυτοί κλονίζουν την παντοδυναμία του άλλου, όχι γιατί τον εκθρονίζουν από την εξουσία
που έχει, κυρίως, επάνω στις σημασίες, αλλά γιατί τον πείθουν, καθώς είναι δική του
δημιουργία, να εκθρονίσει ο ίδιος τον εαυτό του, να δώσει ο ίδιος για τον εαυτό του τη
σημασία ότι δεν είναι ο κύριος της σημασίας, της αξίας, της νόρμας κ.λ.π. Υπό ποίαν
έννοια, λοιπόν, μπορούμε να ισχυρισθούμε, σ’ αυτή την περίπτωση, ότι η αυτονομία
ξεκινά, διά του παιδαγωγού, από ένα σημείο ετερονομίας;
Έπειτα, η αντινομία αυτή προκύπτει, όταν θέτουμε το άτομο σε αντίθεση με την κοινωνία και αποδίδουμε την κοινωνία αποκλειστικά στο καθεστώς της ετερονομίας.
(Πρβλ. επ’ αυτού τη λογικο-οντολογική θεμελίωση της κλασικής έκφρασης του Sartre:
«η κόλαση είναι οι άλλοι» ή το νοηματικό περιεχόμενο της χαϊντεγκεριανής έννοιας:
«οι πολλοί». Βλ. Sartre 1943· του ίδιου, 1969 και Heidegger 1978· του ίδιου, 1985.
Αποκλείουμε, δηλαδή, να δημιουργηθεί ένα καινούριο είδος ατόμου και ένα καινούριο
είδος κοινωνίας που βρίσκονται σε αμοιβαία αλληλεπίδραση και προϋπόθεση. Έτσι,
αναγκαστικά δεχόμαστε ότι, αν υπάρχει αυτονομία, αυτή ανήκει φύσει στο άτομο, το
οποίο το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να την υπερασπίζεται, αμυνόμενο ουσιαστικά
στην απειλή της κοινωνίας.
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Στην αφετηρία της άποψης ότι η δυνατότητα της αυτονομίας χαρακτηρίζει εγγενώς το ανθρώπινο ον βρίσκουμε την ιδέα που θέλει τον άνθρωπο λογικό ον και αναγκαστικά θεωρεί ότι υπάρχουν πριν την αυτονομία οι λόγοι, για τους οποίους οφείλει αυτός να ανταποκρίνεται στο αίτημά της. Οι λόγοι αυτοί, καθώς ισοδυναμούν με καθαρά κίνητρα – όπως
στην περίπτωση της καντιανής αυτονομίας – και αποκλείουν κάθε εμπειρικό κίνητρο, παραπέμπουν σε ένα de facto ούτως-είναι, και άρα αντλούν
λαθραία το δέον από το είναι.8
Οι δεσμεύσεις μιας οντολογίας που εξισώνει το ον με τη σοφία και το
αγαθό, των οποίων την εκδίπλωση απαιτεί στον ορίζοντα της ανθρώπινης
ιστορίας, είναι εδώ φανερές. Αναζητώντας όμως στη ratio το θεμέλιο της
αυτονομίας και θεωρώντας ότι αυτή είναι που της εξασφαλίζει τη δυνατότητα να προκύπτει ως «πρόοδος μέσα στην ορθολογικότητα», φαίνεται
να αγνοούμε ότι αυτή η ορθολογικότητα βρίσκεται πάντοτε βυθισμένη
μέσα σε έναν κόσμο κοινωνικών σημασιών, ο οποίος την προσανατολίζει
πάντοτε σε σκοπούς του πράττειν που ιδιάζουν σ’ αυτές τις σημασίες.
Έτσι, όμως, μπορεί να συμβιβάζεται με σκοπούς εντελώς αντιθετικούς
μεταξύ τους.9

8

Στο πλαίσιο της καντιανής ηθικής και παιδαγωγικής θεωρίας, η ηθική αυτονομία, ως
βάση της καθολικότητας της ηθικής του καθήκοντος, εκφράζει την αρχή του ανθρώπινου λόγου. «Κάνω κάτι από καθήκον», γράφει ο Kant, «σημαίνει: υπακούω στη λογική». Βλ. Kant 1981, 71· του ίδιου, 1966.
9
Τη μεγάλη αυτή δυσκολία αντιμετωπίζει ο Habermas, όταν επιχειρεί να θεμελιώσει την
αυτονομία στην ενότητα που κατακτά ο επικοινωνιακός λόγος στη βάση μιας τυπικής
ορθολογικότητας, μετατρέποντας, έτσι, τη γλωσσική διακατανόηση σε μια δραστηριότητα αφομοίωσης και προσαρμογής. Ξεχνά ότι η αγωγή προς την επικοινωνία εξασφαλίζεται πάντοτε στα πλαίσια της θέσμισης της κοινωνίας, όπως επίσης και ότι μέσα σ’
αυτά τα πλαίσια χαράσσονται και τα όρια, εντός των οποίων μπορεί κανείς να επικοινωνεί. Το πρόβλημα όμως ξεκινά από την έκταση και την ποιότητα αυτής της επικοινωνίας. Συνεπώς, η θέσμιση της κοινωνίας ως τέτοια πρέπει να στοχεύεται κάθε φορά,
πράγμα που μας παραπέμπει άμεσα στην πολιτική. Και την πολιτική δεν μπορούμε να
τη θεωρήσουμε ως μια διϋποκειμενική δραστηριότητα και να τη σκεφθούμε στο πλαίσιο της αλληλοκατανόησης. Βλ. Habermas, 1987, 1997.
Στην ίδια αναγωγιστική προοπτική με αυτή του Habermas, ο οποίος με την επιστροφή
του στην αναλυτική φιλοσοφία της γλώσσας προσπαθεί να καταστήσει ουδέτερη την
επικοινωνία στο επίπεδο της γλώσσας, ανάγοντας τις λεκτικές πράξεις σε τυπικές
γλωσσικές δομές, κινούνται και άλλες σύγχρονες θεωρίες, που ανάγουν το πρόβλημα
της ηθικότητας σε πρόβλημα της γλώσσας. Βλ. Δραγώνα – Μονάχου, 1995.
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Η αυτονομία στην ανθρωπολογική, παιδαγωγική και
πολιτική σκέψη του Καστοριάδη
Αυτή η αντιθετικότητα των σκοπών του κοινωνικού πράττειν πού αλλού αναφέρεται, αν όχι στην ετερότητα των κοινωνικών κόσμων και των
σημασιών που τους εμψυχώνουν; Ο Καστοριάδης μέσα από τη διαύγαση
της λογικής και της οντολογίας του φαντασιακού μας έδειξε ότι ο κοινωνικός κόσμος, που είναι πάντοτε και ιστορικός, είναι κόσμος πραγματικού νοήματος.10 Το νόημα αυτό, το οποίο εισέρχεται στον ανθρώπινο ψυχισμό, τον προσδιορίζει με αποφασιστικό τρόπο. Στον κοινωνικοιστορικό κόσμο έχω να κάνω πάντοτε με ένα αόρατο εμμενές, δηλαδή με
δημιουργημένες κοινωνικές σημασίες, οι οποίες είναι φαντασιακές. Δίπλα σ’ αυτό το εμμενές εμφανίζεται και η ιδεατότητα. Αυτό αρκεί, επομένως, για να τοποθετήσουμε κάθε αντικείμενο σε έναν ορίζοντα κοινωνικο-ιστορικής σύλληψης. Πραγματικό νόημα δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην
νόημα για ένα άτομο, αφού το άτομο δεν είναι ουσιαστικά τίποτε άλλο
από την κοινωνία. Η αντίθεση, συνεπώς, άτομο-κοινωνία είναι απατηλή.
Αντιθέτως, η πραγματική αντίθεση συγκροτείται ανάμεσα στην ψυχή και
την κοινωνία. Η ψυχή όμως, όπως αποσαφηνίζει ο Καστοριάδης, δεν είναι άτομο. Γίνεται άτομο μέσα από μια διαδικασία εκκοινωνισμού, η οποία διαμεσολαβείται αναγκαστικά όχι μόνον από άλλα άτομα ήδη εκκοινωνισμένα, τα οποία ξεπερνιούνται υπέρμετρα από αυτό που μεταβιβάζουν, από την ολότητα δηλαδή του εκάστοτε θεσμισμένου κόσμου,
αλλά και από τη γλώσσα επίσης, της οποίας τα αποτελέσματα ξεπερνούν
όλα αυτά που η μητέρα, παραδείγματος χάριν, θα μπορούσε να επιδιώξει.
Ο κόσμος των κοινωνικών φαντασιακών σημασιών, στον οποίο εισέρχεται η ψυχή προκειμένου να επιβιώσει, είναι φανερό ότι δεν ανάγεται σε
ένα ατομικό πράττειν. Οι σημασίες αυτές που υπάρχουν ως θεσμισμένες
και δεν είναι αναγώγιμες ούτε στη μεταβολή των ψυχικών ενορμήσεων
ούτε στην ορθολογικότητα, συγκροτούν αυτό που ο Καστοριάδης ονομάζει κοινωνικο-ιστορικό, δηλαδή το ανώνυμο συλλογικό. Κάθε κοινωνικοιστορική δημιουργία, επομένως, πραγματοποιείται εντός και διά του ήδη
θεσμισμένου, που όμως δεν την καθορίζει ορθολογικά. Αντιλαμβανόμαστε έτσι, γιατί κάθε απόπειρα εγκαθίδρυσης ενός ρασιοναλιστικού ατομικισμού, που καθιστά την ορθολογικότητα ορίζοντα της νοητότητας του
κοινωνικο-ιστορικού, αποτυγχάνει.
Σ’ αυτό το πλαίσιο γίνεται κατανοητό γιατί η αυτονομία δεν είναι νο10

Βλ. Castoriadis 1975, 1986, 1990α, 1990β, 1996.
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ητή ως συμμόρφωση ενός αυτάρκους υποκειμένου σε έναν «Νόμο του
Νου», παραγνωρίζοντας πλήρως τις κοινωνικο-ιστορικές προϋποθέσεις
και διαστάσεις του προτάγματος της αυτονομίας, όπως συμβαίνει στον
Kant.11 Πράγματι, την αυτονομία μπορούμε να τη νοήσουμε μόνο ως έργο συλλογικό. Δεν μπορούμε να τη θέσουμε παρά ως σκοπό για εμάς
τους ίδιους και για όλους τους άλλους. Δίχως την αυτονομία των άλλων
δεν υπάρχει αυτονομία του κοινωνικού συνόλου· και χωρίς αυτή την αυτονομία δεν είναι δυνατόν να είμαι κι εγώ πραγματικά αυτόνομος. Αντίθετα με το κοινότοπο: η ελευθερία μου αρχίζει εκεί όπου τελειώνει η ελευθερία του άλλου, οφείλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι η ελευθερία μου
αρχίζει εκεί όπου αρχίζει και η ελευθερία του άλλου. Διαφορετικά οδεύουμε πλησίστιοι προς την ιδέα μιας αφηρημένης ελευθερίας, η οποία παραμένει μια διαρκής αδυνατότητα, ένας απλός αυθορμητισμός. «Εάν το
πρόβλημα της αυτονομίας», γράφει ο Καστοριάδης, «είναι ότι το υποκείμενο συναντά μέσα του ένα νόημα που δεν είναι δικό του και που πρέπει
να το μετασχηματίσει χρησιμοποιώντας το· αν η αυτονομία είναι αυτή η
σχέση μέσα στην οποία οι άλλοι είναι πάντοτε παρόντες σαν ετερότητα
και σαν αυτότητα του υποκειμένου – τότε η αυτονομία δεν είναι νοητή,
ήδη φιλοσοφικά, παρά σαν κοινωνικό πρόβλημα και σαν κοινωνική σχέση».12
Η έτσι νοούμενη αυτονομία δεν καθίσταται απλή εξάλειψη του λόγου
του άλλου, αλλά επεξεργασία αυτού του λόγου. Και γι’ αυτό μπορεί να
πάρει τη μορφή μιας διυποκειμενικής δραστηριότητας, όπως ακριβώς αυτής που εκτυλίσσεται στα πλαίσια της παιδαγωγικής σχέσης.
Τη δραστηριότητα αυτή που σκοπεύει την αυτονομία ο Καστοριάδης
την ονομάζει πράξη. Στο πλαίσιό της ο άλλος αντιμετωπίζεται ως ένα ον
που μπορεί να υπάρξει αυτόνομα και γι’ αυτόν τον λόγο βοηθείται να
φθάσει στην αυτονομία του. Ο άλλος εδώ συμπεριλαμβάνει κι εμένα ως
«αντικείμενο» της δραστηριότητάς μου.13 Ως τέτοια, είναι το ίδιον όχι
των ανθρώπινων όντων εν γένει, αλλά της αναστοχαστικής και διαβουλευτικής υποκειμενικότητας.
Το πρακτέον αυτής της πράξης είναι ειδικό· είναι ακριβώς η ανάπτυξη
της αυτονομίας του άλλου ή των άλλων· άρα σκοπεύει σε ορισμένη μεταβολή του ανθρώπινου «αντικειμένου» της. Γίνεται αμέσως φανερό ότι
η καστοριαδική πράξη δεν είναι η πράξη του Αριστοτέλη, εφόσον η δεύ11

Βλ. Kant 1966.
Βλ. Castoriadis 1975, 147.
13
Βλ. Castoriadis 1975, 1990α, 1990β.
12
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τερη έχει να κάνει με μια δραστηριότητα που έχει το τέλος της εν εαυτή
και όχι σε ένα εξωτερικό αντικείμενο.14 Το αντικείμενο αυτής της πράξης
– ο άλλος – μπορεί να είναι συγκεκριμένο, ονομαστικά δεδομένο, όπως
συμβαίνει στην παιδαγωγική, μπορεί όμως να είναι και αόριστο, όπως
συμβαίνει στην πολιτική. Πρέπει να τονίσουμε ότι στην καστοριαδική
οπτική η πράξη δεν μπορεί να έχει μόνον διυποκειμενική μορφή. Οφείλει
αναγκαστικά να λάβει και τη μορφή της πολιτικής,15 η οποία ξεπερνά κάθε διυποκειμενικότητα, δηλαδή τη μορφή της δραστηριότητας που θέτει
ως στόχο της τον μετασχηματισμό των θεσμών της κοινωνίας, προκειμένου να τους θέσει σε συμφωνία με τη νόρμα της αυτονομίας του κοινωνικού συνόλου. Εάν αυτός ο τελευταίος παράγων δεν ληφθεί υπ’ όψιν,
τότε απομακρυνόμαστε από την κανονιστική προοπτική και καταφεύγουμε σε μια περιγραφική-ερμηνευτική προοπτική της κοινωνίας στην πραγματικότητά της, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Bollnow, και απαιτούμε να εξαγάγουμε, στηριζόμενοι στο γεγονός ότι η πραγματικότητα
διέπεται από λειτουργικές συνάφειες ή στην εμπιστοσύνη του παιδιού
στον παιδαγωγό, η οποία είναι απαραίτητη στην παιδαγωγική σχέση, μια
οποιαδήποτε απαίτηση. Στην περίπτωση όμως αυτή δεν μπορούμε να μη
διερωτηθούμε, γιατί αυτοί οι παράγοντες δεν θα ήταν συμβατοί με τη διατήρηση κλειστών, δηλαδή αυταρχικών κοινωνιών, οι οποίες ως γνωστόν
τους εξασφάλισαν σχεδόν παντού και πάντοτε μέσα στην ιστορία. Είναι
δυνατόν δε να θεωρήσουμε ότι αυτές οι λειτουργικές συνάφειες ή η εμπιστοσύνη του παιδιού στον παιδαγωγό επαρκούν, προκειμένου να κάνουν να αναδυθούν κριτήρια για την πράξη;
Στην παιδαγωγική πράξη οι παράγοντες αυτοί συνιστούν, ασφαλώς,
σπουδαίες στιγμές της δραστηριότητας. Δεν προσδιορίζουν όμως καθόλου ούτε το νόημα ούτε τον σκοπό της. Η παιδαγωγική πράξη δεν μπορεί
να προσανατολίζεται στους παράγοντες αυτούς, αλλά στην πρόσβαση
του παιδιού στην αυτονομία του· δηλαδή στην προσπάθειά του να θέτει
ένα ανοιχτό πρόταγμα στη ζωή του, καθώς αμφισβητεί τον εαυτό του και
τον μετασχηματίζει με διαύγεια.

14

Βλ. Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, βιβλίο VI. Πρβλ. επ’ αυτού την εξαιρετική ανάλυση της πράξης από τη H. Arendt. Βλ. Arendt 1986.
15
Βλ. Castoriadis 1975, 1986, 1990α, 1993.
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Το κοινωνικο-ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο της αυτονομίας
Ενδιαφερόμενος ο Bollnow για μια «γεμάτη νόημα και ανώτερη ανθρώπινη ζωή», για μια ζωή που δεσμεύεται από την ηθικότητα και που
μπορεί άρα να διαπαιδαγωγεί ορθά, επικαλείται αξίες όπως είναι η αγάπη, η υπομονή, η ειλικρίνεια, όπως αυτές αρθρώνονται στα πλαίσια μιας
διυποκειμενικής σχέσης. Παρότι δε αναγνωρίζει την πολλαπλότητα των
κοινωνικών μορφών στη συγχρονία και τη διαχρονία, παραμελεί τους περιορισμούς που αυτή θέτει, όταν τοποθετούμαστε σε μια κανονιστική
προοπτική και αναγκάζεται, αντλώντας το jus από το factum, να θεωρήσει πως ο κόσμος «γίνεται διαφανής σε κάτι το κανονιστικό».16 Οδηγείται
έτσι να γράψει: «Ακόμη και όταν δεν μπορούν να έχουν πλέον καθολική
ισχύ [ενν. οι αρετές], αποκτούν έτσι με τη χαρακτηριστική δύναμη του να
πείθουν, που προέρχεται από το ζωντανό τους πρότυπο, καθώς και από
την ανάλυση που τις περιγράφει, μια ισχύ που υφίσταται τουλάχιστον για
τον καιρό τους».17
Είναι φανερό ότι ο Bollnow, υπακούοντας στους περιορισμούς της φιλοσοφίας του υποκειμένου, αποδεσμεύεται στην ανάλυσή του από το
κοινωνικο-ιστορικό και αποκλείοντας, εν συνεχεία, το πολιτικό, διαπραγματεύεται το πρόβλημα των αξιών που στηρίζουν την αγωγή προς
την αυτονομία αποκλειστικά στο πεδίο των διυποκειμενικών σχέσεων.
Αποκλείοντας όμως από το πεδίο ανάλυσης της παιδαγωγικής σχέσης την
πολιτική, εξομοιώνοντάς την με μια «εξωπαιδαγωγική» δύναμη, εξουδετερώνει την κοινωνική διάσταση της αυτονομίας. Για τον Bollnow η πολιτική εξομοιώνεται αποκλειστικά με μια δύναμη κυριαρχίας και επιβολής, που επιδιώκει να κατευθύνει την αγωγή «σε παραδοσιακές προκαθορισμένες τροχιές». Γι’ αυτό τονίζει ότι «μια ώριμη παιδαγωγική πρέπει
να αμύνεται πάντοτε σ’ αυτές τις αξιώσεις»18 και «να αρνείται ως πέρα
για πέρα άτοπο να δέχεται υποδείξεις σχετικά με την καθοδηγητική της
εικόνα του ανθρώπου».19
Πολλά προβλήματα προκύπτουν μέσα από αυτή τη θεώρηση. Κατ’
αρχήν ο Bollnow, μη συζητώντας τις κοινωνικο-ιστορικές προϋποθέσεις
της αγωγής, φαίνεται σαν να εξομοιώνει την παιδαγωγική με καθαρή επιστήμη. Εξομοιώνοντας, έπειτα, την πολιτική αποκλειστικά με μια δύ16

Βλ. Bollnow 1986, 120.
Βλ. Bollnow 1986, 121.
18
Βλ. Bollnow 1986, 122.
19
Βλ. Bollnow 1986, 123.
17
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ναμη που μόνο της στόχο έχει την επιβολή των κυρίαρχων ιδεολογικών
προτιμήσεων, θεωρεί υποχρέωσή του να κρατήσει απέναντί της μια στάση αμυντική. Η πολιτική όμως δεν είναι αυτό το πράγμα. Η πολιτική,
όπως μας το δείχνει ξεκάθαρα η ιστορία, μπορεί να υφίσταται μόνον ως
δημοκρατική πολιτική. Και ως τέτοια δραστηριότητα τάσσει ως αντικείμενο στον εαυτό της την οργάνωση και τον προσανατολισμό της κοινωνίας με σκοπό την αυτονομία όλων, και αναγνωρίζει ότι αυτή προϋποθέτει έναν διαρκή μετασχηματισμό των θεσμών της κοινωνίας, που δεν θα
είναι κι αυτός δυνατός παρά μέσα από την εκδίπλωση της αυτόνομης
δραστηριότητας των ανθρώπων. Αυτή την αυτονομία, εάν ενδιαφερόμαστε πραγματικά γι’ αυτήν, δεν μπορούμε παρά να τη θέσουμε ως σκοπό
καθενός ανάμεσά μας, ως προς εμάς τους ίδιους και ως προς τους άλλους, αφού δίχως την αυτονομία των άλλων δεν υπάρχει αυτόνομο κοινωνικό σύνολο και έξω από ένα τέτοιο σύνολο δεν μπορώ, όπως είπαμε,
να είμαι πραγματικά αυτόνομος. Η αυτονομία δεν μπορεί λοιπόν να είναι
εσωτερική υπόθεση της παιδαγωγικής. Είναι αναπόδραστα υπόθεση και
της πόλεως, πράγμα το οποίο γνώριζε άριστα ο Αριστοτέλης: «μέγιστον
δὲ πάντων (…) πρὸς τὸ διαμένειν τὰς πολιτείας (…) τὸ παιδεύεσθαι πρὸς
τὰς πολιτείας (…) ἔστι δὲ τὸ παιδεύεσθαι πρὸς τὴν πολιτείαν οὐ τοῦτο,
τὸ ποιεῖν οἷς χαίρουσιν οἱ ὀλιγαρχοῦντες ἢ οἱ δημοκρατίαν βουλόμενοι,
ἀλλ’ οἷς δυνήσονται οἱ μὲν ὀλιγαρχεῖν οἱ δὲ δημοκρατεῖσθαι».20
Παρ’ ότι ο Γερμανός παιδαγωγός αποδέχεται ότι οι ηθικοί κανόνες
δεν μπορούν να έχουν πάντα καθολική ισχύ, ωστόσο ο άξονας της επιχειρηματολογίας για την υπεράσπισή τους είναι καντιανός. Ακολουθώντας το πρότυπο της αγωγής μέσω παραδειγμάτων, αναθέτει στον παιδαγωγό να λειτουργεί ως υπόδειγμα αρετής και λογικότητας ικανής να πείσει για την αναγκαιότητα των ηθικών κανόνων. Ο παραδειγματικός άλλος δεν λειτουργεί εδώ ως μοντέλο, αλλά μόνον ως απόδειξη ότι μπορεί
κάποιος να πράττει σε συμφωνία με το καθήκον, ελεύθερος ως έλλογο ον
κάτω από έναν ηθικό νόμο, που δεν υπόκειται σε κοινωνικές δεσμεύσεις,
αλλά βασίζεται αποκλειστικά στην έννοια της ηθικότητας. Σε έναν τέτοιο
νόμο υπακούει κάποιος, εφόσον είναι ελεύθερος και αυτόνομος.21
20
21

Βλ. Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1310a 13-23.
Αν η αυτονομία είναι υπακοή στις αρχές που κάποιος θέτει ο ίδιος στον εαυτό του ως
έλλογο ον, αν, επομένως, η αυτονομία μπορεί να θεμελιωθεί λογικά, τότε δεν είναι
απαραίτητο να αποκαλείται κάποιος αυτόνομος, αλλά απλώς λογικός. Διερωτόμενοι δε
σ’ αυτή την προοπτική, γιατί οφείλει κάποιος να υπακούει σε λογικά κίνητρα, η μόνη
απάντηση που μπορεί να δοθεί είναι, γιατί ο άνθρωπος είναι λογικό ον. Η απάντηση
όμως αυτή καθ’ εαυτήν παραπέμπει σε ένα de facto ούτως-είναι, σε μια φύση του αν-
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Η καντιανή αυτονομία σε άπειρη απόσταση από κάθε πραγματικότητα
προϋποθέτει και συνεπάγεται ένα ον απαλλαγμένο από κάθε καθορισμό,
συμπεριλαμβανομένου και εκείνου να είναι ο εαυτός του. Ως καθαρή απαίτηση είναι εν τέλει απένταξη σε σχέση με την ενεργό πραγματικότητα. Η καστοριαδική αυτονομία, αντιθέτως, όχι μόνο δεν είναι απένταξη,
αλλά είναι και διαυγής μετασχηματισμός της ενεργού πραγματικότητας
(του εαυτού μας και των άλλων) που εκκινεί από την ίδια αυτή πραγματικότητα. Είναι θέση ενός κανόνα από ένα περιεχόμενο πραγματικής
ζωής και σε σχέση με το περιεχόμενο αυτό. Ας μην ξεχνάμε δε ότι ένας
κανόνας δεν έχει νόημα χωρίς σύνδεση με την πραγματικότητα και μια
υπερβατολογική αναγωγή αυτής της σύνδεσης δεν είναι δυνατή.

Η παιδαγωγική ως πρακτικο-ποιητική δραστηριότητα
Διερωτόμενος ο Bollnow για το θεμέλιο της παιδαγωγικής πράξης,
θεωρεί πως αυτή δεν μπορεί να θεμελιώνεται σε μια απλή τεχνολογία,
αφού αναγκαστικά πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν της και παράγοντες που
ξεφεύγουν από τη συστηματική της οργάνωση.22 Παράγοντες τέτοιοι είναι οι διαδικασίες ωρίμανσης, οι επιδράσεις από την ατμόσφαιρα που
δημιουργείται στο παιδαγωγικό περιβάλλον και οι παρωθητικοί παράγοντες της εμπιστοσύνης και της σιγουριάς. Για τον Γερμανό στοχαστή η
παιδαγωγική δραστηριότητα δεν πρέπει να περιορίζεται στο συνειδητό
πράττειν του παιδαγωγού, εφόσον η ζωή είναι αδύνατον να προγραμματισθεί στο σύνολό της. Γεγονότα όπως μια κρίση ή μια συνάντηση23 δεν
επιδέχονται καμία πρόβλεψη, ωστόσο υπεισέρχονται στο περιεχόμενο
της αγωγής δραστικά και απαιτούν από τον παιδαγωγό μια σωστή αξιοποίηση. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η ανθρωπολογική παιδαγωγική, τονίζει ο
Bollnow, «δεν παρέχει βεβαίως καμιά έτοιμη συνταγή, που θα είχε μόνο
χρηστική αξία, αλλά εξυψώνει, με την πλατιά έννοια της λέξης, την παιδαγωγική πράξη σε συνείδηση του εαυτού της, την απελευθερώνει από
θρώπου, και ανάγει το δέον στο είναι.
Κατά τον Αριστοτέλη η αρετή είναι «ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς,
ὡρισμέν ῃ λόγῳ κα ὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁ ρίσειεν». Βλ. Ηθικά Νικομάχεια, 1107a 1-2. Ορίζεται λοιπόν η αρετή από τον λόγο, περιέχει ένα λογικό και διασκεπτικό στοιχείο, αλλά δεν είναι μηχανικά, ούτε καθολικά εφαρμόσιμη, αφού για να ορισθεί χρειάζεται τον
φρόνιμο, εκείνον που κατέχει τη φρόνηση. Αν ο λόγος ήταν αρκετός, δεν θα είχαμε
ανάγκη τον φρόνιμο.
22
Βλ. Bollnow 1986, 112-114.
23
Βλ. Bollnow 1986, 58-68.
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τις τυχαιότητες, πλαταίνει το βλέμμα για την κατανόηση της ολότητας
των συναφειών που συν-επιδρούν σ’ αυτή και έτσι οδηγεί σε μια βαθύτερη κατανόηση της αγωγής στο σύνολό της, πράγμα που πρέπει να έχει
επιδράσεις έμμεσα και στην πράξη».24
Ο Καστοριάδης συμπίπτει με τον Bollnow σε αυτό το σημείο. Θεωρεί
πως δεν μπορούμε να ορίσουμε την πράξη βάσει μιας ορισμένης κατάστασης ή ορισμένων χαρακτηριστικών, αφού η πράξη δεν είναι πεπερασμένη. Γι’ αυτήν, η αυτονομία των άλλων δεν είναι τέλος, αλλά αρχή.
Επειδή στο πεδίο της υπάρχει εσωτερική σχέση μεταξύ σκοπευομένου
και αυτού με το οποίο σκοπεύεται, που είναι δυο στιγμές μιας διαδικασίας, δεν μπορεί ποτέ να αναγάγει τον τρόπο ενέργειάς της σε έναν απλό
υπολογισμό. Αν η πράξη εξομοιωνόταν με έναν υπολογισμό, θα έχανε
μέσα από τα χέρια της τον ουσιώδη παράγοντα, δηλαδή την αυτονομία.25
Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι η πράξη πρέπει να είναι τυφλή ως προς το
ότι εκτυλίσσεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που την προσδιορίζει και
ως προς τις πολύπλοκες αιτιακές σχέσεις που τη διέπουν. Φυσικά η πράξη όπως τη συλλαμβάνουν ο Καστοριάδης και ο Bollnow είναι μια συνειδητή δραστηριότητα. Δεν συνιστά όμως την εφαρμογή μιας προηγούμενης γνώσης. Η πράξη έχει την ανάγκη μιας προσωρινής γνώσης, γιατί
αυτή κάνει να αναδύεται μια καινούρια γνώση. Μέσα στην πράξη, επομένως, διαύγαση και μετασχηματισμός του πραγματικού συμπορεύονται.
Η πράξη έχει την ανάγκη της θεωρίας, γιατί ως άσκηση της αυτονομίας
δεν μπορεί παρά να θέλει να είναι συνειδητή και διαυγής, να είναι αυτοανακλαστική. Αυτή δε ακριβώς η διπλή πορεία αποτελεί τη δικαίωση της
πράξης.
Αυτή η «σχετική» διαύγεια της πράξης αντιστοιχεί επίσης, κατά τον
Καστοριάδη, σε μια άλλη όψη της, εξίσου σημαντική· στο ότι, δηλαδή,
το ίδιο το υποκείμενό της μετασχηματίζεται συνεχώς από την εμπειρία
αυτή στην οποία εντάσσεται «και την οποία κάνει, αλλά και η οποία το
κάνει επίσης.»26 Είναι δε αυτονόητο ότι από αυτό προκύπτει μια διαρκής
τροποποίηση, στο περιεχόμενο και στη μορφή, της σχέσης ανάμεσα σε
ένα υποκείμενο και σε ένα αντικείμενο, που δεν μπορούν να ορισθούν
μια για πάντα. Γι’ αυτό ο Καστοριάδης χαρακτηρίζει την παιδαγωγική
πράξη ως πρακτικο-ποιητική δραστηριότητα.27
24

Βλ. Bollnow 1986, 113-114.
Βλ. Castoriadis, 1975, 95-157 και 1990α.
26
Βλ. Castoriadis, 1975, 106.
27
Βλ. Castoriadis 1978, 1986, 1990α, 1990β, 1993.
25
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Αν ο σκοπός αυτής της παιδαγωγικής πράξης είναι να βοηθήσει το νεογέννητο να γίνει ένα ανθρώπινο ον με την πλήρη έννοια του όρου, δηλαδή ένα αυτόνομο ον, τότε πρέπει να φροντίσει ώστε η σχέση που διέπει
ένα υποκείμενο αναστοχασμού και το ασυνείδητό του να είναι τέτοια που
να του επιτρέπει να επιλέγει με σχετική διαύγεια ανάμεσα στις ενορμήσεις και στις ιδέες, προκειμένου να αποφασίσει ποιες θα πραγματοποιήσει. Παράλληλα πρέπει να βοηθά το υποκείμενο να απελευθερώσει την
ικανότητά του να ποιεί και να πράττει. Μόνο με αυτόν τον τρόπο είναι
δυνατή η εγκαθίδρυση μιας αναστοχαστικής και διαβουλευτικής υποκειμενικότητας. Η υποκειμενικότητα αυτή συνιστά έναν τύπο ατόμου που
διαρρηγνύει την εκάστοτε κλειστότητά του, διέπεται από την αναδυόμενη
ικανότητά του να δέχεται το νόημα και να το κάνει κάτι δι’ εαυτό, αφού
το στοχασθεί ανακλαστικά, και βαδίζει παράλληλα με μια δημοκρατική
κοινωνία που δημιουργεί μια συγχρονική και διαχρονική αγορά, έναν δημόσιο χώρο και χρόνο ανακλαστικού στοχασμού και διαβούλευσης, που
επιτρέπει ακριβώς στο υποκείμενο να διαρρηγνύει την εκάστοτε κλειστότητά του. Το υποκείμενο της αυτονομίας, επομένως, δεν είναι αντικειμενικά πραγματικό· είναι για να γίνει. Συνιστά μια δυνατότητα, η οποία σε
καμιά περίπτωση δεν είναι μοιραία. Το υποκείμενο αυτό δεν τίθεται συνεπώς ως άυλο υπόστρωμα ή ως υπόσταση. Γίνεται το ίδιο η αναδυόμενη
δυνατότητα να ξεπερασθεί το γνωστικό, πληροφορησιακό και οργανωτικό κλείσιμο που χαρακτηρίζει τα αυτοσυγκροτούμενα αλλά ετερόνομα
όντα και άρα να συγκροτηθεί ένας κόσμος και ένας εαυτός σύμφωνα με
νόμους άλλους.28

Αυτονομία και ε ὖ ζ ῆ ν
Βεβαίως, η έτσι νοούμενη αυτονομία δεν μπορεί ποτέ να είναι αυτοσκοπός. Ο Καστοριάδης έχει προφανώς συνείδηση ότι η ιδέα της αυτονομίας ως αυτοσκοπού θα κατέληγε σε μια αντίληψη καθαρά τυπική,
φορμαλιστική. Ο αυτόνομος άνθρωπος και η αυτόνομη κοινωνία θέλουν
την ελευθερία, τόσο για την αξία της καθεαυτήν όσο και για να την κάνουν κάτι. Έχουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των ουσιαστικών αξιών
της κοινωνίας. Αυτό συνεπάγεται όμως αναγκαστικά μια ιδέα περί του
κοινού καλού. Η πραγμάτωση του κοινού καλού αποτελεί συνθήκη του
εὖ ζῆν. Το κοινό καλό είναι η συνθήκη της ατομικής ευτυχίας και σχετί28

Βλ. Castoriadis 1978, 1986, 1990α.
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ζεται με τα εγχειρήματα που η κοινωνία ανεξάρτητα από την ευτυχία έχει
βάλει ως στόχους που θέλει να πραγματοποιήσει.
Ως προς το καίριο ερώτημα, τώρα, ποιος είναι αυτός που προσδιορίζει
το εὖ ζῆν, η φιλοσοφία, όπως ξέρουμε, ισχυρίσθηκε πως είναι δικό της
προνόμιο. Στα πλαίσια όμως της κληρονομημένης σκέψης ο προσδιορισμός αυτός όφειλε να είναι καθολικός και άρα να έχει προκύψει κατά
κάποιον τρόπο a priori. Αυτό οδήγησε είτε σε ευνόητες αντινομίες είτε,
δοθείσης της αδυνατότητας μιας λύσης που θα προέκυπτε σ’ αυτή την
προοπτική, οδήγησε στην άρνηση του ίδιου του προβλήματος, αφού απέδιδε τη λύση του στην ελεύθερη ατομική βούληση. Συνεπής προς τη θεωρία του της αυτονομίας, ο Καστοριάδης αποσαφήνισε πως η εκάστοτε
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος ανήκει στη σφαίρα του κοινωνικοιστορικού πράττειν και όχι της θεωρίας.
Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε το βάρος της παιδείας είναι τεράστιο. Αν η παιδεία δεν θέλει να παγιδεύεται στον θριαμβεύοντα ατομικισμό
και στην εσφαλμένη ιδέα ότι ο ατομικισμός αυτός είναι κενή μορφή, τότε
θα πρέπει, τιμώντας την αριστοτελική φρόνηση, να ξανασκεφθεί τη δημιουργική της ουσία, που δεν είναι άλλη από το να είναι πραγματική παιδεία σε μια πραγματικά δημοκρατική κοινωνία.
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Abstract
Studying the problem of autonomy in the anthropological pedagogy of
Bollnow and the philosophy of education of Castoriadis, one realizes that
it is impossible to tackle it radically through an ego-logical perspective
based on a individual-essence metaphysics, since it is related to an individual with a-priori representations who, therefore, belongs to an utterly
random social-historical environment. Taking into consideration the aforesaid unfeasibility, pedagogic praxis is elevated into a practico-poetic
quest to discover ways to rupture the cognitive, informational and organizational definiteness, inherent to the self-composed – albeit dependent –
beings. Having the aristotelian phronesis as a guide, pedagogic praxis
aims to create subjects capable of reflection and deliberation in order to
contribute towards the liberation and development of collective creativity
as well as the attainment of εὖ ζῆν.
Ο Αλέξανδρος Θεοδωρίδης σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία
Ηρακλείου, στη Σχολή Νηπιαγωγών Αθηνών, στη Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Φιλοσοφία πραγματοποίησε στο Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του ιδίου Πανεπιστημίου. Υπηρετεί ως Σχολικός Σύμβουλος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Θεσσαλονίκης και είναι διδάσκων στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική
Ηλικία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
(atheodor@psed.duth.gr)
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Σαράντος ΨΥΧΑΡΗΣ
Δέσποινα ΜΠΟΝΙΑΤΗ

Διερεύνηση και αποτίμηση των κινήτρων
μάθησης των μαθητών για τη Φυσική

Εισαγωγή

Τ

ΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΠΟΙΚΙΛΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ,

όπως η αγωνία και η ανία, καθώς και θετικά συναισθήματα, όπως
η ευχαρίστηση και η ικανοποίηση, έχουν περιγραφεί σε διαφορετικές καταστάσεις σχολικής επίδοσης (Pekrun, 1992, Pekrun, Götz, Titz,
και Perry, 2002). Η μάθηση και οι επιδόσεις στο σχολικό περιβάλλον είναι στη σημερινή κοινωνία ένα σημαντικό θέμα υπό συζήτηση, το οποίο
πρέπει να διερευνηθεί στο πλαίσιο των επιστημών όπως η ψυχολογία αλλά και η Φυσική (Gläser-Zikuda κ.ά., 2003). Στην εργασία αυτή εξετάζουμε βιβλιογραφικά τα μέχρι τώρα δεδομένα και προχωρούμε στην κριτική τους ανάλυση με σκοπό την διεξαγωγή έρευνας για τη συσχέτιση
των κινήτρων με τη γνωστική επίδοση των μαθητών/φοιτητών (έρευνα σε
εξέλιξη).

Συναίσθημα και μάθηση
Τα συναισθήματα θεωρούνται ως υποκειμενικές εμπειρίες με συστατικά, που σχετίζονται με τη γνώση και τα κίνητρα (Kleinginna και
Kleinginna, 1981; Scherer, 1984). Μπορεί να ξεκινούν, να τερματίζουν ή
να διακόπτουν τη διαδικασία επεξεργασίας των πληροφοριών ή και να
οργανώνουν τη μνήμη (Pekrun κ.ά., 2002). Οι συναισθηματικές διαδικασίες σχετίζονται επίσης με τη μαθησιακή διαδικασία. Για παράδειγμα, η
ευχαρίστηση που νοιώθει κανείς κατά τη μαθησιακή διαδικασία προϋπο-
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θέτει ότι οι μαθητές βιώνουν την ικανότητα να έχουν τον έλεγχο μιας εργασίας και να βρίσκουν σ’ αυτήν ενδιαφέρον (Gläser-Zikuda κ.ά., 2005).
Τόσο οι αποδόσεις, όσο και η αντίληψη που έχει κάποιος για τον εαυτό
του (self-concept) σχετίζονται επίσης με τα συναισθήματα.
Τα συναισθήματα επιδρούν στη μάθηση και την επίδοση, που πετυχαίνονται μέσα από την προσοχή, την αυτορρύθμιση (self-regulation) και
τα κίνητρα (Pekrun et al., 2002) και είναι δυνατό να κατευθύνουν ή να αποπροσανατολίσουν τους μαθητές από το θέμα της μάθησης στις μαθησιακές καταστάσεις (Ellis & Ashbrook, 1988). Για το λόγο αυτό τα θετικά συναισθήματα διευκολύνουν την αυτορρυθμιζόμενη (self-regulated)
μάθηση (Boekaerts, Pintrich και Zeidner, 2000; Carver και Scheier,
1990). Η αυτορρύθμιση των μαθητών σχετίζεται θετικά με τα θετικά συναισθήματα, ενώ η εξωτερική αυτορρύθμιση με αρνητικά συναισθήματα
(Pekrun κ.ά., 2002). Όσον αφορά τα κίνητρα, η ικανότητα και η αυτονομία στη μάθηση θεωρούνται σημαντικά στοιχεία για την αυτορρύθμιση
και τον αυτοκαθορισμό (Deci και Ryan, 1985). Συναισθήματα, όπως το
ενδιαφέρον, διευκολύνουν τις καινοτόμες και προκλητικές δραστηριότητες και συνδέονται στενά με τις δραστηριότητες αυτοπροσδιορισμού.

Συναισθήματα και διδασκαλία
Μέχρι σήμερα δεν είχε δοθεί η πρέπουσα σημασία στα συναισθήματα
των μαθητών κατά τη διδασκαλία (Reigeluth, 1983). Ένας λόγος είναι
ίσως ότι τα συναισθήματα έχουν θεωρηθεί ότι παρεμβαίνουν στη μάθηση
και την επίδοση.
Η ευεξία παραδείγματος χάρη αναφέρεται στην προσωπική συναισθηματική και γνωστική αποτίμηση του κοινωνικού περιβάλλοντος και των
εμπειριών που σχετίζονται με το σχολείο, και κυρίως της επίδοσης (Diener, 2000), και έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με τις επιτυχείς μαθησιακές
διαδικασίες στο σχολείο. Οι διδακτικές ικανότητες των δασκάλων, το ενδιαφέρον και οι σχολικές επιδόσεις των μαθητών, καθώς και οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις επιδρούν στην ευεξία, που αισθάνονται οι μαθητές
στο σχολείο (Hascher, 2003). Από την άλλη, από έρευνες που έχουν γίνει
σχετικά με την αγωνία που έχουν οι μαθητές για τα τεστ, φαίνεται ότι
διάφορα στοιχεία της διδασκαλίας, όπως το ανοργάνωτο διδακτικό υλικό
ή η έλλειψη ανατροφοδότησης, είναι πιθανόν να προκαλέσουν αγωνία
(Sarason, 1984; Strittmatter, 1993).
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Κίνητρα
Η χρησιμοποίηση των κινήτρων για την πραγμάτωση ορισμένων σκοπών της αγωγής απαντάται σε κάθε ιστορική περίοδο της παιδαγωγικής.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την μεγάλη σημασία που έχουν τα
κίνητρα για την επιτυχία του διδακτικού τους έργου. Για το λόγο αυτό
βασικό θέμα για κάθε δάσκαλο και καθηγητή αποτελούν τα κίνητρα που
θα χρησιμοποιήσει προκειμένου οι μαθητές του να επιτύχουν καλύτερες
επιδόσεις τόσο στα μαθήματα, όσο και στη συμπεριφορά τους (Φράγκος,
2002).
Ήδη από το 1930 ο όρος «κίνητρο» συναντάται σε όλους σχεδόν τους
τομείς που καθορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, ανάμεσά τους και ο
τομέας της παιδαγωγικής. Ετυμολογικά η λέξη «κίνητρο» προέρχεται
από το ρήμα κινώ που σημαίνει «βγάζω κάποιον ή κάτι από μια κατάσταση αδράνειας, στασιμότητας» (Μπαμπινιώτης σελ. 898). Κίνητρο είναι λοιπόν «α) ό,τι ωθεί ένα πρόσωπο να ενεργήσει κατά συγκεκριμένο
τρόπο, να προβεί σε μια πράξη, να υιοθετήσει ορισμένη συμπεριφορά και
β) οι παράγοντες που επιτρέπουν, ενισχύουν και ευνοούν τη δραστηριοποίηση, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών κ.λπ.» (Μπαμπινιώτης σελ. 897).
Τα κίνητρα είναι μια εσωτερική κατάσταση που αφυπνίζει, κατευθύνει
και ενισχύει τη μαθητική συμπεριφορά (Glynn και Koballa, 2006). Η μελέτη των κινήτρων από τους ερευνητές της επιστήμης της αγωγής επιχειρεί να εξηγήσει γιατί οι μαθητές παλεύουν για συγκεκριμένους στόχους,
όταν μαθαίνουν Φυσική, πόσο εντατικά προσπαθούν, για πόσο καιρό
προσπαθούν και ποια συναισθήματα και συγκινήσεις τούς χαρακτηρίζουν
κατά τη διαδικασία αυτή (Glynn και Koballa, 2006). Τα τελευταία χρόνια
φαίνεται να αυξάνεται η έμφαση που δίνεται στα κίνητρα, γεγονός που
αποδεικνύεται από πρόσφατα άρθρα με τίτλους όπως “Skill and Will:
The Role of Motivation and Cognition in the Learning of College Chemistry” (Zusho και Pintrich 2003). Σήμερα, περισσότερο από ποτέ τα κίνητρα για τη μάθηση της Φυσικής παραμένουν μια περιοχή συζήτησης και
διαμάχης, που έχει συνεχώς ανάγκη από καινοτόμες προσεγγίσεις, μιας
και οι κοινωνικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο σ’ αυτή συνεχώς αλλάζουν (Glynn και Koballa, 2006).
Σύμφωνα με τον Brophy (1988) τα κίνητρα για μάθηση είναι «η τάση
των μαθητών να βρίσκουν ακαδημαϊκές δραστηριότητες, που να είναι
σημαντικές και αξιόλογες, και να προσπαθούν να αποκομίσουν από αυτές
τα αναμενόμενα ακαδημαϊκά οφέλη».
Οι σημαντικές μορφές κινήτρων που εξετάζονται από τους ερευνητές,
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περιλαμβάνουν τα εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα (intrinsic and
extrinsic motivation), τον προσανατολισμό στόχων (goal orientation), τον
αυτοκαθορισμό (self-determination), την αυτοαποτελεσματικότητα (selfefficacy) και την αποτίμηση του άγχους (assessment anxiety) (Glynn και
Koballa, 2006).

Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα
Τα κίνητρα διακρίνονται σε εσωτερικά και εξωτερικά. Με τον όρο
εσωτερικά κίνητρα εννοούμε τις δυνάμεις για δραστηριοποίηση ή για εκτέλεση ενός έργου, που υπάρχουν σε κάθε οργανισμό και συνήθως ονομάζονται ορμές, ανάγκες, τάσεις, παρακινήσεις, παρωθήσεις κ.λπ. (Φράγκος, 2002). Τα κίνητρα για να κάνεις κάτι γι’ αυτό καθεαυτό είναι κατά
κύριο λόγο εσωτερικά, ενώ τα κίνητρα για να κάνεις κάτι, επειδή είναι το
μέσο για την επίτευξη κάποιου σκοπού, είναι κατά κύριο λόγο εξωτερικά
(Mazlo κ.ά. 2002; Pintrich και Schunk, 2002). Τα εσωτερικά κίνητρα βασίζονται στη φυσική τάση του ανθρώπου να επιδιώκει ενδιαφέροντα και
να εξασκεί ικανότητες (Ryan και Deci 2000; Singh, Granville, και Dika
2002). Με τα εσωτερικά κίνητρα ο σκοπός της εκδήλωσης μιας συμπεριφοράς είναι η ευχαρίστηση και η ικανοποίηση που αντλεί κάποιος από
την όλη διαδικασία. Αντιθέτως, τα εξωτερικά κίνητρα προωθούν συμπεριφορές μέσα από πιθανά αποτελέσματα, που βρίσκονται έξω από την ίδια τη δραστηριότητα, όπως τα βραβεία ή η αξιολόγηση. Σε αυτήν την
περίπτωση σκοπός της συμπεριφοράς είναι η απόκτηση προνομίων ή η
αποφυγή αρνητικών συνεπειών, που αναμένεται να συμβούν κατόπιν
(Buckworth κ.ά., 2007). Οι μαθητές με εσωτερικά κίνητρα συχνά βιώνουν ένα «χείμαρρο», ένα αίσθημα απόλαυσης που λαμβάνει χώρα, όταν
έχουν αναπτύξει μια αίσθηση τέλειας γνώσης και επικεντρώνονται έντονα στις δραστηριότητες που επιτελούν τη δεδομένη στιγμή, όπως οι δραστηριότητες εργαστηρίου (Csikszentmihalyi, 2000).
Συχνά οι μαθητές εκτελούν δραστηριότητες για λόγους που σχετίζονται τόσο με εσωτερικά, όσο και με εξωτερικά κίνητρα. Για παράδειγμα,
ένας φοιτητής που πραγματοποιεί ένα επιστημονικό project, μπορεί να
απολαμβάνει τη διαδικασία, ιδιαίτερα αν έχει τη δυνατότητα να την προσεγγίσει με διαφορετικούς τρόπους. μπορεί όμως το κίνητρο να είναι η
πιθανότητα να λάβει ένα βραβείο, αν η εργασία του συμμετάσχει σε ένα
διαγωνισμό.
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Προσανατολισμός στόχου
Συχνά γίνεται μια διάκριση ανάμεσα στους στόχους μάθησης και τους
στόχους επίδοσης (π.χ. Cavallo, Rozman και Potter 2004). Οι μαθητές με
στόχους μάθησης επικεντρώνονται στην πρόκληση και την τέλεια γνώση
μιας επιστημονικής εργασίας, δεν ανησυχούν για το πόσα λάθη θα κάνουν ή πώς φαίνονται στους άλλους. αντιμετωπίζουν τα λάθη σαν ευκαιρίες μάθησης και δε διστάζουν να ρωτούν τους άλλους για ανατροφοδότηση και βοήθεια (Glynn και Koballa, 2006).
Οι μαθητές με στόχους επίδοσης απασχολούνται συχνά με την απόκτηση κοινωνικού κύρους, την ευχαρίστηση των δασκάλων και την αποφυγή επιπλέον εργασίας. Επίσης, συγκρίνουν συχνά τους βαθμούς τους
με αυτούς των άλλων μαθητών, διαλέγουν εύκολες εργασίες προκειμένου
να μεγιστοποιήσουν το βαθμό τους και είναι απρόθυμοι να βοηθήσουν
τους άλλους να πετύχουν, Η αυτοεκτίμησή τους βασίζεται στην εξωτερική αποτίμηση της επίδοσής τους και έτσι η υπόληψή τους είναι τόσο
προσωρινή όσο και οι βαθμοί τους (Glynn και Koballa, 2006).
Βέβαια, η ανωτέρω κατηγοριοποίηση είναι σχετική, καθώς οι περισσότεροι μαθητές έχουν συχνά έναν συνδυασμό από στόχους μάθησης και
στόχους επίδοσης (Glynn και Koballa, 2006).

Αυτοπροσδιορισμός
Αυτοπροσδιορισμός είναι η ικανότητα να έχει κανείς επιλογές καθώς
και κάποιο βαθμό ελέγχου σχετικά με το τι κάνει και πώς το κάνει
(Reeve, Hamm και Nix, 2003).
Οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να καθορίζουν την ίδια τους
τη συμπεριφορά και είναι δυστυχισμένοι, όταν νοιώθουν ότι έχουν χάσει
τον έλεγχο. Όταν οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να βοηθήσουν στο να
καθοριστούν ποιες θα είναι οι εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες, είναι
πιθανότερο να επωφεληθούν από αυτές (Glynn και Koballa, 2006). Οι
Garcia και Pintrich (1996) παραθέτουν ένα παράδειγμα για τον τρόπο με
τον οποίο μπορούν να αυξηθούν τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών αυξάνοντας τον αυτοπροσδιορισμό τους. Συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι τα
εσωτερικά κίνητρα των φοιτητών Βιολογίας στο πανεπιστήμιο αυξάνονται, όταν οι φοιτητές συμμετέχουν στον καθορισμό της πολιτικής του
μαθήματος, δηλαδή στην επιλογή των κειμένων που θα διδαχθούν, των
θεμάτων των εργασιών, καθώς και των προθεσμιών για την παράδοση
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των εργασιών της τάξης (Glynn και Koballa, 2006).
Όταν οι φοιτητές στερούνται αυτοπροσδιορισμού, είναι δύσκολο γι’
αυτούς να έχουν εσωτερικά κίνητρα. Ίσως αρχίσουν να πιστεύουν ότι η
επίδοσή τους σε ένα μάθημα είναι κυρίως μη ελέγξιμη, με αποτέλεσμα να
καταβάλλουν μικρότερη προσπάθεια για μάθηση (Glynn και Koballa,
2006).

Αυτοαποτελεσματικότητα
Ο Badura (1997) όρισε την αυτοαποτελεσματικότητα, ως «τη σιγουριά
κάποιου για τις δυνατότητές του να οργανώνει και να εκτελεί τις ενέργειες που απαιτούνται, για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων». Στην επιστημονική εκπαίδευση ο όρος αναφέρεται στην αυτοπεποίθηση που έχει
ένας μαθητής για την ικανότητά του να επιτύχει σε ένα πεδίο επιστήμης
(Koballa και Glynn, 2006). επίσης, διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο
στη μάθηση της Φυσικής (McRobbie και Thomas, 2000; Roth και Tobin,
2001).
H αυτοαποτελεσματικότητα είναι συγκεκριμένη. Για παράδειγμα ένας
φοιτητής μπορεί να έχει μεγάλη αυτοαποτελεσματικότητα σχετικά με τις
γνώσεις και τις ικανότητές του στη Βιολογία, αλλά χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα σχετικά με τις γνώσεις και τις ικανότητές του στη Φυσική. Οι εκτιμήσεις των μαθητών για την αυτοαποτελεσματικότητά τους σε
συγκεκριμένες περιοχές της επιστήμης αποδείχθηκε ότι προβλέπουν την
επίδοσή τους σε αυτή την περιοχή. Συγκεκριμένα, οι Zousho και Pintrich
(2003) διαπίστωσαν ότι η αυτοαποτελεσματικότητα των φοιτητών ήταν
το καλύτερο προγνωστικό της βαθμολογίας τους σε ένα εισαγωγικό μάθημα Χημείας στο κολέγιο, ακόμη και αν είχε προηγηθεί έλεγχος των επιδόσεων που προϋπήρχαν.
Επιπλέον, η αυτοαποτελεσματικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για
την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, γιατί επηρεάζει το βαθμό στον οποίο οι
μαθητές ασχολούνται και επιμένουν σε μια προκλητική εργασία. Σε αντίθεση με τους μαθητές, που έχουν χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα, οι
μαθητές με υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα είναι πιθανότερο να ασχοληθούν με μια δύσκολη εργασία και να επιμείνουν σε αυτή παραβλέποντας τις αρχικές αποτυχίες (Pajares, 1996). Οι μαθητές γενικά χάνουν την
αυτοαποτελεσματικότητα και το ενδιαφέρον τους για τη Φυσική, καθώς
περνούν τα χρόνια, γεγονός που καθιστά την αύξησή της ένα σημαντικότατο στόχο (Pell & Jarvis, 2001).
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Αγωνία
Όλοι οι μαθητές κατά καιρούς βιώνουν την αγωνία. Ένα λογικό επίπεδο αγωνίας είναι καλό και στην πραγματικότητα προσφέρει κίνητρα
για μάθηση (Cassady και Johnson, 2002).
Για να διαβεβαιώσουν οι δάσκαλοι ότι η αγωνία των φοιτητών παραμένει σε λογικά επίπεδα, πρέπει να καθορίζουν πόσο καλά προετοιμασμένοι είναι οι μαθητές για τη μάθηση, που θα απαιτηθεί από αυτούς στα
μαθήματα Φυσικής καθώς, αν η προετοιμασία τους δεν είναι επαρκής, η
αγωνία τους θα είναι υπερβολική. Επίσης, είναι σημαντικό να εκτιμούν
τις ιδιαιτερότητες στην προσωπικότητα των μαθητών, γιατί μερικοί μαθητές, ακόμη και οι προετοιμασμένοι, μπορεί να φοβούνται τις εργασίες
που οι υπόλοιποι θεωρούν ευχάριστες, π.χ. οι εσωστρεφείς μαθητές είναι
πιθανό να έχουν υπερβολική αγωνία κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ενός εργαστηρίου μπροστά στην τάξη, τη στιγμή που οι εξωστρεφείς θα ήταν πολύ ενθουσιώδεις για κάτι τέτοιο (Glynn και Koballa,
2006).

Επίλογος
Εξετάζοντας τη βιβλιογραφία διαπιστώνει κανείς ότι η έμφαση, που
δίνεται στα κίνητρα μάθησης, έχει αυξηθεί πολύ (Glynn και Koballa,
2006), γεγονός που αποδεικνύεται τόσο από το πλήθος τόσο επιστημονικών άρθρων που έχουν δημοσιευθεί, όσο και των ερευνών που έχουν διεξαχθεί σχετικά με το θέμα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα άρθρα των: Zusho
και Pintrich “Skill and Will: The Role of Motivation and Cognition in the
Learning of College Chemistry” (2003), Mazlo κ.ά. “Assessment of motivational methods in the general chemistry laboratory” (2002), Csikszentmihalyi “Flow: Beyond boredom and anxiety” (2000), Reeve κ.ά.
“Testing models of the experience of self-detemination in intrinsic motivation and the conundrum of choice”, Ryan κ.ά. “Intrinsic and extrinsic
motivations: Classic definitions and new directions” (2000), Singh κ.ά.
“Mathematics and science achievement: Effects of motivation, interest,
and academic engagement”, (2002).
Σε έρευνα που διεξήγαγαν οι Smith, Gould και Jones (“Starting the
semester at odds”) το 2004 σε περισσότερους από 500 μη ειδικευόμενους
φοιτητές που γράφτηκαν σε μαθήματα Φυσικής ή Βιολογίας στο πανεπιστήμιο διεπίστωσαν ότι οι πιο δημοφιλείς λόγοι επιλογής των μαθημάτων
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ήταν η εκπλήρωση μιας γενικής ανάγκης, η εύρεση επαγγέλματος μετά
τις πανεπιστημιακές σπουδές, η πρόσληψη σε μια δουλειά και η επιτυχία
σε αυτήν. Οι λόγοι αυτοί φαίνεται να οφείλονται σε εξωτερικά κίνητρα
(Glynn και Koballa, 2006). Με το θέμα έχουν ασχοληθεί επίσης οι Garcia
και Pintrich [“The effects of autonomy on motivation and performance in
college classrooms” (1996)] με σχεδόν τα ίδια συμπεράσματα.
Η μελέτη μας συνεχίζεται με σκοπό τη συσχέτιση των κινήτρων με
άλλα χαρακτηριστικά της μάθησης(π.χ. τη χρήση διαδικτύου, ή τη χρήση
λογισμικών) και τα αποτελέσματα θα παρουσιασθούν σε άλλη εργασία
και την αποτίμηση τόσο των συνολικών κινήτρων μάθησης που έχουν οι
μαθητές για τη Φυσική, όσο των ιδιαίτερων κινήτρων που έχουν σχετικά
με καθεμία από τις έξι μορφές των κινήτρων. Προκειμένου να διερευνηθούν τα ερωτήματα της έρευνας, οι μαθητές και οι φοιτητές θα να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο Science Motivation Questionnaire
(SMQ) (Glynn και Koballa, 2006) το οποίο προτάθηκε από τους Glynn
και Koballa (2006).
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 27 ερωτήσεις, βάσει των οποίων
αποτιμώνται οι 6 μορφές των κινήτρων: α) εσωτερικά κίνητρα για τη μάθηση της Φυσικής (ερωτήσεις 1,14,19,24,27), β) εξωτερικά κίνητρα για
τη μάθηση της Φυσικής (ερωτήσεις 3,7,13), γ) συνάφεια των στόχων μάθησης με τους προσωπικούς στόχους (ερωτήσεις 2,9,16,20,22), δ) (selfdetermination) για εκμάθηση της Φυσικής (ερωτήσεις 5,8,17,23), ε) αυτοπεποίθηση (αυτοαποτελεσματικότητα) στην εκμάθηση της Φυσικής (ερωτήσεις 10,18,21,25,26) και στ) αγωνία σχετικά με την αξιολόγηση στη
Φυσική (ερωτήσεις 4,6,11,12,15) (Glynn και Koballa, 2006).
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ΠΑΡΑΘΕΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Science Motivation Questionnaire (SMQ)
1. Μου αρέσει να μαθαίνω Φυσική.
Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές

Συνήθως

Πάντα

2. Η Φυσική που μαθαίνω σχετίζεται με τους προσωπικούς μου στόχους.
Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συνήθως
Πάντα
3. Θέλω να έχω μεγαλύτερη επιτυχία από τους συμμαθητές μου στα τεστ της
Φυσικής.
Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συνήθως
Πάντα
4. Έχω αγωνία για το πώς θα τα πάω στα τεστ Φυσικής.
Συνήθως
Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές

Πάντα

5. Αν δυσκολεύομαι να μάθω τη Φυσική, θα προσπαθήσω να καταλάβω το γιατί.
Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συνήθως
Πάντα
6. Έχω αγωνία, όταν πρόκειται να γράψω τεστ στη Φυσική.
Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συνήθως

Πάντα

7. Είναι σημαντικό για μένα να παίρνω καλούς βαθμούς στη Φυσική.
Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συνήθως
Πάντα
8. Καταβάλλω μεγάλη προσπάθεια, για να μάθω Φυσική.
Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συνήθως

Πάντα

9. Σκέφτομαι πώς μπορεί η Φυσική, που μαθαίνω, να μου είναι χρήσιμη.
Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συνήθως
Πάντα
10. Προσδοκώ να τα πάω καλά ή καλύτερα από τους άλλους μαθητές στο μάθημα
της Φυσικής.
Σπάνια
Μερικές φορές
Συνήθως
Πάντα
Ποτέ
11. Ανησυχώ μήπως αποτύχω στα τεστ Φυσικής.
Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές

Συνήθως

Πάντα

12. Ανησυχώ μήπως οι άλλοι μαθητές είναι καλύτεροι από μένα στη Φυσική.
Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συνήθως
Πάντα
13. Σκέφτομαι πώς θα επηρεάσει ο βαθμός μου στη Φυσική το γενικό μέσο όρο
μου.
Σπάνια
Μερικές φορές
Συνήθως
Πάντα
Ποτέ
14. Η Φυσική που μαθαίνω είναι πιο σημαντική για εμένα από το βαθμό που παίρνω
σε αυτή.
Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συνήθως
Πάντα
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15. Μισώ τα τεστ φυσικής.
Ποτέ
Σπάνια

Μερικές φορές

Συνήθως

Πάντα

16. Σκέφτομαι πώς θα χρησιμοποιήσω τη Φυσική που μαθαίνω.
Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συνήθως

Πάντα

17. Αν δεν καταλαβαίνω τη Φυσική, φταίω εγώ.
Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές

Πάντα

Συνήθως

18. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρω στα πειράματα και τις εργασίες της Φυσικής.
Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συνήθως
Πάντα
19. Θεωρώ ότι η εκμάθηση της Φυσικής είναι ενδιαφέρουσα.
Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συνήθως

Πάντα

20. Η Φυσική που μαθαίνω είναι σχετική με τη ζωή μου.
Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συνήθως

Πάντα

21. Πιστεύω ότι μπορώ να μάθω τέλεια τις γνώσεις που προσφέρει η Φυσική και να
αποκτήσω τις ικανότητες που εξασφαλίζει.
Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συνήθως
Πάντα
22. Η Φυσική που μαθαίνω έχει πρακτική αξία για εμένα.
Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συνήθως

Πάντα

23. Προετοιμάζομαι καλά για τα τεστ Φυσικής.
Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές

Συνήθως

Πάντα

24. Μου αρέσει η Φυσική που με προκαλεί.
Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές

Συνήθως

Πάντα

25. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρω στα τεστ Φυσικής.
Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συνήθως

Πάντα

26. Πιστεύω ότι μπορώ να πάρω 10 στο μάθημα της Φυσικής.
Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συνήθως

Πάντα

27. Η κατανόηση της Φυσικής μου δίνει το αίσθημα της επιτυχίας.
Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συνήθως

Πάντα
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Abstract
At the last decade a lot of research has been done on the emotions,
psychological structures and motives during the different stages of
schooling. Learning and the performance on different disciplines should
be investigates in the framework of psychological structures. In this work
we examine in detail the literature and create a critical frame for the relation between motives/emotions and the learning performance of students
in physics.

Ο Σαράντος Ψυχάρης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής της ΑΣΠΑΙΤΕ
στις "Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην
Εκπαίδευση". Έχει αποφοιτήσει από το Φυσικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει τελειώσει με άριστα το Διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης στο τομέα της Υπολογιστικής Φυσικής (Computational Physics) έχοντας τιμηθεί με το βραβείο του Lord Kelvin και έχει
μεταπτυχιακό από το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
στις Νέες Τεχνολογίες. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται
μεταξύ άλλων στη μοντελοποίηση και προσομοίωση με αλγόριθμους για
την εκπαίδευση, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την τεχνητή νοημοσύνη, τα συστήματα διαχείρισης μάθησης και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 εργασίες σε διεθνή περιοδικά
και συνέδρια.
Η Δέσποινα Μπονιάτη έχει πτυχίο Παιδαγωγικών και έχει ολοκληρώσει το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα των Νέων Τεχνολογιών στις Επιστήμες
της Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
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Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Η έννοια της πόλεως
στον Κορνήλιο Καστοριάδη

1. Προσημειώσεις

Τ

Α ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΝ ΕΧΟΥΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙ

σε μια νοσταλγική θεώρηση της αρχαίας ελληνικής πόλεως, της
πόλεως της κλασικής ελληνικής εποχής, και στην επικαιροποίηση
μερικών θετικών γνωρισμάτων της. Στην αρχαία ελληνική πόλη, πόλις
και πολίτης συνδέονται οργανικά μεταξύ τους. Οι Έλληνες είχαν συνειδητοποιήσει το γεγονός πως έχουμε την ανάγκη των άλλων για να έχει
νόημα η ζωή μας. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μία συστηματική
παρουσίαση και ερμηνευτική θεώρηση του προβληματισμού του Κορνήλιου Καστοριάδη σχετικά με τη φυσιογνωμία της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας. Το πλέον χαρακτηριστικό γνώρισμα της αρχαίας πολιτικής
δημοκρατικής κοινότητας αφορά στην αυτο-θέσμιση. Οι πολίτες επιθυμούν να επωμισθούν τη ρύθμιση των κοινωνικών τους σχέσεων και επιζητούν να είναι αυτόνομοι (Καστοριάδης 1986/1999: 11). Αυτονομία σε
σχέση με τι όμως; Αυτονομία σημαίνει απόρριψη της ετερονομίας, απόρριψη κάθε εξωτερικής αυθεντίας, ιδιαίτερα θείας αυθεντίας, απόρριψη
κάθε εξωκοινωνικής αλήθειας και δικαιοσύνης. Επίσης, σημαίνει αποδοχή της ικανότητας του λαού, των πολιτών, της κοινότητας για ρητή και
αυτοστοχαστική αυτοθέσμιση (Καστοριάδης 2000: 23).

2. Πόλις και πολιτική φιλοσοφία
Το αφετηριακό σημείο της διαμόρφωσης της αρχαίας ελληνικής πόλεως βρίσκεται στη δεύτερη π.Χ. χιλιετία, στην περίοδο εγκατάστασης
των Ελλήνων στα σημερινά χωρικά όρια. Στα ερείπια αρχαϊκών συνοικισμών και ναών βρίσκουμε αφιερώματα στις προστάτιδες θεότητες των
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πόλεων. Η ανθρωπομορφική παράσταση των θεών ευνοείται από το γνήσιο ελληνικό ορθολογισμό. Οι θεοί, ως ανθρωπομόμορφα και ζωόμορφα
όντα μοιάζουν με τον άνθρωπο, έχουν βούληση και συναίσθημα, πάθη
και πείσματα. Οι θεοί παρεμβαίνουν, με ανθρώπινη μορφή, υπέρ των
προστατευομένων τους. Ο ορθολογισμός των Ελλήνων διαφαίνεται στην
πεποίθηση ότι πρέπει να υπάρχει διάκριση μεταξύ θεών και ανθρώπων
(αφού οι θεοί είναι αθάνατοι), όπως υπάρχει διάκριση μεταξύ θεών, ευγενών και κοινών θνητών. Η διάκριση αυτή στηρίζεται σε άγραφους νόμους, οι οποίοι διασφαλίζουν την κοινωνική τάξη, θεϊκή και ανθρώπινη.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ολυμπιακή Πόλις, όπως περιγράφεται από τον Όμηρο στην Ιλιάδα, με τη βασιλεία του Διός, ο οποίος επιβλέπει την τήρηση των νόμων. Κάθε προσπάθεια παραβίασης των νόμων,
σε θεϊκό ή ανθρώπινο επίπεδο, αποτελεί ύβριν και επισύρει τη νέμεσιν.
Ο Όμηρος εξανθρωπίζει τους μύθους και αναδεικνύει τη σημασία των
παθών και συναισθημάτων στους ανθρώπους. Αυτό ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση του ανθρώπου στις δικές του δυνάμεις, οδήγησε στην ανατροπή της μυθολογικής νοοτροπίας. Ο ομηρικός ανθρωπομορφισμός άνοιξε
το δρόμο στην κριτική της θρησκείας και οδήγησε προς την απελευθέρωση της ελληνικής διανόησης από το φόβο της θεϊκής μαγικής δύναμης.
Οι άνθρωποι αναζητούν τάξη και συνοχή στον κόσμο εγκαινιάζοντας
τη φιλοσοφική και επιστημονική θεώρηση του κόσμου. Ο Όμηρος προετοίμασε την έλευση του φιλοσόφου της φύσεως της Ιωνίας, όπως η μυθολογική πόλις προετοίμασε την αυτόνομη και ανεξάρτητη πολιτική κοινότητα, η οποία τελικά κατέλαβε κεντρική θέση στον Αριστοτέλη, ο οποίος εγκαινίασε μαζί με τον Πλάτωνα (αφού σημειωθεί ο πολύ σημαντικός ενδιάμεσος σταθμός της κίνησης του διαφωτισμού των σοφιστών
προς την ανεξάρτητη σκέψη), αυτό που σήμερα ονομάζουμε «πολιτική
φιλοσοφία». Αν αφαιρέσουμε το μυθικό περίβλημα φτάνουμε στην ιστορική και φιλοσοφική θεώρηση της πόλεως (Μπαρτζελιώτης 1997: 21-29).
Η μελέτη του πολιτικού φαινομένου έχει μια μακρά διαδρομή από την
πολιτική φιλοσοφία του Πρωταγόρα, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη
μέχρι την πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία του κοινωνικού συμβολαίου
του Hobbes, του Locke και του Rousseau, τον ωφελιμιστικό φιλελευθερισμό του J. Bentham και του J. S. Mill, τη θετική κοινωνιολογία του
Durkheim και την πολιτική κοινωνιολογία του Weber (Βλάχος 1977: 72175, Γέμτος 1995: 36-61).
Η αναζήτηση της «σπουδαίας» πόλεως, κατά τον Αριστοτέλη, είναι
έργο της επιστήμης και της προαιρέσεως. Η πόλις νοείται ως δυναμική
ολότητα που περιλαμβάνει και ολοκληρώνει στο μεγαλύτερο βαθμό τα
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μέρη που τη συνιστούν και τις αρετές που οι πολίτες της ασκούν (Μπαρτζελιώτης 1997: 13, 17).
Πρέπει να σημειωθεί ότι «η θεωρία για την ανθρώπινη φύση δεν αποτελεί μόνο το ερμηνευτικό πλαίσιο της πολιτικής αλλά και την επιστημολογική της προϋπόθεση: δεν είναι δυνατή η γνώση ουσιωδών διαστάσεων
της πολιτικής χωρίς την προηγούμενη γνώση της ανθρώπινης φύσης»
(Αγγελίδης 1994: 59). Βέβαια, «η ανθρώπινη ύπαρξη έχει άπειρο βάθος
και είναι τόσο πλούσια και ποικίλη, ώστε δεν θα μπορέσει ποτέ να υπαχθεί ολικά στην παγιωμένη άρθρωση αποσπάσματος πραξιολογικού στοχασμού» (Δεσποτόπουλος 180). Ο άνθρωπος, κατά το βασικό προβληματισμό της φιλοσοφικής ανθρωπολογίας, αποτελεί ένα ανοιχτό ερώτημα
(Plessner 1969/1983, Bollnow 1971/1986: 121-123).

3. Η αυτοθέσμιση
Το κρίνειν και το επιλέγειν δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα βρίσκουμε το πρώτο παράδειγμα κοινωνίας που σκέπτεται τους νόμους της και τους αλλάζει για το συμφέρον της πολιτικής εκπροσώπησης
και γενικότερα της πολιτικής κοινότητας (Καστοριάδης 1986/1995: 183).
Το δεύτερο παράδειγμα συναντάται αρκετούς αιώνες αργότερα στη Δυτική Ευρώπη, κατά το τέλος του Μεσαίωνα. Τότε δημιουργούνται, όπως
στην αρχαία Ελλάδα, πόλεις, δηλαδή κοινότητες που προσπαθούν να αυτοκυβερνηθούν αντιδρώντας εναντίον της φεουδαρχίας, της εκκλησίας
και της απόλυτης μοναρχίας, και είναι δημιούργημα της πρώτης αστικής
τάξης. Να διευκρινισθεί ότι ο Κορνήλιος Καστοριάδης αντιμετωπίζει την
αρχαία Ελλάδα όχι ως πρότυπο για μίμηση αλλά ως γονιμοποιό σπέρμα
που μπορεί να βοηθήσει, ως έμπνευση και πηγή ιδεών, τις σημερινές κοινωνίες στην κατεύθυνση της ουσιαστικής εκδημοκρατικοποίησής τους
(Καστοριάδης 1986/1999: 11).
Οι νόμοι, λοιπόν, δεν είναι κληροδότημα των προγόνων, δεν έχουν
δοθεί από τους θεούς. Στην Ελλάδα οι νόμοι δημιουργούνται μέσω της
συλλογικής αντιπαράθεσης και συζήτησης σχετικά με τους καλούς και
τους κακούς νόμους. Σημειώνεται, για πρώτη φορά, αυτό που ονομάζεται
αμφισβήτηση της παράδοσης σε δύο επίπεδα. Πρώτα, στο επίπεδο των
νόμων με τη στενή σημασία του όρου, δηλαδή νόμων καταστατικών πολιτικής κοινότητας, νόμων που ορίζουν ποιος ασκεί εξουσία (βασιλιάς
και αριστοκράτες ή δήμος). Δεύτερο και σημαντικότερο, στο επίπεδο των
νόμων ως κοινωνικών παραστάσεων του κόσμου, δηλαδή θεσμισμένων
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παραστάσεων με τις οποίες ανατρέφονται τα παιδιά και γίνονται πολίτες
και μαθαίνουν τι είναι καλό, τι είναι κόσμος, τι έχει αξία, ποια είναι τα
ιδανικά για τα οποία αξίζει να ζει ή να πεθαίνει κανείς.
Αυτή η διαδικασία αμφισβήτησης συναντάται μόνο στην αρχαία Ελλάδα και πολύ αργότερα στη Δυτική Ευρώπη. Έννοιες όπως η ισότητα
και η δικαιοσύνη, που σήμερα θεωρούνται αυτονόητες, τι σημαίνει για
ένα νόμο να είναι καλός ή κακός, εν τέλει τι είναι η δικαιοσύνη, δεν συναντώνται σε άλλες γνωστές κοινωνίες (Καστοριάδης 1986/1995: 184).
Η πάλη των τάξεων συνιστά εξαίρεση στην παγκόσμια ιστορία. Οι εξεγέρσεις των δούλων στην αρχαιότητα, τη ρωμαϊκή κυρίως, δεν είχαν
στόχο την αλλαγή των θεσμών, αλλά την αλλαγή της ατομικής κατάστασης των ανθρώπων μέσα στους ίδιους θεσμούς. Μόνο στον αρχαίο ελληνικό δήμο και στο δυτικοευρωπαϊκό χώρο έχει σημειωθεί εκ μέρους των
εξεγερμένων ο στόχος της αλλαγής της κοινωνικής θέσμισης (Καστοριάδης 1986/1999: 14).

4. Αιτιακές ερμηνείες
Ο Κορνήλιος Καστοριάδης υποστηρίζει ότι κάθε κοινωνία αυτοδημιουργείται, αυτοθεσμίζεται χωρίς να το ξέρει και, κατά κανόνα, καλύπτει
αυτό το γεγονός παραπέμποντάς το σε μια εξωκοινωνική οντότητα. Είναι
δύσκολη, όμως, η ανεύρεση των αιτιών που οδήγησαν στην ιστορική δημιουργία των κοινωνιών. Στην περίπτωση της αρχαίας ελληνικής δημιουργίας και της εμφάνισης του φαινομένου της δημοκρατίας έχουν προταθεί τρία κεντρικά παραδείγματα αιτιακών ερμηνειών που παρουσιάζουν όμως αδυναμίες εξήγησης (Καστοριάδης 1986/1999: 14-15).
Η πρώτη αιτιακή ερμηνεία αποδίδει τη δημιουργία αυτόνομων κοινοτήτων στον ελληνικό χώρο στην κερματισμένη γεωγραφική διάρθρωση
της χώρας που δυσχαίρενε τη συγκρότηση ενιαίας κρατικής εξουσίας. Υπάρχει αδυναμία εξήγησης, βάσει αυτού του ερμηνευτικού μοντέλου,
διότι η «γεωγραφική διάρθρωση του ελληνικού χώρου είναι η ίδια και
σήμερα και παλαιότερα και δεν οδήγησε στο φαινόμενο της συγκρότησης
πόλεων βασισμένων στην άμεση δημοκρατία. Αντιθέτως, η κεντρική εξουσία υφίσταται ως κράτος. Επίσης, υπάρχουν άλλες χώρες, όπως η
Γερμανία το 1870, που ενώ η γεωγραφική δομή της ευνοούσε τη συγκρότηση ενιαίου κράτους, η χώρα παρέμεινε διαιρεμένη σε μικρές κοινότητες, γεγονός, όμως, που δεν οδήγησε στην εμφάνιση δημοκρατικού πολιτεύματος» (Καστοριάδης 1986/1999: 15-16).
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Ως δεύτερη αιτιακή εξήγηση της εμφάνισης της ελληνικής δημοκρατίας προβλήθηκαν οι παραγωγικές σχέσεις και ιδιαίτερα η ύπαρξη της
δουλείας. Όμως, σε πολλές κοινωνίες εμφανίστηκε ο θεσμός της δουλείας. Πουθενά δεν εμφανίστηκε δημοκρατία, ούτε καν στη Σπάρτη. Η πραγματική κοινωνικοοικονομική βάση της αρχαίας δημοκρατικής πολιτείας
δεν ήταν η δουλεία, η οποία επέτρεπε τάχα στους πολίτες την πολυτέλεια
του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά η κοινότητα των ανεξάρτητων μικροπαραγωγών, όπως παρατηρεί και ο Μαρξ στο «Κεφάλαιο». Ήταν ο αγρότης και ο ναύτης από τα περίχωρα που καθημερινά περπατούσε είκοσι
πέντε χιλιόμετρα για να συζητήσει και να ψηφίσει στην Εκκλησία του
Δήμου (Καστοριάδης 1986/1999: 18).
Η αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων για το ποιος κατέχει την ιδιότητα
του πολίτη σαφώς ξενίζει. Αλλά δεν γίνεται να μην συνυπολογιστεί ότι
σε λεγόμενες προηγμένες κοινωνίες, όπως οι ΗΠΑ, η δουλεία καταργήθηκε στο τέλος του δέκατου ένατου αιώνα. Επίσης, οι ρατσιστικές διακρίσεις βασίλευαν καθ’ όλη τη διάρκεια σχεδόν του εικοστού αιώνα. Ακόμη, στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες δόθηκε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ανεξάρτητα από αυτό, όμως, η
δουλεία στην αρχαία Αθήνα δεν βασιζόταν ούτε σε οικονομικούς ούτε σε
ρατσιστικούς περιορισμούς. Ο Αριστοτέλης έλεγε για τον πολίτη ότι είναι το άτομο, το οποίο οφείλει και μπορεί να μετέχει «κρίσεως» και «αρχής». Δηλαδή ότι συμμετέχει στη δικαστική εξουσία και στην κυβέρνηση
ως ελεύθερος πολίτης ανάμεσα σε άλλους ελεύθερους και ίσους με αυτόν
πολίτες (Καστοριάδης 1986/1999: 16). Το να είναι κανείς ελεύθερος σήμαινε, όπως αναφέρει η Χάνα Άρεντ, να μην εξουσιάζει και να μην εξουσιάζεται. Αυτή η ισότητα λίγα κοινά έχει με τη σημερινή αντίληψη περί
ισότητας. Σήμαινε να ζεις και να συναναστρέφεσαι μόνο με ισοτίμους
σου. Άρα υπήρχαν και κάποια άνισα μέλη, τα οποία συνήθως αποτελούσαν το μεγαλύτερο τμήμα του πληθευσμού σε μια πόλη-κράτος. Ελευθερία σήμαινε ελευθερία από την ανισότητα που υπάρχει στην κυριαρχία
και μετάβαση σε μια σφαίρα όπου δεν υπήρχε ούτε κυβερνήτης ούτε κυβερνώμενος (Arendt 1958/1986: 52).
Οι δούλοι προέρχονταν κυρίως από ηττημένους εχθρούς και είχαν την
ίδια εθνικότητα με τους κυρίους τους. Ο Πλάτων πίστευε ότι είχε αποδείξει τη φυσική τους δουλικότητα, διότι δεν προτίμησαν το θάνατο από την
υποδούλωση. Το θάρρος και το πάθος για την ελευθερία αποτελούσε για
τους αρχαίους Έλληνες την κατεξοχήν πολιτική αρετή. Οι δούλοι απέδειξαν τη δουλική τους φύση, διότι δεν αυτοκτόνησαν. Είχαν δείξει, λοιπόν,
τη φυσική τους αναξιότητα, την ανικανότητά τους να είναι πολίτες. Η
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υπερβολική τους αγάπη για τη ζωή ήταν φραγμός για την ελευθερία τους
και αποτελούσε βέβαιο σημάδι δουλοφροσύνης (Arendt 1958/1986: 56,
Καστοριάδης 1986/1995: 184).
Στην αρχαία Αθήνα, ένας φτωχός ελεύθερος άνθρωπος προτιμούσε
την αβεβαιότητα του εργασιακού του μέλλοντος από μια τακτική και εξασφαλισμένη εργασία, επειδή αντιλαμβανόταν το δεύτερο ως περιορισμό της ελευθερίας του να κάνει ό,τι ήθελε, γεγονός που προσιδίαζε στη
σκέψη του ελεύθερου Αθηναίου πολίτη σχετικά με την έννοια της δουλείας. Άλλωστε, οι δούλοι είχαν εξασφαλισμένη εργασία, αρκετοί μάλιστα σε καίριες κρατικές θέσεις (σώματα ασφαλείας, οικονομικές δημόσιες υπηρεσίες). Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο σημερινός διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος θα ήταν δούλος στην αρχαία Αθήνα. Όμως, ο φτωχός Αθηναίος πολίτης προτιμούσε
τον καθημερινό σκληρό μόχθο από την εύκολη ζωή κάποιου δούλου, όπως φαίνεται και από τη συζήτηση μεταξύ Σωκράτη και Ευθήρου στα
«Απομνημονεύματα» του Ξενοφώντος (ΙΙ, 8). Ο Εύθηρος μοχθεί σωματικά και πιστεύει ότι το σώμα του δεν θα αντέξει για πολύ τη ζωή αυτή
και, ακόμη, στα γεράματά του θα είναι τελείως άπορος. Ο Σωκράτης του
προτείνει θέση βοηθού δίπλα σε κάποιον πλουσιότερο. Ο Εύθηρος απαντά ότι δεν θα μπορέσει να αντέξει τη δουλεία. Όποιος προτιμά τη δουλεία από την ελευθερία, τη δουλεία από την ελεύθερη πράξη της αυτοκτονίας, θεωρείται φυσικά ανάξιος να είναι πολίτης (Arendt 1958/1986:
51).
Η τρίτη αιτιακή εξήγηση επικεντρώνεται στο φαινόμενο της οπλιτικής
φάλαγγας. Ο πόλεμος δεν εξελίσσεται σε σειρά μονομαχιών, όπως στην
Ιλιάδα, αλλά υφίσταται ως σύγκρουση δύο οργανωμένων συνόλων πολεμιστών. Η δημοκρατία συνιστά προέκταση, στο πολιτικό πεδίο, του νέου
τρόπου διεξαγωγής του πολέμου. Η εξήγηση αυτή είναι εσφαλμένη, κατά
τον Καστοριάδη. Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Η επινόηση της φάλαγγας εξηγείται ως δημιούργημα της συγκρότησης της πόλης. Η φάλαγγα
αποτελείται από αλληλεξαρτημένους πολεμιστές που διακατέχονται από
ενότητα στη βάση της μεταξύ τους ισότητας, η οποία προκύπτει από την
πολιτική, δημοκρατική κοινότητα. Η φάλαγγα σχετίζεται με τη δημοκρατία, όπως σχετίζεται και το φαινόμενο του ελληνικού αποικισμού της Ιωνίας. Στις ελληνικές αποικίες δεν μεταφέρονται αυτούσιοι οι νόμοι της
μητρόπολης. Οι ελληνικές αποικίες επιλέγουν οι ίδιες τους νόμους και
τους νομοθέτες τους. Προάγουν τη φιλοσοφική σκέψη, την αναζήτηση
και την αμφισβήτηση των θεσμών. Αυτή η στάση ζωής μεταλαμπαδεύεται στη μητρόπολη Αθήνα και ωθεί στη δημιουργία της δημοκρατικής
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πόλης (Καστοριάδης 1986/1999: 18-19).
Η παλιότερη ερμηνεία του αρχαίου ελληνικού κόσμου και ανθρώπου,
ως κόσμου και ανθρώπου αρμονίας και μέτρου, δεν είναι αποδεκτή από
τον Καστοριάδη. Η αρμονία και το μέτρο, για τους αρχαίους Έλληνες,
δεν είναι δεδομένα αλλά προβλήματα και σκοπός (Καστοριάδης 1986/
1999: 20).

5. Η πόλις ως ελληνική ιδιαιτερότητα
Η δημιουργία της δημοκρατίας και της φιλοσοφίας βασίζεται στην ελληνική θέα του κόσμου και της ανθρώπινης ζωής. Ο Καντ συνόψισε τα
ενδιαφέροντα του ανθρώπου σε τρία ερωτήματα: Τι μπορώ να γνωρίσω;
Τι πρέπει να κάνω; Τι μου επιτρέπεται να ελπίζω; Για τα δύο πρώτα η
συζήτηση αρχίζει στην Ελλάδα. Στο τρίτο ερώτημα η απάντηση είναι
σαφής και χαρακτηριστική του ελληνικού πνέυματος: «Τίποτα» (Καστοριάδης 1986/1995: 184). Με τη λέξη «ελπίδα» εννοείται η οντολογική,
κοσμολογική και ηθική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία ο κόσμος συνιστά μια ολική τάξη που περικλείει εμάς, τους στόχους και τις προσπάθειές μας, ως οργανικά στοιχεία. Η άποψη αυτή οδηγεί στη θεολογική
φιλοσοφία. Από τον Πλάτωνα μέχρι το σύγχρονο φιλελευθερισμό, η πολιτική φιλοσοφία κυριαρχείται από την ενιαία οντολογία. Υπάρχει μία
«ολική», «ορθολογική» τάξη του κόσμου. Η τάξη των ανθρώπινων υποθέσεων είναι συνδεδεμένη με αυτή την τάξη του κόσμου. Η ενιαία οντολογία συνδέεται με την ετερονομία, σε αντίθεση με την αρχαία Ελλάδα,
όπου η αυτονομία ήταν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Η αυτονομία αυτή
στηριζόταν, όπως ήδη φαίνεται και από τους ελληνικούς μύθους, στη μη
ενιαία σύλληψη του κόσμου (Καστοριάδης 1986/1995: 187).
Η ελληνική άποψη εκφράζεται στο μύθο της Πανδώρας, όπως τον αφηγείται ο Ησίοδος. Η ελπίδα είναι φυλακισμένη μέσα στο κουτί της.
Στην ελληνική θρησκεία δεν υπάρχει ελπίδα για μετά θάνατον ζωή. Ο άνθρωπος ξεπερνώντας το άγχος του θανάτου, ή μετατρέποντάς το, είναι
ελεύθερος για σκέψη και δράση μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό είναι ο
στόχος του και το πεδίο των δραστηριοτήτων του. Αυτή η άποψη συνδέεται στενά με τη βασική ιδέα του χάους, όπως το περιγράφει ο Ησίοδος
στη «Θεογονία». «Χάος», στα ελληνικά, σημαίνει πλήρες κενό, μηδέν.
Από εκεί αναδύεται ο κόσμος. Το σύμπαν είναι χάος, με μια δεύτερη έννοια, αυτή της «αταξίας», της μη υποταγής σε νόμους. Έπειτα δημιουργήθηκε η τάξη, ο κόσμος. Όμως, πάντα από πίσω βασιλεύει το χάος. Η
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τάξη του κόσμου δεν νοηματοδοτεί τη ζωή του ανθρώπου. Απλώς σηματοδοτεί τη γένεση και τη φθορά (Καστοριάδης 1986/1995: 185-186)
Στον Αναξίμανδρο, η έννοια του χάους εκφράζεται με το «άπειρον»,
το βασικό στοιχείο του Είναι, το οποίο είναι επίσης ακαθόριστο. Για τους
αρχαίους Έλληνες δεν υπάρχει μια ολική και ορθολογική τάξη του κόσμου. Δεν υπάρχει καμία υπερβατική, εξωκοσμική δύναμη που να νοιάζεται για τους ανθρώπους. Ακόμη και οι θεοί δεν είναι παντοδύναμοι. Η
απρόσωπη μοίρα τούς επηρεάζει και αυτούς (Καστοριάδης 1986/1999:
21). Η μετά θάνατον ζωή δεν υπάρχει ή, αν υπάρχει, είναι χειρότερη από
την επίγεια, όπως αποκαλύπτει στην «Οδύσσεια» ο Αχιλλέας στον Οδυσσέα, όταν συναντιούνται στον Άδη. Η θεολογική φιλοσοφία στη Δύση πιστεύει ότι ο κόσμος είναι κατασκευασμένος κατά τρόπο συγκεκριμένο. Άρα, η σημασία της ανθρώπινης ζωής είναι ανάλογη με την υφή
του κόσμου και του δημιουργού θεού (Καστοριάδης 1986/1999: 42). Οι
Έλληνες υποστηρίζουν ότι η ανθρώπινη ζωή δεν έχει νόημα. Ο κόσμος
δεν έχει σημασία και δεν υπάρχει άλλος καλύτερος. Ο νόμος ύπαρξης του
Είναι είναι νόμος γενέσως και φθοράς, επιστροφής στο χάος (Καστοριάδης 1986/1999: 22). Το άπειρο δεν μπορεί να προσδιοριστεί και να αποκτήσει πέρας. Έτσι, διαμορφώνεται η ελληνική άποψη ότι δεν υπάρχει
φυγή και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει εδώ, σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε.
Εμείς θα το κάνουμε, αν μας αφήσει η μοίρα: Ούτε θεός ούτε ιστορική
αναγκαιότητα (Καστοριάδης 1986/1995: 185).
Η μορφή των ανθρώπων, η ύπαρξή τους είναι η αδικία, που μπορεί να
αποκληθεί και «ύβρις». Αυτή είναι η μορφή του χάους που κουβαλάμε
μέσα μας. Η ύβρις συνιστά την αδυναμία αναγνώρισης των ορίων των
πράξεών μας. Ο ελληνικός κόσμος χτίζεται πάνω σε αυτή την αντίληψη.
Δεν ξεφεύγουμε από τον κόσμο και από το θάνατο. Ο άνθρωπος είναι
θνητός. Για τον ελληνικό κόσμο, αυτό δεν λειτούργησε ανασταλτικά,
όπως στους περισσότερους λαούς τις περισσότερες εποχές. Το άγχος του
θανάτου μετατράπηκε σε δημιουργική δύναμη. Δεν υπάρχει κάτι να ελπίζει ο άνθρωπος. Δεν θα ανέβει στον Όλυμπο. Άρα επιδιώκει ό,τι καλύτερο σε αυτή τη ζωή (Καστοριάδης 1986/1999: 23).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας δημοκρατικής αντίληψης που
διαμορφώνεται στην ελληνική πόλη είναι αυτό του ποιητή Αρχίλοχου, ο
οποίος πέταξε την ασπίδα του για να σωθεί. Την ενέργειά του τη δημοσιοποιεί στο ποιητικό του έργο, σε μια εποχή που η ανδρεία και η στρατιωτική τιμή αποτελούσαν ισχυρές αξίες. Εδώ φαίνεται η αλλαγή σκέψης και
νοοτροπίας. Η ελληνική κοινότητα τιμά το θάρρος και την ανδρεία, αλλά
παράλληλα αφήνει ελεύθερο τον ποιητή να υποστηρίζει δημοσίως ότι δεν
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τον νοιάζει για την ασπίδα του, διότι μπορεί να την αντικαταστήσει. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ο λαός ψηφίζει το
δημαγωγό Κλέωνα, αλλά συγχρόνως τον παρωδεί στις κωμωδίες της εποχής (Καστοριάδης 1986/1999: 24-25)

6. Η αμφισβήτηση
Διαφαίνεται, πλέον, καθαρά η «νομιμοποίηση της αμφισβήτησης». Η
αμφισβήτηση είναι η κοινή ρίζα της δημοκρατικής πόλης και της φιλοσοφίας. Η αμφισβήτηση της θεσμισμένης κοινωνικής παράστασης για
τον κόσμο (ποιος είναι κύριος, ποιος άρχει) οδηγεί στην ανατροπή της
αριστοκρατίας και στην εγκαθίδρυση της δημοκρατίας. Παίρνει, όμως,
και τη μορφή φιλοσοφικής ερώτησης: Τι είναι ο κόσμος; Τι σημαίνει όταν λέμε ότι κάτι «είναι»; Ποια η διαφορά ανάμεσα στο «είναι» και στο
«φαίνεσθαι»; Τι είναι αλήθεια και τι απλώς γνώμη; (Καστοριάδης 1986/
1999: 25).
Η φιλοσοφία γεννιέται μαζί με τη δημοκρατία μέσω της αμφισβήτησης της παράδοσης. Φιλοσοφία, με την πραγματική έννοια, δηλαδή φιλοσοφία πολιτών που συζητούν στην αγορά με άλλους πολίτες, υπήρξε
μόνο στην αρχαία Ελλάδα. Στις άλλες χώρες που αναπτύχθηκε η φιλοσοφία ήταν φιλοσοφία για θρησκευτικές ή πολιτικές ελίτ (Κίνα, Ινδία).
(Καστοριάδης 1986/1999: 26) Οι φιλόσοφοι ασχολούνται με πολιτικά
ερωτήματα και η πολιτική ζωή οδηγεί σε βαθύτερες αναζητήσεις: Όχι
μόνο ποιος άρχει, αλλά και πώς μπορεί να δικαιολογηθεί το ποιος άρχει.
Δηλαδή νομιμοποιείται η πολιτική εξουσία. Η πολιτική ζωή συναντάται
με φιλοσοφικά ερωτήματα. Τι σημαίνει δίκαιο και δικαιοσύνη είναι ίδιου
χαρακτήρα ερώτηση με την αρχική φιλοσοφική ερώτηση: Τι και πώς είναι ο κόσμος.
Ο Δεσποτόπουλος υποστηρίζει ότι η φιλοσοφία της πολιτείας οφείλει
πολλά στη δημοκρατία, λόγω του κριτικού πνεύματος που κυριαρχεί σε
αυτήν. Φαινομενικά, η φιλοσοφία της πολιτείας δεν συνάδει με τη δημοκρατία. Στη δημοκρατία υπάρχει εμπιστοσύνη στη γνώμη του κοινού πολίτη. Η φιλοσοφία της πολιτείας υποστηρίζει ότι η διαμόρφωση ορθής
γνώμης για τα πολιτικά ζητήματα χρειάζεται ιδιαίτερα ηθικοπνευματικά
προσόντα, τα οποία συνήθως δεν υπάρχουν στον κοινό πολίτη. Φαίνεται
ότι η φιλοσοφία της πολιτείας είναι αντιδημοκρατική στη ρίζα της, αριστοκρατική στη φύση της. Όμως, γεννήθηκε και αναπτύχθηκε στη δημοκρατία και προσφέρει ιδιαίτερα στη λειτουργία της, προβάλλοντας με
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καθαρότητα τα πολιτικά ζητήματα και βελτιώνοντας τη γνώμη του κοινού πολίτη (Δεσποτόπουλος 1983: 13).
Στις αρχαίες ελληνικές πόλεις, και ιδιαίτερα στην Αθήνα από τον 8ο
μέχρι τον 4ο αι., η δημοκρατία, με τη βοήθεια της φιλοσοφίας, οδηγεί σε
ριζική αναθεώρηση της πολιτικής ζωής και της παράστασης του κόσμου.
Ο δήμος τροποποιεί τους κανόνες μέσα στο πλαίσιο των οποίων ζει. Ο
Αριστοτέλης καταγράφει στην «Αθηναίων Πολιτεία» έντεκα μεγάλης
κλίμακας νομικές μεταρρυθμίσεις, με χαρακτηριστικότερες αυτές του
Σόλωνα και του Κλεισθένη. Η κίνηση αυτή είναι μία κίνηση ρητής αυτοθέσμισης. Η σπουδαία σημασία της ρητής αυτοθέσμισης έγκειται στην
αυτονομία. Οι ίδιοι οι πολίτες θέτουν τους δικούς τους νόμους (Καστοριάδης 1986/1995: 188).
Η αυτοθέσμιση δεν είναι κατάσταση αλλά συνεχής διαδικασία. Συνιστά δραστηριότητα μεταβολής των βασικών συνταγματικών νόμων και
των άλλων θεσμών, όχι όλων ταυτόχρονα, αλλά σταδιακά σύμφωνα με
τις ανάγκες και τις συνθήκες (Καστοριάδης 1986/1999: 28). Ο λαός νοείται ως σύνολο ισότιμων πολιτών. Θεσπίζει άμεσα τους καταστατικούς
νόμους, χωρίς να έχει στήριγμα ούτε δεσμεύσεις από το θετικό δίκαιο,
αλλά έχει ολάνοιχτη θέα προς το φυσικό δίκαιο (Δεσποτόπουλος 1983:
68). Ο λαός λειτουργεί χωρίς ετερόνομες εξαρτήσεις από το θεό. Οι Αθηναίοι πολίτες γνωρίζουν αυτό που διατυπώνει κατηγορηματικά ο
Grotius στις αρχές του 17ου αι.: «Έστω κι αν υποθέταμε ότι δεν υπάρχει
θεός, θα μπορούσαμε ακόμη να θεμελιώσουμε το κοινωνικό συμβόλαιο
στο φυσικό δίκαιο». Στην αρχαία Αθήνα και αρκετούς αιώνες αργότερα
στη δυτική Ευρώπη οι πολίτες συνειδητοποιούν ότι δεν χρειάζονται το
θείο νόμο για να θεμελιώσουν έναν ανθρώπινο νόμο (Καστοριάδης 1986/
1995: 217).
Βέβαια, υπάρχει ο κίνδυνος, από αδυναμία του λαού να συλλάβει τις
απαγορεύσεις του φυσικού δικαίου, να διαπραχθούν σφάλματα, όπως συνέβη στην Αθήνα με τη συμμετοχή της στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, η
οποία οδήγησε στην καταστροφή της δημοκρατικής πόλεως. Αλλά είναι
γεγονός ότι στις πλείστες των περιπτώσεων οι αποφάσεις του λαού σε
βασικά θέματα ήταν σωστές. Απόδειξη η καταπληκτική ανάπτυξη της
δημιουργίας και του πολιτισμού της. Κλασικό παράδειγμα αδυναμίας και
ηθικοπολιτικής παρεκτροπής συναντάται στα βαριά εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της κατά τα άλλα ένδοξης Γαλλικής Επανάστασης. Όπως, επίσης, στη «διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου»
της Γαλλικής Επανάστασης, με το ολίσθημα να περιληφθεί σε αυτήν η ιδιοκτησία ως ισότιμο με την ελευθερία φυσικό δικαίωμα, αντί για υπηρε108
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τικό δικαίωμα της πρώτης προς τη δεύτερη (Δεσποτόπουλος 1983: 6869).
Χαρακτηριστική περίπτωση της διαδικασίας αυτοθέσμισης είναι η μεταρρύθμιση του Κλεισθένη. Kάθε φυλή, τώρα, αποτελείται κατά τρόπο
ισορροπημένο, από αγροτικούς, ναυτικούς και αστικούς δήμους. Οι φυλές γίνονται, έτσι, ουδέτερες όσον αφορά τις εδαφικές ή επαγγελματικές
δραστηριότητες. Είναι σαφώς πολιτικές ενότητες (Καστοριάδης 1986/
1995: 194). Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί σταθμό, γιατί δεν αντιμετωπίζεται η ρύθμιση της κοινωνίας ως κάτι δεδομένο, το οποίο δεν θίγεται,
αλλά ως ύλη πολιτικής δράσης που υπόκειται σε μεταβολή προς όφελος
της πόλης και των πολιτών (Καστοριάδης 1986/1999: 29).

7. Ἔ δοξε τ ῇ βουλ ῇ καί τ ῷ δήμῳ
Το σπουδαιότερο στοιχείο της δημοκρατικής διαδικασίας είναι ότι ο
δήμος τοποθετεί τον εαυτό του στο κέντρο των πάντων. «Ἔδοξε τῇ
βουλῇ καί τῷ δήμῳ», έτσι αρχίζουν όλοι οι αθηναϊκοί νόμοι. Ποιος είναι
ο δήμος, όμως;
Ο δήμος αποτελείται από το σύνολο των ενηλίκων αρρένων ελεύθερων Αθηναίων. Ο αποκλεισμός των γυναικών, των ξένων και των δούλων
από την ιδιότητα του πολίτη ασφαλώς φαντάζει απαράδεκτος για μας
σήμερα. Χωρίς να θέλουμε να αγιοποιήσουμε την κατάσταση, απλώς αναφέρουμε ότι η σύνθεση του εκλογικού σώματος δεν είναι κάτι ορισμένο σε όλες τις κοινωνίες και σε όλες τις εποχές. Πάντα τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια. Και είναι κάτι που αποφασίζεται από το βασικό πολιτικό σώμα. Εμείς οι ίδιοι αποφασίζουμε ποιοι θα συμμετέχουν μαζί με
εμάς. Είναι ένα βασικό πρόβλημα της πολιτικής φιλοσοφίας και της πολιτικής πράξης. Ποιοι ψηφίζουν, πότε, με τι κριτήρια, για ποια θέματα;
Ψηφίζουν όλοι οι κάτοικοι; Ψηφίζουν οι περαστικοί από την πόλη την
ώρα της ψηφοφορίας; Ψηφίζω, σημαίνει συμμετέχω σε πολιτική κοινότητα οριοθετημένη Δεν ψηφίζει όλος ο πλανήτης για όλα τα θέματα. Υπάρχει διαίρεση σε μικρότερες κοινότητες και καταστατικό ρύθμισης του
πολιτικού σώματος. Αλλιώς οδηγούμαστε σε ψεύτικη ισότητα, αν δεν
κατοχυρώνεται το δικαίωμα μιας πολιτικής κοινότητας για αυτοπροσδιορισμό και μπορεί, στο όνομα της φυσικής ισότητας των ανθρώπων, οποιοσδήποτε να αλλοιώσει το αποτέλεσμα. Η απόφαση, πάντως, είναι
πάντα προβληματική, με την έννοια ότι δεν επιδέχεται απόδειξη και είναι
ως ένα σημείο αυθαίρετη (Καστοριάδης 1986/1999: 31).
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Όσον αφορά το μέγεθος, είναι γνωστή η άποψη του Αριστοτέλη ότι το
μέγεθος του δήμου πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να μπορεί να ακούγεται
ο ρήτορας όταν αγορεύει στη συνέλευση. Οι ελεύθεροι πολίτες της δημοκρατικής Αθήνας, πάντως, απολαμβάνουν το προνόμιο της ισότητας
έναντι του νόμου (ισονομία), όχι ως απόλαυση ίσων παθητικών δικαιωμάτων, αλλά ως δικαίωμα ενεργού συμμετοχής στις δημόσιες υποθέσεις.
Η συμμετοχή αυτή ενθαρρυνόταν από τους νόμους και το ήθος της πόλεως. Αν ένας πολίτης αρνούνταν να πάρει θέση στους εμφύλιους πολιτικούς αγώνες, έχανε τα πολιτικά δικαιώματα και γινόταν άτιμος. Η συμμετοχή λάμβανε χώρα στην εκκλησία του δήμου, στη λαϊκή συνέλευση,
το κυρίαρχο σώμα δράσης. Όλοι οι πολίτες είχαν το δικαίωμα της ισηγορίας, δηλαδή μπορούσαν να παίρνουν το λόγο, υπήρχε ισοψηφία (η ψήφος του καθενός είχε το ίδιο βάρος) και ηθική υποχρέωση να μιλούν με
ειλικρίνεια (παρρησία). Και τα δικαστήρια, όμως, ήταν πολιτικά, χωρίς
επαγγελματίες δικαστές. Ήταν ορκωτά και οι ένορκοι επιλέγονταν με
κλήρο (Καστοριάδης 1986/1995: 189).

8. Η ελεύθερη πόλις
Ο Δήμος ασκεί την εξουσία ως άμεση δημοκρατία, δηλαδή χωρίς αντιπροσώπους. Η αντιπροσώπευση είναι μια αρχή ξένη προς τη δημοκρατία, κατά τον Καστοριάδη (Καστοριάδης 1986/1995: 190). Ο Θουκυδίδης, όταν χαρακτηρίζει μια πόλη ελεύθερη, την αποκαλεί «αυτόνομο, αυτόδικο, αυτοτελή»: Αυτόνομος, δηλαδή διέπεται από τους ίδιους της τους
νόμους. Μετά από συζήτηση στη Βουλή των πεντακοσίων, η εκκλησία
του δήμου αποφασίζει με τα ψηφίσματά της, τους νόμους. Αυτόδικος, με
την έννοια ότι τα δικαστήρια της πόλης, τα οποία αποτελούνται από πολίτες, αποφασίζουν για διαφορές και αμφισβητήσεις. Αυτοτελής, με την
έννοια ότι η πόλις αυτοκυβερνάται. Η εκκλησία του δήμου παίρνει όλες
τις σημαντικές αποφάσεις για πόλεμο, ειρήνη, συμμαχίες, δημόσια έργα
κλπ.
Ο Ρουσσώ λέει ότι η δημοκρατία είναι ταιριαστό πολίτευμα για ένα
λαό θεών, αλλά είναι καθεστώς υπερβολικά τέλειο για τους ανθρώπους,
διότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν άρχοντες, υπάρχει ταυτότητα κυρίαρχου και ηγεμόνα. Ο Κονστάντ υπερασπίστηκε την αντιπροσώπευση
και τις εκλογές ως τα μικρότερα κακά, λόγω της αδιαφορίας των πολιτών
και της διαστάσεως των σύγχρονων χωρών. Γνωρίζουν, όμως, και οι δύο
την αυταπόδεικτη αλήθεια: ότι η αντιπροσώπευση δεν συνιστά δημοκρα-
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τία (Καστοριάδης 1986/1995: 120). Ο Ρουσσώ χλεύαζε τους Άγγλους,
γιατί νόμιζαν ότι είναι ελεύθεροι εξαιτίας του γεγονότος ότι εξέλεγαν ελεύθερα τους βουλευτές μία φορά στα πέντε χρόνια. Ούτε αυτή τη μέρα,
όμως, ουσιαστικά ήταν ελεύθεροι, αφού ο μηχανισμός πολιτικής εξουσίας καθοδηγεί ουσιαστικά το σώμα των ψηφοφόρων σε συγκεκριμένες επιλογές. Αυτή η πολιτική αλλοτρίωση, που συνιστά η θεολογική ιδέα της
μετουσίωσης της θέλησης του λαού στη γνώμη τριακοσίων βουλευτών,
ήταν άγνωστη στους αρχαίους Έλληνες (Καστοριάδης 1986/1999: 3435).
Οι εκλογές, για την αρχαιοελληνική αντίληψη, δεν ήταν δημοκρατική
αρχή. Για τον Αριστοτέλη, «το αριστοκρατικό στοιχείο της πολιτείας έγκειται στο ότι οι άρχοντες είναι εκλεγμένοι: η εκλογή είναι αριστοκρατική αρχή, ο λαός εκλέγει αυτούς που θεωρεί άριστους» (Καστοριάδης
1986/1995: 190). Ο λαός ουσιαστικά βρισκόταν σε αντίθεση με τους ειδήμονες. Όπως γίνεται φανερό στον πλατωνικό «Πρωταγόρα», δεν υπάρχουν ειδικοί στις πολιτικές υποθέσεις. Η πολιτική σοφία ανήκει στην πολιτική κοινότητα. Σύμφωνα με το μύθο, ο Δίας μοίρασε στους ανθρώπους
εξίσου τη δίκη και την αιδώ. Οι Αθηναίοι θα λάβουν τη γνώμη των τεχνικών για την κατασκευή τειχών ή πλοίων, αλλά θα ακούσουν τον καθένα σε θέματα πολιτικής. Οι στρατηγοί που εκλέγονται αντιμερωπίζονται
ως τεχνικοί, στους οποίους ανατίθεται από την πόλιν ένα ειδικό καθήκον.
Η Αθήνα ήταν, λοιπόν, πόλη με την αριστοτελική έννοια, αφού ορισμένοι
πολύ σπουδαίοι άρχοντες εκλέγονταν. Ίσως, τελικά, να μην έχουν δίκιο
αυτοί που ισχυρίζονται ότι το σύνταγμα της πολιτείας που προτιμούσε ο
Αριστοτέλης ήταν μείγμα δημοκρατίας και αριστοκρατίας. Ο Αριστοτέλης, απλώς, προτιμούσε τους άρχοντες εκλεγμένους, διαδικασία που για
αυτόν είναι αριστοκρατική (Καστοριάδης 1986/1995: 191). Ποιος είναι,
όμως, ο αρμόδιος για να εκλέξει τους ειδήμονες τεχνικούς; Σύμφωνα με
τον Πλάτωνα, δεν είναι κανένας άλλος ειδικός από το χρήστη. Και στις
δημόσιες κοινές υποθέσεις, ο χρήστης, και άρα ο καλύτερος κριτής, είναι
η πόλις. Βλέποντας αυτούς που εξέλεξαν (Θεμιστοκλής, Περικλής) και τα
έργα τους (Ακρόπολη, τραγωδίες), μάλλον είχαν δίκιο (Καστοριάδης
1986/1995: 191).

9. Πόλις και πολίτης
Η αρχαία ελληνική πόλις δεν είναι κράτος, με τη σημερινή έννοια,
δηλαδή ξεχωριστός μηχανισμός εκτός κοινωνίας. Άλλωστε, κράτος στα
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αρχαία ελληνικά σημαίνει ωμή βία. Μάλιστα, η ίδια η λέξη «κράτος» δεν
υπάρχει στα αρχαία ελληνικά. «Πολιτεία» του Πλάτωνα δεν σημαίνει
«der Staat», όπως μεταφράζεται στα γερμανικά, αλλά κατονομάζει την
πολιτική θέσμιση/σύσταση και τον τρόπο ενασχόλησης του λαού με τα
κοινά. Ο Αριστοτέλης συνέγραψε την «Αθηναίων Πολιτεία», το Σύνταγμα των Αθηναίων, όχι των Αθηνών. Ο Καστοριάδης χαρακτηρίζει αυτή
τη μετάφραση στα γερμανικά ως απαράδεκτη, όχι μόνο για έγκριτους πανεπιστημιακούς καθηγητές, αλλά και για πρωτοετείς φοιτητές. Αθήναι είναι η γεωγραφική έκταση. Ο Θουκυδίδης είναι σαφής: «ἄνδρες γάρ πό‐
λις», επειδή «η πόλις είναι οι άνδρες». Η εδαφική αντίληψη της πολιτικής κοινότητας είναι σημερινή αντίληψη. Ο Θεμιστοκλής, επειδή είχε
θυμώσει όταν οι Έλληνες δεν δέχονταν τη συμβουλή του στην αρχή για
τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, απειλεί με ένα ακραίο επιχείρημα τους αρχηγούς του: Οι Αθηναίοι, μαζί με το στόλο και τις οικογένειές τους, θα
φύγουν και θα ιδρύσουν μία νέα πόλη στα δυτικά, παρ’ όλο που οι Αθηναίοι θεωρούσαν τη γη τους ιερή. Η ιδέα ενός κράτους, δηλαδή ενός θεσμού διακεκριμένου και διαχωρισμένου από το σώμα των πολιτών, ήταν
αδιανόητη για έναν Έλληνα (Καστοριάδης 1986/1999: 37-38).
Η αρχαία ελληνική κοινότητα είναι πόλις, της οποίας οι άνδρες θυσιάζουν τους εαυτούς τους για την πόλη, για τους άλλους (Επιτάφιος Περικλή). Πόλις, ως αυτοπροσδιοριζόμενη και αυτοκυβερνώμενη μονάδα που
διακρίνεται για την οργανισμική της αρμονία (Αριστοτέλης), είναι πολιτική οντότητα με τα πολιτεύματα, τις παρατάξεις, τα δικαστήρια, τις αγορές. Είναι, επίσης, αισθητική κοινότητα με τις εκδηλώσεις και τους αγώνες της, με τα ιερά της και τα έργα τέχνης. Είναι αυτάρκης οργανισμός, «κορυφαίο έργο τέχνης», που προϋποθέτει ανάλογη τέχνη, την πολιτική, την «των κυριωτάτων αρχιτεκτονική τέχνη», κατά τον Αριστοτέλη, της οποίας πρώτη ύλη αποτελούν οι πολίτες της. Η πόλις υπάρχει
«φύσει», η πολιτειακή πράξη αποτελεί την ολοκλήρωση του ανθρώπου.
Η δημιουργία του πολίτη αποτελεί το τελευταίο και ύψιστο στάδιο του
ανθρώπου, κατά τον Αριστοτέλη.
Ο Αριστοτέλης κατέστησε την πόλη αντικείμενο μελέτης, όπως συμβαίνει με το φυσικό οργανισμό και τα έμβια όντα, τα οποία έχουν μέσα
τους την πηγή της κινήσεως. Η πόλις αποτελεί γεωγραφική ενότητα και
κοινότητα ανθρώπων και πάνω απ’ όλα ολότητα πολιτών που συνιστούν
το πολιτικό σώμα. Αυτό ακριβώς το στάδιο, το οποίο ποιοτικά διαφέρει
από τα προηγούμενα της φύσης και της κοινωνικότητας είναι, κατά τον
Αριστοτέλη, το διακριτικό γνώρισμα των Ελλήνων, του πολιτικού τους
συστήματος και της πολιτιστικής τους ζωής με επίκεντρο την πόλη. Στον
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ανθρώπινο οργανισμό υπάρχει η ψυχή, η οποία τον συντονίζει και τον
καθοδηγεί. Στην περίπτωση της πόλεως, η μορφολογική αιτία, η ψυχή,
είναι το πολίτευμά της, όπως σημειώνει ο Ισοκράτης. Στην Αθήνα, η ψυχή της πόλεως ήταν το δημοκρατικό πολίτευμα, η παντοδυναμία του δήμου που προέκυψε από σφοδρές συγκρούσεις (Μπαρτζελιώτης 1997: 1516, 61, 67).
Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης πρέσβευαν ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί
να είναι ολοκληρωμένος εκτός της πόλεως. Υπάρχει ενότητα ανθρώπουπόλεως. Μόνο όταν δεν υπάρχει τάση για διάσπαση είναι δυνατόν η πόλις να είναι ενοποιημένη και κάθε άνθρωπος να είναι ελεύθερος (Μπαρτζελιώτης 1997: 44).
Ελευθερία επιλογής και ελευθερία του λόγου είναι τα δύο συστατικά
της πολιτισμικής λειτουργίας της πόλεως. Η πλήρης συμμετοχή του πολίτη στις δημόσιες υποθέσεις τον καθιστά ολοκληρωμένη προσωπικότητα,
ένα έλλογο ον και ηθικό υποκείμενο ικανό να επιλέγει ελεύθερα και αυτοδύναμα. Η ενασχόλησή του με τα κοινά είτε στην εκκλησία του Δήμου
είτε στην αγορά ανέπτυξε την ικανότητα του πολίτη για διάλογο. Οι Έλληνες πίστευαν ότι η μόνη κατάλληλη σχέση μεταξύ ορθολογικών όντων
είναι αυτή της πειθούς. Έτσι, αναπτύχθηκε και η τέχνη του λόγου, η ρητορική, που είναι η ψυχή του ελληνικού πολιτισμού (Μπαρτζελιώτης
1997: 90, Minogue 1995/2006: 13). Για να διατηρηθεί η ενότητα και να
μην ολισθήσει σε ομοιομορφία χρειάζεται και η ισότητα στη μοιρασιά
της εξουσίας, η ισότητα μεταξύ ελεύθερων ατόμων (Καστοριάδης 1986/
1995: 194). Η πειθώ διαφέρει από την εντολή, επειδή προϋποθέτει την
ισότητα μεταξύ αυτού που μιλάει και αυτού που ακούει. Η βία δεν είναι
πρέπουσα μεταξύ πολιτών: Στο Σωκράτη δόθηκε κώνειο και αυτός υπάκουσε με τη θέλησή του στο νόμο της πόλης και ήταν υπερήφανος γι’ αυτό, διότι αντιλαμβανόταν την ταυτότητά του ως πολίτη αλληλένδετη με
την πόλη του (Minogue 1995/2006: 13).
Η βία είναι προπολιτική πράξη, όπως και η ανάγκη. Οι Έλληνες φιλόσοφοι θεωρούσαν ότι η ελευθερία εντοπίζεται αποκλειστικά στην πολιτική σφαίρα. Η ισότητα αποτελούσε την ουσία της ελευθερίας. Ελευθερία
σήμαινε ελευθερία από την ανισότητα που υπάρχει στην κυριαρχία και
μετάβαση σε μια σφαίρα, όπου δεν υπάρχει κυβερνήτης και κυβερνώμενος. Ελευθερία σημαίνει να μην εξουσιάζεις και να μην εξουσιάζεσαι.
Κατά τον Αριστοτέλη, η ζωή του ελεύθερου ανθρώπου είναι καλύτερη
από τη ζωή του τυράννου, διότι θεωρεί ότι ο τύραννος στερείται ελευθερίας (Arendt 1958/1986: 52).
Υπάρχουν, έτσι, δύο μεγάλοι σκοποί της κοινωνίας, του «ζῇν ἕνεκεν»
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και του «εὖ ζῇν» (Αριστοτέλης, Πολιτικά Α 1252a), που θεμελιώνουν ηθικά την ύπαρξη της κοινωνίας. Το «εὖ ζῇν» συνδέεται με τη ζωή του
πολίτη, η οποία έχει διαφορετική ποιότητα. Ήταν καλή διότι είχε κυριαρχήσει στη βιολογική ανάγκη του, την οποία κάλυπτε στον «οίκο» του και
ασχολούνταν με τα κοινά. Η γενική συμμετοχή στην πολιτική οδήγησε
στη δημιουργία αυτού που λέει η Χάνα Άρρεντ «δημόσιο χώρο», για
πρώτη φορά στην ιστορία. Το δημόσιο παύει να είναι ιδιωτική υπόθεση
λίγων κυβερνώντων και οι αποφάσεις λαμβάνονται από την κοινότητα.
Για τα μέλη της πόλεως, η ζωή στο νοικοκυριό υπάρχει μόνο προς χάριν
του «εὖ ζῇν» μέσα στην πόλη. Για τους Έλληνες, η πόλις κατέδειχνε την
ασημαντότητα της ατομικής ζωής και συνιστούσε διαφορετικό χώρο, που
οδηγούσε τρόπον τινά στην «αθανασία» των θνητών (Arendt 1958/1986:
57-59, 83).
Ο Καστοριάδης διαφωνεί με την Άρρεντ στη μεγάλη αυτονομία που
αποδίδει στο πολιτικό θέμα σε σχέση με το κοινωνικό. Στον Αριστοτέλη,
το πολιτικό συνδέεται με τον κοινωνικό πρόβλημα. Μέλημά του είναι είναι η αντιμετώπιση των κοινωνικών συγκρούσεων και των προβλημάτων
που απορρέουν από τις κοινωνικές διαφορές. Το κοινωνικό πρόβλημα
δεν αποσυνδέεται από το πρόβλημα της πολιτικής κοινωνίας και το πρόβλημα της πολιτικής κοινωνίας δεν αποσυνδέεται από το συνολικό ανθρώπινο πρόβλημα. Το κοινωνικό πρόβλημα, στον Αριστοτέλη, συνδέεται πραξιολογικά με το σκοπό της πολιτικής κοινωνίας, ο οποίος είναι η
ευδαιμονία. Το κοινωνικό πρόβλημα δεν απολυτοποιείται, ώστε να μην
υπερκαλύπτει το πολιτικό ούτε να εξαντλείται στο ανθρώπινο πρόβλημα
(Δεσποτόπουλος 1983: 121-142).
Η Χάνα Άρρεντ υποστηρίζει ότι η δημοκρατία αντλεί την αξία της
από το ότι είναι το πολιτικό καθεστώς, στο οποίο τα ανθρώπινα όντα
μπορούν να φανερώσουν τι είναι μέσω των πράξεων και των λόγων τους.
Τι είναι, όμως, οι άνθρωποι την εποχή της δημοκρατικής πόλεως και από
τι χαρακτηρίζονται; Η απάντηση βρίσκεται στον «Επιτάφιο» του Περικλή. «Φιλοκαλοῦμεν γάρ μετ’ εὐτελείας καί φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μα‐
λακίας». Είμαστε εντός της αγάπης, της ομορφιάς, της σοφίας και της
δραστηριότητας που προκαλεί αυτή η αγάπη. Ζούμε διά, μαζί και μέσω
αυτών, αποφεύγοντας τις ακρότητες και τη μαλθακότητα. Το αντικείμενο
της θέσμισης της πόλεως είναι η δημιουργία του Αθηναίου πολίτη, για
τον οποίο η τέχνη και η φιλοσοφία είναι τρόποι ζωής. Στην ερώτηση τι
οφείλει να πραγματοποιήσει η κοινωνία έδωσαν την απάντησή τους (Καστοριάδης 1986/1995: 208-209).
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10. Η πτώση
Πού οφείλεται, όμως, η καταστροφή της πόλεως; Έχει ήδη επισημανθεί η άποψη του Καστοριάδη για το στενό δεσμό των δύο ζευγών αντιθέσεων: χάος-κόσμος, ύβρις-δίκη. Το δεύτερο είναι μια μετάθεση του πρώτου στο ανθρώπινο πεδίο. Ύβρις είναι η αδικία. Τα ιδιαίτερα όντα οφείλουν να αποδίδουν αμοιβαία δικαιοσύνη και να επανορθώνουν την αδικία που διέπραξαν μέσω της αποσύνθεσης και της εξαφάνισής τους
(Καστοριάδης 1986/1995: 186).
Ο Σοφοκλής προειδοποιεί στην «Αντιγόνη», το θέμα της οποίας είναι
η ύβρις. Ύβρη συνιστά η στάση του Κρέοντα, ο οποίος ξεπερνώντας τα
όρια του «φρονεῖν», οχυρώνεται στο «μόνος φρονεῖν» και γίνεται
«ἄπολις». Το ίδιο και η Αντιγόνη. Πόλις χωρίς «νόμους χθονὸς » δεν είναι δυνατό να υπάρξει. Παραβιάζοντας τους νόμους, η Αντιγόνη διέρχεται το «ἴσον φρονεῖν» και γίνεται και αυτή «ἄπολις» (Καστοριάδης
2001: 27-28).
Ο άνθρωπος είναι το ον, του οποίου «οὐδὲν δεινότερον πέλει»: τίποτε
δεν είναι πιο τρομερό, θαυμάσιο από τον άνθρωπο και την αυτοθέσμιση
αυτού και της κοινωνίας, στην οποία ζει. Ο άνθρωπος-πολίτης, όμως,
πρέπει να στέκεται αντίκρυ στο «μόνος φρονεῖν» και να απαντά με τη
φρόνηση, για να αντιμετωπίσει το έσχατο πρόβλημα του αυτόνομου ανθρώπου και της πολιτικής κοινότητας, που είναι το πρόβλημα του αυτοπεριορισμού (Καστοριάδης 2001: 30-31).
Κρέων και Αντιγόνη δεν αυτοπεριορίστηκαν. Οι Αθηναίοι δεν αυτοπεριορίστηκαν, και με τον Πελοποννησιακό Πόλεμο οδηγήθηκαν στην
έκπτωση της πόλεώς τους. Διόρθωσαν την ύβρη, στην οποία προέβησαν,
με την αποσύνθεση και εξαφάνισή τους.

11. Επισημειώσεις
Οι δυτικές κατ’ όνομα δημοκρατίες, φιλελεύθερες ολιγαρχίες τις ονομάζει ο Καστοριάδης, δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαία ελληνική δημοκρατία, η οποία βασιζόταν στην αμεσότητα, στη συμμετοχή στις δημόσιες υποθέσεις, στο «πάθος για τα κοινά». Σε αυτό που ονομάζει ο Σοφοκλής «ἀστυνόμος ὀργά», τη θεσμιστική ορμή, μέσω της οποίας έστησαν ολόκληρες πολιτείες (Καστοριάδης 2000, 145). Κατά τον Κονστάν,
«στόχος των αρχαίων ήταν η κατανομή της κοινωνικής δικαιοσύνης
στους πολίτες με κοινό τόπο καταγωγής˙ αυτό αποκαλούσαν ελευθερία.
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Στόχος των συγχρόνων είναι η απόλαυση της ελευθερίας σε ατομικές ηδονές. Και αποκαλούν ελευθερία τις εγγυήσεις που κατοχυρώνονται από
θεσμούς για την επίτευξη αυτών των ηδονών» (Crick 2002/2006: 7).
Η φιλοσοφία καλλιεργεί την ικανότητα της αμφισβήτησης, που είναι
βασικό συστατικό της ελευθερίας. Ειδικότερα στη σημερινή εποχή, όπου
υπάρχει η τάση μετατροπής του πολιτικού συστήματος της σύγχρονης
αστικής δημοκρατίας σε αυτόνομο διοικητικό μηχανισμό («το παράδοξο
του πολιτικού ορθολογισμού») (Γεωργίου 2004: 61), «το τέλος της φιλοσοφίας θα σήμαινε, ούτε λίγο ούτε πολύ, το τέλος της ελευθερίας» (Καστοριάδης 2000: 11-12), κατά τη χαρακτηριστική διατύπωση του Κορνήλιου Καστοριάδη.
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Zusammenfassung
Der Begriff der Polis bei Cornelius Castoriadis
Dieser Beitrag versucht, Cornelius Castoriadis Auseinandersetzung
mit dem Erscheinungsbild der antiken griechischen Demokratie systematisch darzustellen und zu interpretieren. Nach Castoriadis ist die SelbstInstitutionalisierung das bezeichnendste Merkmal der antiken demokratischen Gemeinschaft. Die Bürger wollen die Regelung ihrer sozialen Beziehungen selbst übernehmen und suchen die Autonomie. Es wird zum
ersten Mal aufgezeigt, was als „Zweifel an der Tradition“ auf zwei Ebenen bezeichnet wird. Der Zweifel ist die gemeinsame Wurzel der demokratischen Polis und der Philosophie. Das wichtigste Element des demokratischen Prozesses ist, dass sich der Demos ins Zentrum des Ganzen
stellt. Es kommt zur Einheit von Mensch und Polis. Nur wenn die Gefahr
des Zerfalls gebannt ist, kann die Polis vereint dastehen und jeder
Mensch frei sein.
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στον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
(apantaz@ppp.uoa.gr)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 2/2008

117
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Η κοινωνική ανισότητα στην εκπαίδευση.
Έχει ευθύνη το σχολείο για την άνιση
επίδοση των μαθητών και την εκδήλωση
παραβατικής συμπεριφοράς;

Η

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΤΑ ΣΥΝΔΕΟΤΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙ-

κής κινητικότητας και πάντα θεωρούνταν ως μέσο προώθησης
της ισότητας. Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και η δωρεάν παροχή
της θεωρήθηκε από πολλούς ότι θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην άμβλυνση των οικονομικών ανισοτήτων (Τσαούσης, 2002) αφού θα παρέχει
στους νέους τα απαραίτητα μορφωτικά εφόδια για να βρουν μια καλή θέση εργασίας και να εξελιχθούν κοινωνικά.
Κατά πόσο όμως αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα; Πολυάριθμες και μακρόχρονες έρευνες έχουν γίνει με στόχο να διαπιστωθεί εάν
το σχολείο προσφέρει πράγματι ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές. Η
πλέον πολυσυζητημένη και κλασική έρευνα στη διεθνή βιβλιογραφία είναι η Έκθεση του James Coleman που διεξήχθη στις Η.Π.Α. στην δεκαετία του 1960. Μελετήθηκαν στατιστικά 4.000 σχολεία σε ολόκληρη τη
χώρα και συνελέχθησαν δεδομένα από περίπου 645.000 μαθητές. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα πως αυτό που ασκούσε καθοριστική επίδραση στην επίδοση των μαθητών ήταν η οικογενειακή προέλευση των
παιδιών. Σύμφωνα με τον Coleman, «Οι ανισότητες που επιβάλλονται
στα παιδιά από το σπίτι τους, την γειτονιά τους και το περιβάλλον των
ομηλίκων τους μεταφέρονται στο σχολείο και μετατρέπονται εκεί σε ανισότητες με τις οποίες τα παιδιά αντιμετωπίζουν την ενήλικη ζωή τους
όταν τελειώνουν το σχολείο» (Coleman 1966, 325).
Επιπλέον, προκύπτει, ως συνέπεια των κοινωνικών ανισοτήτων στην
εκπαίδευση, ένα καινούργιο πρόβλημα το οποίο φαίνεται να αγνοείται
από τους εκπαιδευτικούς. Αυτό είναι η παραβατικότητα των μαθητών
που εμφανίζεται ως απόρροια των κοινωνικών ανισοτήτων στο σχολείο.
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Η διάψευση των προσδοκιών του δασκάλου για τους μαθητές του πολύ
συχνά δημιουργούν ή ενισχύουν την επιθετικότητα του προς τους μαθητές του. Αλλά και η επιθετικότητα των μαθητών προς το δάσκαλό τους
έχει τις ρίζες της στην αγνόηση της προσωπικότητας του παιδιού κατά
την αξιολόγηση, στην απονομή στερεοτύπων και ετικετών, στη διάψευση
των προσδοκιών των παιδιών για το δάσκαλό τους και στην ίδια την επιθετικότητα του εκπαιδευτικού (Βερνάδος 2003).
Η μελέτη των κοινωνικών ανισοτήτων στο σχολείο ανέτρεψε την αντίληψη για την αξιοκρατική επιλογή του σχολείου και οδήγησε στα ακόλουθα συμπεράσματα: α) η άνιση επίδοση στο σχολείο οφείλεται στην
κοινωνική προέλευση των μαθητών και όχι στις ατομικές διαφορές ικανοτήτων, β) αυτή η κοινωνικά καθορισμένη άνιση επίδοση εξακολουθεί
να υφίσταται και μετά την άρση των οικονομικών εμποδίων (προσφορά
«δωρεάν παιδείας») και γ) οι μέθοδοι αξιολόγησης που εφαρμόζει το
σχολείο χρησιμοποιώντας διαδικασίες κοινωνικά ουδέτερες (εξετάσεις,
διαγωνίσματα, εργασίες) δημιουργεί ουσιαστικά ετικέτες «καλών» και
«κακών» μαθητών αναπαράγοντας έτσι την ταξική διαίρεση της κοινωνίας (Φραγκουδάκη 1985) και συμβάλλοντας στην δημιουργία παραβατικών μαθητών.
Έως αυτό το σημείο αναφέραμε το πρόβλημα που έχει διαπιστωθεί
από έρευνες και αφορά όλες τις χώρες. Στις σειρές που ακολουθούν θα
παρουσιάσουμε κάποιες βασικές θεωρίες μελετητών οι οποίες παρ’ όλο
που εκπροσωπούν διαφορετικές κοινωνιολογικές σχολές καταλήγουν στο
ίδιο συμπέρασμα επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη κοινωνικών ανισοτήτων
στην εκπαίδευση και την αδιαμφισβήτητη ευθύνη του σχολείου στην άνιση επίδοση των μαθητών. Τέλος, θα δούμε πως ευθύνεται το σχολείο
και για την αποκλίνουσα συμπεριφορά μαθητών.

Η φονξιοναλιστική θεωρία
Εκπρόσωπος της φονξιοναλιστικής θεωρίας είναι ο Talcott Parsons.
Επειδή ο συλλογισμός του είναι αρκετά περίπλοκος και δυσνόητος, κρίνουμε απαραίτητο να σημειώσουμε αρχικά κάποια βασικά σημεία της
θεωρίας του ώστε να γίνει πιο εύκολα κατανοητή από τον αναγνώστη.
Ο Parsons, ως χαρακτηριστικός φονξιοναλιστής, στο έργο του The
School Class as a Social System υποστηρίζει πως για να υπάρχει τάξη
στην κοινωνία θα πρέπει οι άνθρωποι να παίζουν τους κοινωνικά προκαθορισμένους ρόλους τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της κοινωνικοποίη120
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σης, έννοια στην οποία ο Parsons δίνει βαρύνουσα σημασία.
Η εκπαίδευση, λοιπόν, είναι ένας μείζων κοινωνικοποιητικός παράγοντας που πρέπει να αναπτύξει στα άτομα τις αξίες της επιτυχίας και της
ισότητας ευκαιριών και να εξασφαλίσει ότι θα εκτελέσουν τους συγκεκριμένους ρόλους τους στην κοινωνία. Ο Parsons επομένως, θεωρεί πολύ
φυσικό (Φραγκουδάκη 1985), το σχολείο να επιλέγει τους ικανότερους,
με κριτήρια δίκαια και αντικειμενικά και να επιβραβεύει τις καλές επιδόσεις και την προσαρμογή των μαθητών στις ηθικές αξίες γιατί αυτό θα
έχει ως αποτέλεσμα τη σωστή προετοιμασία των μαθητών για τους μελλοντικούς ρόλους που θα ασκήσουν ως ενήλικες στην ιεραρχημένη κοινωνία όπου υπάρχουν ανώτερα και κατώτερα επαγγέλματα.
Υποστηρίζει ότι όλοι οι μαθητές ξεκινούν το σχολείο από την ίδια βάση ισότητας και τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης από τους δασκάλους. Ωστόσο, παραδέχεται ότι σε δύο σημεία διαφέρουν: στους διαφορετικούς
ανά φύλο ρόλους που έχουν καθιερωθεί πριν την είσοδό τους στο σχολείο και στο διαφορετικό επίπεδο ανεξαρτησίας από τους ενήλικες
(Blackledge & Hunt 2000).
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι παρ’ όλο που υποστηρίζει ότι το σχολείο είναι
οργανωμένο σε μια βάση ισότητας στην ουσία πιστεύει ότι οι μαθητές
κατατάσσονται σταδιακά σε δύο κατηγορίες: σ’ αυτούς που μπορούν να
επιτύχουν πολλά και σ’ αυτούς που μπορούν να επιτύχουν λίγα. Αυτό
στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια «ετικετοποίηση»
των μαθητών σε «καλούς» και «κακούς», σε «πολλά υποσχόμενους» και
σε «αποτυχημένους». Αν αναλογιστούμε μάλιστα και τη «θεωρία της αυτοεκπληρούμενης προφητείας» (Blackledge & Hunt 2000), εύκολα καταλαβαίνουμε ότι παρ’ όλο που ο Parsons διατείνεται ότι οι δάσκαλοι επιβραβεύουν με δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια αυτούς που τα καταφέρνουν καλύτερα, στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο οι δάσκαλοι
«επιβραβεύουν τους ήδη επιτυχημένους και αδικούν τους ήδη αδικημένους» (Bourdieu & Passeron 1964) .

Η θεωρία της άμεσης αναπαραγωγής των Bowles και Gintis
Θα δούμε τώρα πως μια θεωρία με εντελώς διαφορετικό θεωρητικό
υπόβαθρο που πρόσκειται στις μαρξιστικές απόψεις για την εκπαίδευση σε αντίθεση με τις απόψεις του Parsons που πρόσκειται στο Λειτουργισμό - ενισχύει ολοκληρωτικά την άποψη της ύπαρξης κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση.
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Οι Bowles και Gintis οι οποίοι επικεντρώνουν την προσοχή τους κυρίως στη δυτική καπιταλιστική κοινωνία και ιδιαίτερα στις Η.Π.Α., υποστηρίζουν πως η εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργήσει ως δύναμη κοινωνικής αλλαγής προάγοντας τις αξίες της ισότητας και της κοινωνικής
δικαιοσύνης διότι η λειτουργία της εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες
είναι να «αναπαράγει» το καπιταλιστικό σύστημα. Όπως λένε οι ίδιοι: «η
καπιταλιστική οικονομία είναι η ρίζα του προβλήματος».
Η εκπαίδευση είναι ένα μέσο με το οποίο επιτυγχάνεται η αναπαραγωγή της κυριαρχίας της καπιταλιστικής τάξης και αποφεύγεται ενδεχόμενη αντίδραση από τους εργαζομένους. Σύμφωνα με τους Bowles &
Gintis (Blackledge & Hunt, 2000): «Η εκπαίδευση επιτυγχάνει αυτήν την
αναπαραγωγή με δύο κυρίως τρόπους: πρώτον, δικαιολογεί ή νομιμοποιεί
την ταξική δομή και την ανισότητα καλλιεργώντας την πεποίθηση ότι η
οικονομική επιτυχία εξαρτάται ουσιαστικά από το αν έχει κανείς ικανότητες και την απαραίτητη κατάρτιση ή εκπαίδευση και δεύτερον, προετοιμάζει τους νέους για τη θέση που θα πάρουν στον κόσμο της ταξικά
κυριαρχούμενης και αλλοτριωμένης εργασίας δημιουργώντας τις ικανότητες, τα προσόντα, τις ιδέες και τις πεποιθήσεις που ταιριάζουν σε μια
καπιταλιστική οικονομία. Με άλλα λόγια, η λειτουργία της εκπαίδευσης
είναι η αναπαραγωγή και αυτή επιτυγχάνεται μέσω της νομιμοποίησης
και της κοινωνικοποίησης».
Στη συνέχεια, αναλύουν αυτή τη λειτουργία της εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας την «αρχή της αντιστοιχίας» που υπάρχει ανάμεσα στο ρόλο
του σχολείου και τις κοινωνικές σχέσεις εργασίας (Φραγκουδάκη 1985).
Έτσι, υποστηρίζουν ότι το σχολείο επιβάλλει τον καταμερισμό της κοινωνικής εργασίας με έμμεσο τρόπο και χωρίς να είναι σκόπιμο. Ουσιαστικά, το επιτυγχάνει μέσω της επιβράβευσης συγκεκριμένων δεξιοτήτων
και αξιών οι οποίες αντιστοιχούν σε όσα απαιτούν οι κοινωνικές σχέσεις
εργασίας. Το σχολείο διαμορφώνει τους μαθητές ώστε να θεωρούν αυτονόητη τη θέση που έχει προοριστεί γι’ αυτούς στην αγορά εργασίας.
Με άλλα λόγια, οι διαδικασίες της νομιμοποίησης και της κοινωνικοποίησης επιτυγχάνονται περισσότερο μέσω της «μορφής» του εκπαιδευτικού συστήματος παρά μέσω του «περιεχομένου» του. Αποτελούν δηλαδή, (Blackledge & Hunt 2000) το λανθάνον αναλυτικό πρόγραμμα του
σχολείου.
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Η θεωρία του «Μορφωτικού Κεφαλαίου» των Pierre Bourdieu
και Passeron Jean – Clonde
Αφήσαμε σκόπιμα τελευταία τη θεωρία του «Μορφωτικού Κεφαλαίου» διότι θεωρούμε πως είναι αφ’ ενός η πιο συστηματική θεωρία που
έχει προταθεί για την ερμηνεία της κοινωνικής ανισότητας στην εκπαίδευση και αφ’ ετέρου η πιο αντιπροσωπευτική της πραγματικότητας που
ισχύει στη σχέση: ύπαρξη κοινωνικών ανισοτήτων στο σχολείο και άνιση
επίδοση των μαθητών.
Οι Bourdieu & Passeron στην μελέτη τους με τίτλο οι Κληρονόμοι,
προτείνουν την έννοια του «μορφωτικού κεφαλαίου» και κάνουν τις εξής
δύο διαπιστώσεις: πρώτον, η κοινωνική προέλευση καθορίζει την επίδοση στις σπουδές, την επιλογή ειδικότητας και την αργοπορία στη λήψη
πτυχίου και δεύτερον, εκτός από τα κοινωνικά και οικονομικά προνόμια
υπάρχει το «μορφωτικό κεφάλαιο» που αποτελείται από στοιχεία γνωστικά και ιδεολογικά και σχετίζεται με ορισμένες «στάσεις» και «συμπεριφορές» απέναντι στο σχολείο και την παιδεία που μεταδίδονται από γενιά
σε γενιά και διαφέρουν ανά κοινωνική τάξη (Φραγκουδάκη 1985).
Τα μορφωτικά εφόδια, η λεγόμενη κατά τους Bourdieu & Passeron,
«ελεύθερη παιδεία» παρ’ όλο που δεν διδάσκεται από το σχολείο ούτε
ζητείται επίσημα μέσω του συστήματος αξιολόγησης έχει άμεση σχολική
χρησιμότητα διότι εφοδιάζει τα άτομα με μια γενική προδιάθεση στη μάθηση.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες παιδιών: τα παιδιά των προνομιούχων τάξεων, τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων και τα παιδιά με μικροαστική
προέλευση. Για την πρώτη κατηγορία παιδιών τα πράγματα είναι πολύ
απλά. Οι πανεπιστημιακές σπουδές θεωρούνται γι’ αυτούς ως το αυτονόητο και δεδομένο τέλος της σχολικής τους πορείας. Επιπλέον, τα μορφωτικά εφόδια που τους έχει προσφέρει η ανώτερη κοινωνική τους προέλευση (εξοικείωση με την τέχνη, τη λογοτεχνία, κλπ.) τα καθιστούν μαθητές με πολύ υψηλή επίδοση την οποία επιτυγχάνουν χωρίς ιδιαίτερο
μόχθο. Τα παιδιά της δεύτερης κατηγορίας είναι οι λεγόμενοι «κακοί»
μαθητές, οι μη ικανοί, αυτοί που «δεν παίρνουν τα γράμματα» όπως χαρακτηριστικά λένε οι δάσκαλοι στους αγρότες ή εργάτες γονείς τους.
Πράγμα απόλυτα φυσικό αφού αυτά τα παιδιά πριν την είσοδό τους στο
σχολείο αλλά και κατά τη διάρκεια φοίτησης σε αυτό, το οικογενειακό
τους περιβάλλον δε μπόρεσε να τους προμηθεύσει με τα μορφωτικά εφόδια που είναι εφοδιασμένα τα παιδιά υψηλής κοινωνικής προέλευσης. Τα
παιδιά της τρίτης κατηγορίας αποτελούν την προσωποποίηση του σχολιΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 2/2008
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κού μόχθου. Όπως αναφέρει η Φραγκουδάκη (1985) «επειδή προέρχονται
από μια μεταβατική κοινωνική τάξη είναι οι μαθητές που περισσότερο
από όλους προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το σχολείο ως μέσο κοινωνικής κινητικότητας. Οι ίδιοι και οι γονείς τους έχουν έντονη επιθυμία να
ανέβει στα σκαλοπάτια της σχολικής κλίμακας. Φέρνουν λοιπόν μαζί
τους πολύ καλή πρόθεση αλλά στερούνται όλων των μορφωτικών εκείνων προνομίων που κάνουν τους εκλεκτούς μαθητές και που κατέχουν
μόνο τα παιδιά των προνομιούχων».

Πώς ευθύνεται το σχολείο για την εμφάνιση παραβατικής
συμπεριφοράς των μαθητών;
Αρκετοί ερευνητές έχουν μελετήσει το συσχετισμό παραβατικής συμπεριφοράς και ευθύνης του σχολείου (Esland, Keddie, Becker,
Gouldner, κά). Στις σειρές που ακολουθούν θα αναφερθούμε σε δύο θεωρίες οι οποίες κρίνουμε ότι αντιπροσωπεύουν κατά ένα μεγάλο μέρος τη
συνολική θεώρηση που έχει αναπτυχθεί για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτές
είναι η θεωρία της ανομίας και της αυτοεκπληρούμενης προφητείας έτσι
όπως έχουν αναπτυχθεί από τον Merton.
Σύμφωνα με την θεωρία της ανομίας (Merton 1957), η παρεκκλίνουσα
συμπεριφορά των μαθητών δημιουργείται από το χάσμα μεταξύ εκπαιδευτικών στόχων και μέσων για την επίτευξή τους. Οι μαθητές που ανήκουν στις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις απορρίπτονται, όπως είδαμε
παραπάνω, από το ίδιο το σχολείο με αποτέλεσμα να αντιδρούν είτε μέσω της απόρριψης των εκπαιδευτικών στόχων (π.χ. επιτυχία στις εξετάσεις ή διακοπή του σχολείου) ή των νόμιμων μέσων για την επίτευξή
τους (π.χ. μελέτη ή αντιγραφή), είτε μέσω της αντικατάστασής τους με
νέους στόχους και μέσα. Σύμφωνα με τον Merton αυτές οι επιλογές αντιστοιχούν στην τυπολατρεία, στην απόρριψη, στον νεωτερισμό ή στην επανάσταση.
Στη συνέχεια, οι μαθητές αυτοί χαρακτηρίζονται ως αποκλίνοντες και
η συμπεριφορά των δασκάλων αλλάζει. Παρ’ όλο που η ιδεολογία των
δασκάλων θεωρεί ότι όλα τα παιδιά είναι έξυπνα και πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα και σαν μοναδικές προσωπικότητες, στους αποκλίνοντες μαθητές δίνονται χαρακτηρισμοί όπως «χοντροκέφαλος», «τούβλο»,
«μη φυσιολογικός», κ.ά. Έτσι, οι δάσκαλοι παραβλέπουν το γεγονός ότι
η διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιούν δεν έχει επιτυχία σε αυτούς, α-
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ποποιούνται των ευθυνών τους και θεωρούν ότι οι εν λόγω μαθητές είναι
«προβληματικοί» ή «δεν παίρνουν τα γράμματα».
Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται από το ίδιο το σχολείο ένας φαύλος κύκλος όπου οι κοινωνικά και μορφωτικά αδικημένοι μαθητές με την
είσοδό τους στο σχολείο βιώνουν ξανά την αδικία, αντιδρούν απορρίπτοντάς το με αποτέλεσμα να χαρακτηριστούν ξανά από το σχολείο ως αποκλίνοντες. Αυτό όπως εύκολα αντιλαμβανόμαστε έχει ως συνέπεια την
αύξηση των πιθανοτήτων εκδήλωσης επιθετικότητας και παραβατικής
συμπεριφοράς των συγκεκριμένων μαθητών στην είσοδό τους στην κοινωνία.

Είναι αναπόδραστη η κοινωνική ανισότητα που αναπαράγει
το σχολείο;
Στις σειρές που προηγήθηκαν είδαμε το μείζον πρόβλημα της κοινωνικής ανισότητας στην εκπαίδευση και της ευθύνης του σχολείου στην
κοινωνική επιλογή των μαθητών με συνέπεια την άνιση επίδοσή τους έτσι όπως διαπιστώθηκε από έρευνες αλλά και όπως αναλύθηκε από τους
πιο σημαντικούς μελετητές στον τομέα της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Σ’ αυτό το σημείο θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε εάν αυτό
το πρόβλημα μπορεί να ξεπεραστεί ή τουλάχιστον να περιοριστεί ή εάν
πρόκειται για ένα αξεπέραστο κοινωνικό εμπόδιο στις ζωές των μη ευνοημένων, για μία κοινωνικά προκαθορισμένη μοίρα στη ζωή κάθε παιδιού
η οποία ήδη από τη γέννησή του καθορίζει το σχολικό του μέλλον, για
ένα πρόβλημα που δεν έχει λύση.
Εφ’ όσον η εκπαίδευση θεωρείται μέσο προώθησης της ισότητας θα
έπρεπε όλοι οι μαθητές να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Είδαμε όμως ότι
κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η περιβόητη αυτή ισότητα περιορίζεται στη θεωρητικολογία και δεν είναι ουσιαστική. Για την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας στο σχολείο προτάθηκε η
ιδέα της «αντισταθμιστικής εκπαίδευσης» σύμφωνα με την οποία η ισότητα στην εκπαίδευση πρέπει να γίνει ουσιαστική και να αντισταθμίζει
τις διαφορές που υπάρχουν πριν από την είσοδο του παιδιού στο σχολείο
(Φραγκουδάκη 1985).
Μέτρα για την εφαρμογή αυτής της ιδέας είναι τα ολοήμερα σχολεία,
τα καλοκαιρινά μαθήματα, κ.ά. Η ιδέα αυτή βασίστηκε στη λογική ότι η
αύξηση του χρόνου εκπαίδευσης μπορεί να άρει τις κοινωνικές ανισότητες στη μόρφωση (Bloom 1976).
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Στο ερώτημα εάν πέτυχε η αντισταθμιστική εκπαίδευση υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Όπως αναφέρει η Φραγκουδάκη (1985) «Υπάρχουν έρευνες και μελέτες που τεκμηριώνουν την επιτυχία αλλά και την
αποτυχία της. Αν προσπαθήσει κανείς να καταλάβει τα αίτια αυτής της
αντίφασης, θα διαπιστώσει ότι η αντισταθμιστική εκπαίδευση δεν απέτυχε, αλλά για κοινωνικούς λόγους το αίτημα της ισότητας άρχισε να εγκαταλείπεται».
Όπως αντιλαμβανόμαστε από τα ανωτέρω, το ζήτημα της ισότητας
στην εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και δεν είναι δυνατόν να δοθεί εύκολα απάντηση στο ερώτημα που θέσαμε. Χρειάζεται συλλογική
προσπάθεια για να ξεριζωθεί η αντίληψη που διαχωρίζει τους μαθητές σε
ικανούς και μη ικανούς με μόνο κριτήριο την κοινωνική προέλευση. Όσο
εξακολουθούν οι εκπαιδευτικοί να έχουν αυτήν την αντίληψη νομιμοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την κοινωνική ανισότητα στα μάτια τους
αλλά και στα μάτια των μαθητών τους, τόσο οι μαθητές θα εσωτερικεύουν την αποτυχία αφού θα πιστεύουν ότι σωστά και δίκαια αποκλείονται
από τις ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης και τόσο η κοινωνική ανισότητα
θα διαιωνίζεται. Όπως γράφουν οι Bourdieu & Passeron 1964): «Για να
ευνοούνται οι ήδη ευνοημένοι και να αδικούνται οι ήδη αδικημένοι, το
σχολείο πρέπει να αγνοεί και αρκεί να αγνοεί(...)».
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Abstract
Does social inequality exist in Education? Does she have any relation
with the violent behavior of some students? And if these happen, how
does the school have the responsibility? These important questions will
occupy us in this study in which we will try to give answers which will
light this dark side of Education. The answers that we search, will be
given by five basic theories, Fonxionalism, Direct Reproduction, Cultural
Capital, Anomy and self – fulfill prophesy. This search will uncover that
the Education, from the way promoting equality that we did believe that
is, actually is a powerful way promoting the social inequality which is responsible for students’ unequal progress and the appearance of violent
behavior.
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