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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 διευκο-
λύνει τη συντακτική επιτροπή να θέτει τα κείμενα υπόψη της επιστημο-
νικής επιτροπής. Το βιογραφικό και η διεύθυνση του συγγραφέα θα α-
ναγράφονται σε ιδιαίτερη σελίδα-διαβιβαστικό της εργασίας τους. 

• Η έκτασή τους δεν υπερβαίνει μαζί με πίνακες και βιβλιογραφική ανα-
φορά τις 20 σελίδες, σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 14 
και διάστιχο 1,5 γραμμή. 

• Συνοδεύονται από περίληψη στην ελληνική και μια ξένη γλώσσα (γερ-
μανική, 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 επικοινωνί-
ας (του συγγραφέα/των συγγραφέων) το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην 
επιστημονική κοινότητα 

• Οι εργασίες είναι διορθωμένες και έτοιμες για το τυπογραφείο. Διορθώ-
σεις, 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 φέ-
ρουν ξεχωριστή, αυξανόμενη αρίθμηση και τίτλο. Οι τίτλοι βιβλίων και έρ-
γων 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 πολυτονι-
σμό 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 υ-
ποσημείωση. Οι υποσημειώσεις γράφονται με αύξοντα αριθμό στο κάτω μέ-
ρος 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 βι-
βλίων, 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 διδασκα-
λία 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 εργα-
σιών τους, που δεν εκφράζει απαραιτήτως την άποψη της συντακτικής 
επιτροπής και του εκδότη, οι οποίοι δεν αναλαμβάνουν ευθύνες γι’ αυ-
τό.  

• Τα πνευματικά δικαιώματα των αρθρογράφων παραμένουν ακέραια. 
Στην περίπτωση δημοσίευσης τα δικαιώματα έκδοσης παραχωρούνται 
στον Παιδαγωγικό Λόγο.  
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Polly THANAILAKI 
 
 

The ro le  o f  Women’s  Press  in  the   
shaping  o f  Female  Model  in   
the  19 t h  century  Greek  socie ty  

 
 
 
 
 

N GREECE AT THE BEGINNING OF THE 19TH CENTURY, WOMEN HAD 
been outsiders and marginal to opportunities for schooling because 
of the prejudices that existed. Some decades later a few educated 

women made their first timid steps in publishing articles about female 
rights, most of the times anonymously. At the turn of the century these 
editorial ventures gathered momentum1.  

The journals Thaleia, Evrydiki, The Family and Pleias were the most 
important of the kind. But the pre-feminist phase of the female press be-
gan with the publication of a very successful magazine entitled, The La-
dies’ Journal, the editor of which was an educated woman called Kallir-
rhoe Parren. This journal signalled the beginning of the formation of an 
organized feminist identity in the late 19th century Greek society and also 
laid the foundations for the shaping of a new female model. The goal of 
The Ladies’ Journal was “to awaken the [Greek] women, to rouse their 
dormant sense of power, to give them determination and self-confidence, 
as these two qualities had been suppressed during the centuries’ slavery 
and barbarity”. The journal defended women’s rights for access to educa-
tion and employment in a period when they were exhorted to regard 
home as their only proper sphere. 

Other magazines, such as Thaleia and Evrydiki, also favoured the ex-
pansion of female education as the only vehicle for enlightening women 
and of elevating their status. These two periodicals exposed the view that 
                                                 
1 This paper is a revised form of a conference paper presented to the Seventh European 

Social Science History Conference (ESSHC), University of Lisbon, Portugal, February 
26th- March 1st 2008 
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men and women shared complementary roles in the society. Within this 
frame of co-existence women could fight for a better social position. On 
the opposite side of this notion stood The Family and Pleias which pro-
claimed that women should keep only the Greek tradition and habits and 
not be influenced by “westernized” movements.  

Attaining the proscribed female role of wife, mother and moral safe-
guard of home and family, was more than many women could bear. New 
opportunities in education and employment caused many of them to ques-
tion the role that society had cast for them at the turn of the 19th century. 
The Ladies’ Journal, being in the forefront of the female press for claim-
ing women’s rights, started to seek for better social opportunities and ac-
tivities for their gender. Involvement in any of these ventures often led to 
unanticipated results and actions that defined new roles for women in the 
decades that followed. 

  
 

Female education and the Greek society in the  
early 19th century: Prejudice and Darkness  

 
In Europe and in the USA the 19th century was marked by a move for 

breaking down the traditional female model that determined women’s 
main role as obedient wives, good housewives and devoted mothers. By 
the 1800s more women’s «voices» appeared -compared to the past- who 
started expressing bitter criticism against the social constraints and the 
prejudices that society had cast upon them. It was then that they decided 
to attack the weakness of the social system by using, to some extent, the 
language of the Enlightenment in order to condemn the «marital tyranny» 
and their subjection to the «despotic» behavior of the men.2 

By the turn of the 19th century women had thought of their home as «a 
haven of comfort and quiet sheltered from the harsh realities of the work-
ing world». Housework was an important duty, children were to be cher-
ished and nurtured, while morality was protected through the promulga-
tion of Christian ideas and beliefs. Duty, obedience, and respect were the 
virtues which the girls were taught as the most important components that 
made up the female model.  

In England Mary Wollstonecraft, who had been influenced by the ide-
                                                 
2 Olwen Hufton, The Prospect Before Her: A History of Women in Western Europe 

1500-1800, (the Greek edition) Nefeli ed., Athens 2003,p.587.  
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als of the French Revolution, wrote a fiery document defending women’s 
rights.3 In the USA in the eyes of the law «women were treated as chat-
tels» by the male persons of their family circle. The young girls received 
the basics in the domestic economy from their mothers and, if they at-
tended a formal school, this was for a short period of time «after their 
brothers had been instructed».4 

The First American Lady, Abigail Adams, wife of the Second Presi-
dent of the United States John Adams (1797-1801), asked her husband 
why women had not been mentioned in the Declaration’s Statement, ask-
ing him to commend on the Statement’s caption that «All men are created 
equal». It was then that the intelligent and sensitive women thought to be 
the proper time to fight for their right to gain access to education, as they 
believed that only through schooling could they achieve a better social 
status. Because women were thought for centuries as marginal and out-
siders to advanced learning, they gradually became conscious of the fact 
that they had to struggle for equal opportunities with men in the national 
educational institutions in the United States of America.5  

By and large, female education contributed a lot to the shaping of wo-
men’s character and status. The schooling of the young girls in the late 
18th century Europe had become a social phenomenon that caused a real 
cultural revolution. Religion played an important role in this field. Prot-
estants considered female education as one of the most important assets 
for women. The protestant regions of the Western Europe such as Scan-
dinavia, England and Holland showed a higher index of female schooling 
compared to the Eastern areas. In France since the late 17thcentury the 
Catholic Church started taking interest in the expansion of female educa-
tion with the aim to using it as a weapon against the promulgation of the 
ideas that belonged to the protestant dogma.6  

In the Eastern Mediterranean Sea women’s social status was very 
weak because people were ignorant and superstitious. According to Ed-
ward Said, people in the Orient were «despotic» and the first impression 

                                                 
3 Ibid, pp. 1-2. 
4 Sochen June, Movers and Shakers. American Women Thinkers and Activists 1900-

1970, Quadrangle-New York Times Book, New York 1973, p.2. 
5 Lerner Gerda, The Female Experience: An American Documentary, The Bobbs Merrill 

Company, Indianapolis 1977, p.206. 
6 Perez Gonzalez Tereza, “La alfabetizacion de las ninas en Europa”, Paper presented to 

the ISCHE 28 (28th Session of the International Standing Conference for the History of 
Education) Umea University, Umea, Sweden , August 16-19, 2006.  
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that a visitor could have on the society was the «twisted ethics».7 Billie 
Melman also remarks that «the women’s vision of the Middle East un-
doubtedly reflects their prejudices, as well as hegemonic notions on the 
exotic and oriental. However, the vision was shaped primarily by gender 
and class».8 The lack of female education was observed in this part of the 
world too. Social ideas such as the early marriage for the young girls, 
large families and the model of the man being a tyrannical figure as hus-
band and father, gave them a low social profile. The men in the Levant 
did not seem to appreciate the educational attempts that the English and 
American protestant missionaries9 had planned to carry out in the area. In 
the Asia Minor station the American missionary W. Goodell wrote char-
acteristically: 

In the first place, it was said to be an impossible thing to teach a 
woman to read; and it was gravely asserted, that we might as well 
undertake to teach the wild asses of the desert to read, as to teach 
a woman. And, in the next place, it was asked, with a most trium-
phant air, of what possible use it could be to her to learn to read, 
supposing any one was found capable of it? Could she light her 
husband’s pipe any better? Could she bring his slippers with more 
modesty? And as to learning to write, pray what could she or 
would she ever think of writing but «love letters».10  

However, behind the scenes, women in the Levant played a decisive 
role in their family’s affairs. They had taken on the leading role in the 
rearing of their children while their views concerning their household af-
fairs, were unquestionably adopted. This fact reinforced the missionaries’ 
opinion that education to men only should not be enough. Another protes-
tant American minister, James Thomson, wrote in one of his reports to 
his missionary society in the United States of America, that «he did not 
have the least hope of succeeding permanently in the purpose of his mis-

                                                 
7 Said W. Edward, Orientalism (The Greek edition) Nefeli ed., Athens 1996, p. 14. 
8 Melman Billie, Women’s Orients: English Women and the Middle East,1718-1918, 

Sexuality, Religion and Work, Second Edition Mackmillan, University of Michigan 
Press 1992, p.307. 

9 See more about the American protestant missionaries in Greece: Polly Thanailaki, 
America and Protestantism: The “Evangelical Empire” and the dreams of the American 
missionaries for the 19th century Greece, (in Greek), Kastaniotis ed., Athens 2005. 

10 Tibawi, A.L. American Interests in Syria 1800-1901. A study of Educational Literacy 
and Religious Work, Clarendon Press Oxford 1966, p. 64. 
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sion until female character was elevated to its proper level».11 
Before the 1821 Greek Revolution for Independence, women were 

also thought of as inferior persons who did not deserve education nor did 
they have the right to enjoy social prestige. Men did not permit their 
spouses to go out of the house, with the only exception of going to chu-
rch. Sometimes women were given permission to visit a neighbour but, 
even in this case, they brought a distaff with them or their embroidery in 
order to continue working. They had no rest in their household duties and 
for lifelong they were playing the role of devoted mothers and caring 
housewives.12 Education was thought to be clearly unnecessary as the 
prevailing view was that proper schooling to women would raise their 
self-image and increase life expectations. As a consequence, their per-
formance as wives and mothers would be hampered.  

Although female education was considered unnecessary for the poor 
Greek girls during the country’s four hundred years’ occupation under 
the Ottoman rule, there was a number of wealthy young women coming 
from «the Phanariots» -families of the Greek merchant elite-13, who en-
joyed the privilege of having access to education. But even in this case 
schooling was given on a non-systematic basis, being mainly tutoring at 
home14. According to travellers’ accounts at the turn of the 18th century, 
the Greek «Phanariot» women enjoyed equal social prestige with their 
European counterparts15.  

The absence of female education in the early 19th century Greece had 
been observed by many men of letters who had lived abroad, had studied 
in Europe and had been influenced by the ideas studied and taught in the 
                                                 
11 Lindsay Rao, H., Nineteenth century American schools in the Levant: A study of pur-

poses, The University of Mitchigan, School of Education 1965, p. 117. 
12 Varika Helen, The revolt of the ladies: The birth of a feminist consciousness in Greece 

1833-1907 (in Greek), The Foundation of Research and Education of the Emporiki 
Bank of Greece, Athens 1987, p.60. 

13 «To Phanari» was an area in Constantinople where wealthy Greek merchants resided. 
These people travelled a lot in Europe and had studied abroad. Because of their social 
prestige they had been very influential as they held high-ranked posts in the Ottoman 
Empire.  

14 Fournaraki Helen, Ekpaideusi kai Agogi ton koritsion: Hellinikoi provlimatismoi, ena 
Anthologio 1830-1910, (Girls’ Education and Upbringing: On Greek Questions 1830-
1910, an Anthology), (In Greek), The Historical Archive for the Greek Youth, Ed., 
Athens 1987, p. 15, footnote 1. 

15 Ziogou-Karastergiou, Sideroula, He mesi Ekpaideusi ton koritsion stin Ellada (1830-
1893) (The Secondary Girls’ Education in Greece 1830-1893), (In Greek), IAEN Ed., 
Athens 1986, p. 22, footnote 2. 
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European universities. For example, Adamantios Koraes and Rigas Fer-
raios-the two men were the most important carriers of the Greek Enlight-
enment in the first decades of the century- had expressed themselves fa-
vourably to the idea of setting up a plan for establishing schools for girls 
in Greece. Professor N. Vamvas- a man with progressive ideas- supported 
the idea too. The members of the Peloponnesean Senate equally ex-
pressed the public fervour for social justice and human equality in their 
document of declaration [1822]. It was then that some Greek politicians 
in the newly-established state started taking a bold stance in favour of 
female schooling, also supported by educated men who wrote articles in 
which they defended women’s right for education. This was an effort 
made with the purpose of shaking off the prevailing prejudices that ex-
isted in the «barbaric nations» and more precisely, being an attempt to 
give up the Ottoman ideology which condemned «half of the human gen-
der» to complete darkness and to the subjection of the men.16 But most of 
these efforts remained only in theory, because Greece lacked in the nec-
essary infrastructure for providing girls with systematic knowledge. 

Greek Independence naturally gave a great impetus to public educa-
tion but the state set up schools mainly planned for boys. Thus, female 
education had to rest upon the private sector. The American protestant 
missionaries who arrived in Greece in 1828 with the aim to providing 
young people with schooling, were the persons who laid the foundations 
of female education in the country.17 In 1832 the American missionary 
couple John and Frances Hill established a school for girls in Athens 
which turned out to be very successful. This school operates until today.  

In Athens in 1836 we also observe the establishment of another pri-
vate school for girls called the «Arsakeion». The school was established 
by the «Philekpaideutiki Etaireia» (The Society for the Friends of Educa-
tion) and was funded by the «diaspora» magnate Apostolos Arsakis. The 
«Arsakeion», which also operates until now, offered a lot to female edu-
cation by supplying young girls with systematic schooling. 

In the above-mentioned schools the young boarders paid fees. As a 
consequence, these schools were mainly attended by girls whose families 
belonged to the local elite. In this case class discrimination was unavoid-
able, as only wealthy parents could afford sending their daughters there. 

                                                 
16 Fournaraki Helen, ibid.,p. 15-16.  
17 Polly Thanailaki, Ameriki kai Protestantismos…ibid, pp.59-100. 
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The curricula of the private schools for girls targeted not only at the study 
of the modern and ancient Greek language and of mathematics, but also 
at supplying them with additional subjects such as French, cooking, da-
nce classes and piano lessons. These extra activities were characterised as 
«decorative» and were designed to suit the schooling of the upper-middle 
class girls. Later, the parents asked the directors of the schools to add in 
the school-curriculum more teaching periods for the subject of the French 
language, and also to teach the girls skills on domestic economy, such as 
sewing and embroidery, as well as the savoir-fair -that is civility- accord-
ing to the European standards.18 

Eventually, in the mid 19th century the Hills’ school and the «Ar-
sakeion» started giving classes for day-students with more affordable 
fees. These two institutions also organized a Normal School for female 
teachers of primary education and of kindergartens. As a result, along 
with the urban elite schoolgirls, there was a number of poor young 
women who attended the Normal Schools because they wished to take up 
vocational studies. This category of students had received state scholar-
ships. But the mixing of different social classes was criticized by some 
members of the board who argued that the mixing of the poor with the 
rich scholars could make the first unhappy when they graduated the Nor-
mal school as they would have to live on a low salary. Others argued that, 
in the long run, graduation from the Normal School was thought of as a 
good «investment» for the poor scholars as they had the opportunity to 
«meet and socialize with the elite» thus, making good social connec-
tions19 a practice that could help them later find a rich husband. Another 
privilege for those of the poor students who attended female teachers’ 
departments, was the fact that they studied a vocation which later helped 
them find a job, thus qualifying them as professional persons and also 
adding to their «dowry»20. Moreover, female education contributed 
largely to the uprooting of the existing prejudices about women’s status 
and abilities that prevailed the early 19th century Greek society. Still fe-
male schooling had a long way to go. 

 
 

                                                 
18 Varika Helen, The revolt of the ladies: The birth of a feminist consciousness in Greece 

1833-1907 (in Greek), ibid., p.64. 
19 Varika Helen, ibid., p. 64. 
20 Varika Helen, ibid.,p. 64. 
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The early Greek-women writers and journalists:  
The Pioneers of the «Female Pen»  

 
The first attempt for a feminist social critique appeared in an autobio-

graphical piece of work written by Elizabeth Moutzan-Martinengou 
(1801-1832), who is considered to be one of the first women-writers, as 
well as the «forerunner of the Greek feminist thought».21 Her book enti-
tled Autobiography (1826), marked the beginning of an effort for a con-
scious protest against «the subjection and social seclusion» that Greek 
society had imposed on women. The Autobiography appeared towards 
the end of the period of the Greek War of Independence (1821-1828) and 
made a bold step for women’s rights. Martinengou’s Autobiography 
shows clearly the existing prejudices for young women in the 19th 
century Greek society. In order to give emphasis on the gender disparities 
that existed in her country, she wrote in an excerpt of her book: «I was 
looking at the wall of my house where I was confined», also adding that 
she experienced the «barbaric» habits that kept women «marginalized and 
illiterate». It was then that Martinengou decided to react and shake off 
the biased beliefs about female gender by persuading her parents to allow 
her take up schooling. Her first teacher was the priest of the local parish 
church who taught her how to read and write by using a worn-out psalter 
as a textbook. Eventually, Martinengou left home. In her book she wrote 
that it required a lot of effort to persuade her father once more that she 
wanted to continue her studies, because he believed in the «old barbaric 
notion that it was unnecessary for women to learn a lot».22 

According to Greek historians, E. Martinengou’s Autobiography was 
an attempt for making her «drama» known to the wider public and also 
for perpetuating her agonizing experiences. In her book she did not pose 
other questions except for one that discussed «women’s destiny and the 
barbaric ethic [that existed] in her country».23 Over all, in her Autobiog-
raphy she wrote about one of the most important issues of 18th and 19th 
century connected with women’s social position and education. Marti-
                                                 
21 Poulos-Anagnostopoulou Margaret, Arms and the Woman: Just Warriors and Greek 

feminist identity. (Unpublished) Ph.D. Dissertation, Department of History, Faculty of 
Arts, University of Sydney, November of 2003, p. 63 

22 Ziogou-Karastergiou, S., ibid, p. 34-35. 
23 Arvanitakis Dimitris, Martinengou’s Autobiography: The breach of silence and the 

multi-faced dimensions of the world, (In Greek), Ta Historica, issue 43, December 
2005, pp. 416-417. 
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nengou favoured the advancement of female schooling in her country 
without rejecting the existing model of the «virtuous» mother and wife.24 
She wrongly seemed to believe that female education was a problem that 
had been solved in all other countries with the exception of Greece, a fact 
that worsened her «tragedy».25 

On the other hand, the originality of Martinengou’s style cannot be at-
tributed to her profound knowledge of women’s issues in Europe and in 
the U.S.A., as she did not know much about them. On the contrary, be-
cause of her lack of information she seemed to «mythologize» about the 
successes of her peers abroad. 

In mid 19th century we observe the presence of more women-writers 
who started publishing articles in journals, thus, contributing to the intel-
lectual life of the country. High quality newspapers and periodicals with 
large circulation such as Pandora (1850-1872) and later Estia (1876-
1895), included women’s articles in their content. But the most important 
step made for the shaping of an independent movement of women-writers 
came in the journal entitled Attikon Hemerologion which was edited by 
the Greek man Eirinaios o Asopios . This periodical had been circulating 
in Athens for twenty-five years and included the work of many educated 
women. In 1888 the editor decided to add in the journal a separate ap-
pendix entitled «The Ladies’ Diary» which contained articles based on 
women’s issues alone.26 

During the decade 1870-1880 in the Greek press we observe the pres-
ence of two distinguished women-writers and journalists who were also 
teachers: These ladies were Sappho Leontias and Kalliope Kechagia.27  

Leontias wrote an article in the feminist journal Evrydiki entitled “On 
Women’s Call” (1870), in which she argued that women should pursue a 
career not only in education, but also in other scientific areas, such as 
medicine and philosophy. She supported her views on the grounds that 
these two fields of study largely contributed to the «exploration of the 
human heart»28. To reinforce her argument «she referred to Tocqueville’s 
observation that although American women are primarily dedicated to 
domestic work, they can be successful students of anatomy and of other 
                                                 
24 Arvanitakis D., ibid., p. 417. 
25 Arvanitakis D., ibid., p. 416. 
26 Ziogou-Karastergiou, S., ibid, p.307-308. 
27 Most of the Greek women-writers were also teachers as they were the only persons 

who had received education of an advanced level. 
28 Fournaraki Helen, Ekpaideusi…ibid., p.43. 
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branches of medicine».29 
Through the columns of Evrydiki Leontias also disseminated the ideas 

that the young girls who attended secondary education should follow the 
same basic stream of subjects with the boys, adding at the same time, that 
in the girls’ curriculum it would be better for the teachers to add a num-
ber of extra activities that would suit to women’s «high purpose».30 These 
beliefs were revolutionary if compared to the prevailing conservative no-
tions which determined that young girls should follow the basic curricu-
lum with boys without taking any extra classes. Over all, Leontia's views 
about female education targeted at improving women’s role in the family 
and in the society. 

Kalliopi Kechagia was also a teacher31 and a writer. In her book enti-
tled «A Pedagogical Manual or Some Advice to the graduates of the Zap-
peion School» (1880), she made clear that women’s character should bear 
«national and moral» ideals. According to her, the future female teachers 
would contribute largely to the expansion of the Greek language and to 
the «cultivation of the national conscience» by means of teaching the ide-
als of «Hellenism», which had to be based on the profound knowledge of 
the ancient Greek language and spirit, and also on the teaching of the 
Christian religion.32 

In both Leontias’ and Kechagia’s texts, women were defined as «con-
scious and active» persons whose societal values were based on the «per-
formance of their duties» and on «self-sacrifice».33 For Kechagia, the fe-
male model was inspired by the ancient Greek drama characters and es-
pecially by Antigone, the daughter of the ancient King of Thebes Oedi-
pus, who inspired the ancient poet Sophocles to write a tragedy about her 
in 442 B.C. The plot of the play is based on the clash of values that ex-
isted between King Creon and Antigone. «Creon advocates obedience to 
man-made laws while Antigone stresses the higher laws of duty to the 
gods and one’s family». According to Kechagia’s views, the equality be-

                                                 
29 Bakalaki Alexandra, “Gender-Related Discourses and Representations of Cultural Spe-

cifity in Nineteenth-Century and Twentieth-Century Greece”, Journal of Modern 
Greek Studies, 12 (1994), issue 1, (pp. 75-112), p. 80. 

30 Fournaraki Helen, ibid., p. 45. 
31 Both Leontias and Kechagia directed two famous schools for girls. Leontias was the 

directrice of the «Agia Fotini Central School» for girls in Smyrna and Kechagia of the 
«Zappeion» school for girls in Constantinople. 

32 Fournaraki Helen, ibid., p. 43. 
33 Fournaraki Helen, ibid., p.44. 



THE ROLE OF WOMEN’S PRESS IN THE SHAPING OF FEMALE MODEL  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/2008                                            21

tween women and men was based on the fact that before the big dilem-
mas of life both sexes had the equal right to choose: one option was the 
individual interest, being the «selfishness» and the «materialism», and 
the other was the social values and the common good.34 For Kechagia, 
Antigone represents the model of the woman whose duty was to sacrifice 
herself for «the defence of their homes by means of showing affection to 
them».35 

Women’s models as caring and affectionate mothers and housewives 
were exemplified in the texts of the early and mid 19th century books 
written by female writers and journalists. But women were defined in the 
above-mentioned pieces of work more as «passive» persons than active, 
and also ready to play the role that society had cast upon them for centu-
ries. Education was the basic element that was stressed by the women-
authors as the best vehicle for improving their status. 

  
 

The role of the female press in the  
formation of a feminist movement 

 
In Greece since the end of the decade of the 1840s a small number of 

journals and periodicals started publishing articles-mainly written by 
women- in which the importance of female education was further 
stressed. According to Helen Varika, «women’s participation in the 
men’s world of intellectualism , a fact that had been observed not only in 
Athens but also in the Greek communities of Constantinople and Smyrna, 
denoted women’s desire to go beyond the decorative frame of their edu-
cation and to turn to more profound knowledge in order to improve their 
status».36 In this effort the feminist press played an important role. 

 It has been argued by historians that there were two kinds of female 
journals: one category addressed directly to the public and expressed the 
«we» while the other was indirect and expressed the «you». The first ca-
tegory of female magazines aimed at making an effort-no matter what its 
final outcome could be- to form a «collective consciousness» that would 
help women’s struggle for equal rights with men. The second type aimed 
at «women’s manipulation» by putting forward arguments which were 

                                                 
34 Fournaraki,…,p.p. 44-45.  
35 Fournaraki,…p.45. 
36 Varika Helen, ibid., p.67. 
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familiar to them. The feminist journals Thaleia and Evrydiki belonged in 
the first category.37 

Thaleia was a monthly feminist journal published in Athens by Pene-
lope Lazaridou. In its short period of circulation-its first issue appeared in 
January 1867 and the last in August 1876 (to my knowledge)-, it con-
tained articles written anonymously. Historians speculate that they be-
longed to Lazaridou herself.38 The fact that most of the texts those years 
did not bear the signature of the writer can be attributed to the existing 
prejudices according to which women were not accepted as writers. As a 
consequence, female authors wrote anonymously or they used a pseudo-
nym.  

Among the various topics that Thaleia discussed, were women’s role 
and duties, their societal behavior, as well as the laws that protected their 
rights. The journal also included biographies of famous persons and it 
contained various kinds of texts which explored the similarities and the 
differences between men and women.39 

Evrydiki constitutes another case-study of a feminist paper because it 
largely contributed to the shaping of a new female model and added to 
the formation of women’s societal conscience. It was published between 
1870-1873 in Constantinople by Aimilia Ktena, sister of Sappho Leon-
tia's.40 In its first year of publication Evrydiki circulated on a weekly ba-
sis and in the following years as a fortnight journal. Its aim was to defend 
the rights of the female gender and to make known to the broader public 
the «voice» of the women-intellectuals.41 Evrydiki also stressed the im-
portance of the expansion of female education as the only means of im-
proving women’s position. It argued that secondary female education was 
neglected in Greece because this level of schooling was dominated by 
male educators. It also supported the view that in the girls’ schools it 
would be better if young women were instructed only by female teachers 
in order to have a better performance in their classes. The journal also 

                                                 
37 Psarra Aggelika, «Women’s Journals in the 19th century» Skoupa , issue 2 (1979), p. 4. 
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emphasized the importance of teaching subjects on domestic economy 
and it suggested more skills on the kind to be added in the school curricu-
lum.42 

Evrydiki tried to elevate the intellectual level of its female readers by 
publishing poems by ancient Greek poets translated in the modern Greek 
language. Because of this sphere of activity it was characterised as a pe-
riodical that “admired the ancient Greek period excessively”.  

The journal’s stance expressed within the feminist frame, favoured the 
view that «men and women were equal but the latter did not enjoy equal-
ity of privileges». The writer of an article that appeared in Evrydiki under 
the pseudonym «Vosporis», especially supported the idea that «equality 
between the two genders had to be taken for granted and did not need fur-
ther documentation». This article also argued that women had enough 
brain and reason to fight against the «darkness» and the prejudices which 
restricted their role and underestimated their abilities. «Vosporis» also 
claimed that women had to be socially active, hinting at the same time, 
that they should enjoy equal rights with men in their sexual life. Evrydiki 
was thought of as the only journal that dared express progressive ideas.43 

Evrydiki contained a wide range of topics. It included narrative ac-
counts of historical facts, entries of new book publications, as well as 
cultural and international events. The journal also favoured the idea of 
the first international women’s conference that took place in London in 
1872.44  

The Family constitutes another example of women’s periodical that 
belonged to the category defined above by the «you». It was a weekly 
journal that circulated only for one year (1897-1898). Its editor was Anna 
Serouiou. The Family stood on the opposite side of the previous two pe-
riodicals and was characterized as «anti-feminist».45 Its aim targeted at 
women’s comeback to the Christian Greek traditions. It disagreed with 
the claims for female better education and improvement of women’s 
status and argued that the upgrading of the girls’ schooling and the eleva-
tion of their social position would mark the «beginning of many hard-

                                                 
42 Vasiliadou Evdokia, «The women’s journals in the 19th century», ibid., p.3.  
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ships» for them.46  
This journal exposed views within the context of the Greek traditions 

that prevailed the 19th century society, according to which the cultivation 
of female moral virtues that were based on to the Orthodox beliefs, had 
been the most important of all. Its editor-in -chief employed men only to 
write articles because she believed that male journalists could articulate 
more convincing arguments and thus, they could influence the journal’s 
readers in the right way. In the Family there were also women-columnists 
but they «played only a decorative role in the paper with the only aim to 
offering the pretext of an overt antifeminist attack on behalf of the men 
who, in their articles, stressed the importance of the concept nation-
religion and the family».47 

During its period of publication the Family kept the steady motto that 
women’s role had to be restricted only in their household, while their as-
pirations for a higher social status, good career prospects or access to 
education, should be avoided as these activities «would render women re-
sponsible for undermining the nation’s unity».48 We must observe here 
that words such as «emancipation» and «independence» were viewed as 
synonymous to «ridicule» in this journal. An example of this notion is 
exemplified in an anonymous article that appeared on March 15th , 1897, 
and it ran as follows: 

If you [women] want to buy clothes [made] by French tai-
lors[….], to dine in restaurants wearing bare- necked dresses, 
[in order] to follow the fashion of the West, to smoke in order to 
be trendy, and to claim your electoral rights, then you do not 
have the right to be called Greek women. 49 

Pleias constitutes another case-study of a feminist periodical. It was 
the instrument of a ladies’ club called «Ergani Athina» which was foun-
ded in 1896 in the Greek city of Agrinion. Pleias circulated three times 
per month for four years (1896-1900) with the cooperation of «the Greek 
men and women of letters». Its goal was to practise charity and to pro-
mote education. There was a close connection between The Family and 
Pleias, as the common goals of these two journals were similar, the most 
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important ones being the promulgation of the «national Greek ethic», the 
cultivation of the ancient Greek spirit and civilization, and also the aver-
sion to «westernized» traditions and ideas. Pleias supported the view that 
women’s emancipation was not necessary while their efforts had to be 
limited only to the cultivation of the «national» ideals. At the same time 
it placed great emphasis on the importance of supporting Greek women’s 
charity activities nationwide. It must also be observed here that in Pleias’ 
columns there was a complete absence of information regarding the 
European and American women’s feminist action movements.50 

Kallirrhoe Parren, founder and manager of the Ladies’ Journal, was 
one of the first female-journalists and also the pioneer of the shaping of a 
feminist identity in Greece. Decades after the establishment of the Greek 
state, and during the period of bourgeois emergence, historians observed 
the first attempts made for an organized feminist movement as a political 
agenda. The first steps for the purpose were made by the urban petit-
bourgeoisie and by the professional middle classes-mainly consisted by 
female schoolteachers, from whom this collective of women’s emancipa-
tion emerged. Parren is considered to be the person who laid the founda-
tions for a systematic feminist conscience in the country.51 

She was born in Rethymnon, Crete, in 1859 and was coming from a 
wealthy family who left the island after the Cretan uprising when she was 
eight, to settle in Athens. In the Greek capital, Kallirrhoe attended good 
private schools for girls and graduated from the Normal School of «Ar-
sakeion», where she obtained the schoolteacher’s degree. She worked at 
first as a teacher and a schoolmistress in schools of the wealthy Greek 
communities in Russia and Asia Minor. Eventually, she gave up the 
teaching profession and returned to Athens where she married the Greek 
journalist John Parren. In 1887 Kallirrohe founded her feminist weekly 
the Ladies’ Journal which served as «a vehicle for the creative expression 
of the educated women who were united by the commitment to the ad-
vancement of Greek women’s social and cultural status». At first, the La-
dies’ Journal was managed exclusively by Parren, but later she cooper-
ated with other educated women who had studied abroad. The journal’s 
goal was to publish articles on women’s issues alone.52 
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Parren’s main stance through the columns of her journal was the ad-
vancement of female education. She stressed the point that «the education 
of women who belonged to the popular classes was the most important 
factor for civilizing the Nation».53 In order to help them she founded a 
Sunday School in 1890 where women-workers were taught the basic 
schooling such as reading and writing. In 1892, she established another 
institution called «St. Catherine’s Asylum», the aim of which was to help 
and protect single-parent families-mainly unmarried girls- as well as 
women-workers, who were at risk. In 1896 she founded the Greek «Hos-
pice» with the aide of twenty ladies which ran exclusively on charity do-
nations. In 1896 she set up «The Great Union of the Greek Women» that 
comprised of different departments, many of which broke up later and 
operated as independent schools, as for example, «The Professional and 
Home Economics School» and «The Nursing School». But the culmina-
tion of her achievements was accomplished in 1911 with the establish-
ment of the «Lyceum of Greek Women».54 

The foundation of the Ladies’ Journal (March 1887) marked the be-
ginning of a new era for the Greek feminist press, firstly because, unlike 
the other female magazines, the Ladies’ Journal had a long life. For 
twenty years the journal was a weekly periodical and for the following 
ten it circulated as a fortnight paper. Secondly, because it largely contrib-
uted to the collective effort of a feminist conscience in Greece.55  

In the first two issues of her journal Parren signed her articles as «Eva 
Prenar», thus, anagrammatizing her last name and adding a new first 
name. She did it for two reasons: The first was the concerns she had lest 
the existing prejudices about educated women would condemn her efforts 
into failure if the reading public found out that there was a woman behind 
it. Another cause was the reservations that she kept about the final out-
come of her editing venture. But in the long run, her fears did not really 
come true. The first issue of the Ladies’ Journal which circulated in 3,000 
copies was sold out at once. Parren reprinted 7,000 pieces more the same 
day. This was a real triumph in circulation figures if we consider the fact 
that the population of Athens at the time was only 65,000 people and the 
                                                 
53 Argyropoulou Christina, «He Gynaika stin ekpaideusi kai he ekpaideutikos mesa apo 

logotechnika keimena» (The presence of women educators and teachers in the litera-
ture texts), The Greek Institute of Education (n.d.), p.26. 

54 Valari Ioanna, «Kallirroe Siganou-Parren», www.amariotes.com, pp.1-5. 
55 Varika Helen, «Journalism in the service of female sex», ibid., p. 10. 
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vast majority of the Greeks was illiterate. 
Most of the Greek 19th century newspapers and magazines, mainly 

written by men, advocated the view that women’s main role was to per-
form their duties as caring mothers mainly concerned about the nurturing 
of their children, and also as the persons who cared about the proper 
housekeeping. Implicit in this view was the notion that by keeping a 
clean, neat and pious home and by filling it with warmth, women were 
achieving their highest call. Parren brought a fresh air in this atmosphere 
by openly arguing that women had to redefine themselves and bring onto 
the surface the sense of urgency, mobility and progress along with their 
duties as devoted mothers and caring housewives. 

This collective effort for «awakening» women’s conscience in order to 
form a feminist identity presupposed that the female gender had to be-
come aware of their call and mission in society. On the other hand, Par-
ren did not intend to break down the traditions, but only to present an al-
ternative voice in order to improve women’s status for claiming their 
rights. She also believed firmly in the freedom of speech and in the diver-
sity of ideas. To reinforce this view, Parren included in her Ladies’ Jour-
nal articles written by women who did not fully agree with her own femi-
nist views. Another point that characterized her journal was its interna-
tional atmosphere, because it supplied the reading public with the latest 
news that concerned women’s «progress and achievements» in other 
countries56 thus, making an effort to place the Greek feminist movement 
on an international basis.  

Within the frame of the free flow of ideas, Parren included a column 
in her journal in which she published the readers’ letters because she be-
lieved that the interaction of the reading public was what it had to be 
sought for. By adopting this policy it was evident that Parren wished to 
speculate on the reaction and on the feedback of the journal’s readers.57 

Another method that she followed in order to reinforce women’s so-
cietal progress and evolution, was to stimulate them to become more con-
scious of their human rights. She made it by writing advice on how wo-
men should react against their husbands’ arrogant and harsh behavior. In 
one of her articles entitled «Do women ought to obey to their husbands’ 
peculiar and irrational pretensions?»,58 which was an answer to a reader’s 

                                                 
56 Sklaveniti Kostoula, «The female press 1908-1918», Diavazo, issue 198 (1988), p. 14. 
57 Ibid., p.10. 
58 The Ladies’ Journal, Year E’, issue 236, Athens 24th November 1891, p. 1. 
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question, she proposed a middle-of the road-policy by arguing that wo-
men should not obey to men’s irrational pretensions and not drive to ex-
tremes, as they would «regret» it in the long run. According to Parren’s 
views, women had better appear with more convincing arguments on this 
issue.59 

In Greece the decade of the 1880s was marked by broader nationalist 
concerns. As a consequence, any gender-related questions had to situate 
themselves in this political frame. Because of it, Parren utilized the 
«feminist mythology» in synchronicity with these nationalist aspira-
tions.60 She bitterly accepted that the European and American women 
thought of their Greek peers as «Oriental», defining the term «Orient» as 
«the geographic place where the despotism and the barbarism govern». 
She argued that Greek women were mistakenly thought of as «Oriental»-
according to the term mentioned above-, adding at the same time, that 
«Greece is now a free country governed by its own laws, having its own 
traditions and culture and also its own King and Constitution!».61 

In order to reinforce women’s political rights she started proclaiming 
her ideas through the Ladies’ Journal by emphasizing the connection be-
tween politics and women. In one of her fervent articles she argued that 
Greek women, unlike their European and American peers, were never en-
titled to «political emancipation» or «to obtaining public offices». On the 
contrary, the Greek state disqualified them even from reading articles that 
discussed political topics about women’s duties and rights as Greek citi-
zens. Parren characterized this attitude as «arbitrary».62 She claimed that 
women, at least, had to be given the opportunity to read articles about 
them. In the hierarchy in which Parren classified women’s rights in poli-
tics, their social claims as equal citizens with men were placed as a first 
priority. Likewise, she put emphasis on women’s struggle to gain access 
in politics, an achievement for which she fought and it remained to be 
sought for in the distant future.63 The question whether a woman- widow 
had the right to be married again appeared in her paper, where she argued 

                                                 
59 Ibid.  
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feminist identity, ibid., p. 42. 
61 The Ladies’ Journal, Year C’, issue 125, Athens 30th July 1889, p.2. 
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that in the case of a woman who had lost her husband, she should be 
given the chance for a second marriage and that would be feasible if 
women’s «moral and intellectual» level was elevated.64  

Women’s access to knowledge was also one of the targets that Parren 
had set high in her priorities in order to defend women’s position. In one 
of the Ladies’ Journal issues she wrote that «[her journal] was the only 
one which [systematically] fought for the rights of the female gender and 
it eventually raised the banner for the intellectual, as well as the moral 
emancipation of the Greek women».65 As for their moral elevation, Par-
ren was happy to announce through the columns of her paper that «[…] 
for the last two years she courageously fought in order to openly resist 
the prevailing prejudices about women, by defying the risk that all jour-
nalists face, and by struggling for the progress and the moral values of 
the Greek women».66 Parren soon realized that she had to fight hard for 
the girls’ equal opportunities in education with the boys. The idea fitted 
nicely into the social context that women played an important role only 
as mothers and as men’s companions. According to her views, because of 
their important task they had taken on within the family circle, they were 
to be supplied with education which could help them improve their social 
profile, shake off the existing prejudices and obliterate disparities. 

 Actually Parren wished to «awaken» the Greek women and stimulate 
them in order to form a feminist identity and she also tried to help them 
shape a female model according to European and American standards. 
She echoed the international feminist ideas of her time that made women 
aware of their call and mission in the society, as well as of their abilities 
to make progress in all sectors.  

 
 

Concluding Remarks 
 
Women’s model as caring and affectionate mothers and housewives 

was exemplified in the articles published in the early and mid 19th cen-
tury texts written by female writers and journalists. But women were de-
fined in the above-mentioned pieces of work more as «passive» persons 
than active, and also ready to play the role that society had cast upon 
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them for centuries. Education was the basic element that was stressed by 
the women-authors as the best vehicle of improving their status. 

The foundation of the Ladies’ Journal (March 1887) marked the be-
ginning of a new era for the Greek feminist press, firstly because, unlike 
the other female magazines, it had a long life. For twenty years it was a 
weekly periodical and for the following ten it circulated as a fortnight 
paper. Secondly, because it largely contributed to the collective effort of 
a feminist conscience in Greece. 

Kallirrhoe Parren, founder and manager of the Ladies’ Journal, was o-
ne of the first women-journalists and also the pioneer of the feminist 
movement in Greece. Decades after the establishment of the Greek state, 
and during the period of bourgeois emergence, historians observed the 
first attempts made for an organized feminist movement as a political 
agenda. The first steps for the purpose were made by the urban petit-
bourgeoisie and professional middle classes-mainly female schoolteach-
ers- from whom this collective of women’s emancipation emerged. Par-
ren is considered to be the person who laid the foundations for a system-
atic feminist movement in the country. 

Her main stance was the advancement of female education. She 
stressed the point that «the education of women who belonged to the 
popular classes was the most important factor for civilizing the Nation». 
In order to help them, she founded a Sunday School in 1890 where 
women-workers were taught the basic schooling, such as reading and 
writing. A few years later, in 1895, she established another institution, 
«St. Catherine’s Asylum», the aim of which was to help and protect sin-
gle-parent families-mainly unmarried girls- as well as women-workers 
who were at risk. In 1896 she founded the Greek «Hospice» with the aide 
of twenty ladies which was run exclusively on charity donations. In 1896 
she set up «The Great Union of the Greek Women» that comprised of dif-
ferent departments, many of which broke up later and operated as inde-
pendent schools, as for example, «The Professional and Home Economics 
School» and «The Nursing School». The culmination of her achievements 
was accomplished in 1911 with the establishment of the «Lyceum of 
Greek Women». 
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Abstract 
 
Στην Ελλάδα στις αρχές του 19ου αιώνα οι γυναίκες δεν είχαν ευκαιρί-

ες στην εκπαίδευση επειδή οι κοινωνικές προκαταλήψεις την άφηναν στο 
περιθώριο. Μερικές δεκαετίες αργότερα ένας μικρός αριθμός μορφωμέ-
νων γυναικών έκανε τα πρώτα δειλά βήματα στη δημοσιογραφία, δημο-
σιεύοντας ανώνυμα -τις περισσότερες φορές- άρθρα υπέρ των γυναικείων 
δικαιωμάτων. Στο τέλος του αιώνα οι προσπάθειες αυτές αυξήθηκαν. Τα 
γυναικεία περιοδικά Θάλεια, Ευρυδίκη, Οικογένεια και Πλειάς ήταν από 
τα πλέον γνωστά του είδους. Όμως, η προ-φεμινιστική φάση του γυναι-
κείου τύπου ξεκίνησε ουσιαστικά με την Εφημερίδα των Κυριών, με εκ-
δότρια τη δραστήρια και τολμηρή Καλλιρρόη Παρρέν. Το περιοδικό αυτό 
σηματοδότησε την έναρξη της δημιουργίας μια οργανωμένης γυναικείας 
ταυτότητας και συνείδησης στο τέλος του 19ου αιώνα και συγχρόνως έ-
θεσε τα θεμέλια του σχηματισμού ενός νέου γυναικείου μοντέλου μέσω 
της εκπαίδευσης.  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να μελετήσει το ρόλο 
των γυναικείων περιοδικών στο τέλος του 19ου αιώνα στη διάρκεια της 
προ-φεμινιστικής φάσης στην Ελλάδα και να ερευνήσει τη συνεισφορά 
τους στη δημιουργία του γυναικείου προτύπου. Επίσης να δείξει ότι οι 
γυναίκες έπρεπε να αγωνιστούν προκειμένου να κατακτήσουν τα ατομικά 
δικαιώματά τους και να βελτιώσουν τη θέση τους σε μια κοινωνία στην 
οποία οι άνδρες κυριαρχούσαν. 

 
 
Η Πόλλη Θαναηλάκη είναι διδάκτωρ νεότερης ιστορίας τoυ Δημοκρί-

τειου Πανεπιστημίου Θράκης, και επισκέπτρια ερευνήτρια (visiting scho-
lar) του Πανεπιστημίου Harvard των ΗΠΑ. Είναι συγγραφέας δύο βιβλί-
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Ιωάννης Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

Πρωτόνοια  και  Εμβρισμός :  
Υπαρξιακά -παιδαγωγικά  επίκαιρα   
και  πατερική  εμπε ιρ ία  

 
 
 
 

 
1. Προλογικά κατατοπιστικά  
 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΔΙΗΝΕ-
κώς μια «ανοιχτή» πραγματικότητα. Η πίστη στο Θεό αποδέχε-
ται μια εσχατολογία της πραγματικότητας. Η Αστροφυσική ε-

ρευνά και τα δύο, αλλά συνήθως χωρίς πίστη στο Θεό. Η όποια σύγχρονη 
φιλοσοφία της ύπαρξης, χωρίς να αγνοεί αυτή την τριλογία, οφείλει να 
την υπερβαίνει. Ο θεολόγος Adolf Karnack λέγει: «Διαμαρτυρόμαστε 
που η γενιά μας δεν έχει ένα φιλόσοφο. Αδίκως, γιατί έχουμε! Μόνο που 
οι φιλοσόφοι βρίσκονται τώρα σε άλλο επιστημονικό κλάδο, ονομάζο-
νται Planck και Einstein»1. Θα παραφράσω τη θέση του: διαμαρτυρόμα-
στε που δεν υπάρχουν σήμερα φιλόσοφοι, αλλά αδίκως. Γιατί αυτοί βρί-
σκονται σε άλλο τόπο και τρόπο, στους ασκητές της ερήμου. Μπορεί η 
δυναμική των εξισώσεων του S. Hawking, - μια νέα φιλόδοξη και φιλό-
τιμη μορφή πνευματικότητας- να εξηγήσει τον κόσμο στο σύνολό του; 
Μπορεί να εξηγήσει πως ο γέροντας Πορφύριος πρωτοβιώνει ένα μείζον 
συναντησιακό, όπως θα το έλεγε η φιλοσοφία της ύπαρξης, γεγονός, ήτοι 
την διόραση και βλέπει πίσω από το βουνό τους γέροντές του, πως ο πα-
τέρας Δημήτριος Γκαγκαστάθης υπερ-βαίνει στην απέναντι όχθη του κα-
τεβασμένου ποταμού και πως ο πατέρας Φιλόθεος Ζερβάκος βρίσκεται 
από την Πάρο στον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης, συλλειτουργεί με άλ-
λους πατέρες και επιστρέφει στο κελί του, χωρίς ποτέ να «πάει»;2 Μήπως 
μπορεί να εξηγήσει αυτό το σκάνδαλο η φιλοσοφία από την πλευρά της; 
Ή θα υποβλέπει συνήθως τους γέροντες, σαρκωμένα παραδείγματα της 
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Θείας Χάρης, ή θα αποστρέφεται τέτοια κατ’ εξοχήν εμπειρικά-
υπαρξιακά γεγονότα. Αν και είναι ανεπίκαιρο, όμως είναι χαρακτηριστι-
κό το παράδειγμα του Kierkegaard: η θεολογία συναντήθηκε με τη φιλο-
σοφία της ύπαρξης. Εκτός αυτού, απόλυτο Εγώ αναζητάει ο Husserl, α-
πόλυτο φαντασιακό ζητάει ο Καστοριάδης, όλοι το αναζητούμε, αλλά μέ-
νουμε στη φιλοσοφική φενάκη της αναζήτησης. Μάλλον υπάρχει αδιέξο-
δο μεταξύ απόλυτης εκκοσμίκευσης και απόλυτης πνευματικότητας. 

Η περίπτωση του Kierkegaard μοναδική, αλλά ουδεμία σχέση έχει με 
το σκάνδαλο και τη μωρία των παραδειγμάτων των γερόντων: Πορφύρι-
ος, Παΐσιος, Φιλόθεος, Δημήτριος κ.α. To αρχέγονο στοιχείο εντυπωσιά-
ζει όλους, μοντέρνους και μη. Αλλά κανέναν δεν ενδιαφέρει πριν γίνει 
πολιτιστικό αγαθό. Θα ταίριαζε του Τσώρτσιλ η συμβουλή: «Να ταΐζεις 
τον κροκόδειλο να σε φάει τελευταίο»! Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τεχνά-
σματα για τη σωτηρία του Εγώ και του σαρκίου του, όχι της ύπαρξής 
του. Αλλά αστοχεύει, γιατί τελικά και αυτή τη σωτηρία του σαρκίου α-
πλώς και μόνο πρόσκαιρα την αναστέλλει. Καμία συγκατάβαση στο: 
«Αρχή και σποδός μοι το πλαστουργό σου γέγονε πρόσταγμα». 

 
 

2. Εισαγωγικά ανεβρύσματα 
 
Το ισαρχέγονο ερώτημα για την Αρχή του κόσμου σήμερα προσεγγί-

ζεται από θεολόγους και αστροφυσικούς. Μας ενδιαφέρει άμεσα, γιατί με 
αυτό συνάπτεται το ερώτημα για την ύπαρξη και τη φιλοσοφία της. 
Ποιος βρίσκεται κοντά στην αλήθεια; Οι πατέρες της Εκκλησίας που 
μαρτυρούν την προ-ύπαρξη του Θεού, φυσικοί που δεν εντοπίζουν αυτό 
που υπάρχει για κλάσματα δευτερολέπτου πριν από τη μεγάλη έκρηξη, ή 
οι υπαρξιστές που διατείνονται ότι η ύπαρξη προηγείται του Είναι; Το 
Τίποτα του Πριν των αστροφυσικών, η κενή περιεχομένου ύπαρξη, αλλά 
και το Τίποτα του Πριν της εξωκεντρικότητας, αυτής της ανθρωπολογικής 
σταθεράς του Plessner, παραπέμπουν στην παράξενη αισιοδοξία του Δι-
αφωτισμού. Γιατί αισιοδοξία; Γιατί διατείνεται ότι υπάρχει δυνατότητα 
εξήγησης. Γιατί παράξενη; Γιατί μας αφήνει ερριμένους σε ένα κόσμο 
χωρίς νόημα. Πως τα βγάζει πέρα η Παιδαγωγική με αυτά τα ερωτήματα; 
Μήπως, όμως, υπάρχει Κάτι πίσω από το παιδί και τον κόσμο; Μήπως 
αυτό είναι, εν τέλει, η ύπαρξη; 

Θεαζόμαστε αυτό το Πριν ως το Πλέον-Είναι και διακρίνουμε σε αυτό 
ένα περιεχόμενο, την Πρωτόνοια, αλλά και μια δυναμική έκφρασή της, 
τον Εμβρισμό. Στον προβληματισμό αυτό μας διαφωτίζουν οι Πατέρες 
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της Εκκλησίας: Στο Τίποτα του Πριν ή στο Πριν του Τίποτα μας κρατούν 
ανοιχτό δρόμο για το Παν του νοήματος και στο νόημα του Παντός, που 
είναι ο Θεός, ενώ συνάμα μας παραπέμπουν στην πιο δυναμική προοπτι-
κή του μέλλοντος, στην εσχατολογία. Αλλά ας αποσαφηνίσουμε καλύτε-
ρα αυτές τις θέσεις μας. 

 
 

3. Tι είναι Πρωτόνοια και τι Εμβρισμός; 
 
Η ύπαρξη του Θεού, η ύπαρξη της φύσης, η ύπαρξη του ανθρώπου, 

τρεις διαφορετικές υπ-άρξεις. Τι σχέση έχουν με την Πρωτόνοια; Η Πρω-
τόνοια είναι το πρώτο νόημα, το οποίο ανακύπτει από τις τρεις αυτές υ-
πάρξεις. Ο Θεός ενεργεί, φανερώνεται, αποκαλύπτεται, αλλά η ουσία του 
μένει ασύλληπτη. Η Πρωτόνοιά του σαρκώθηκε, έγινε Χριστός, πρόσωπο 
που οικειώθηκε την ανθρώπινη ύπαρξη. Την είδαμε και την ψηλαφίσαμε. 
Στη φύση η Πρωτόνοια έχει τους αυτοματισμούς και τη νομοτέλειά της. 
Έχει το προνόμιο να αυτο-ποιείται, αλλά δεν είναι πρόσωπο. Στον άν-
θρωπο η Πρωτόνοια ενδύει την ύπαρξη, που είναι πρόσωπο.  

Η Πρωτόνοια είναι η ενδημούσα στις τρεις υπάρξεις δυνατότητα σύν-
θεσης νοήματος, όχι κάποιο «έτοιμο» ή κρυμμένο σε αυτές νόημα. Είτε 
φανερώνεται, είτε το ανα-καλύπτεις και συνεπώς εκ των υστέρων το δο-
μείς. Ο άνθρωπος έχει εν προκειμένω δύο ειδών δια-λόγους, με το πρό-
σωπο του Θεού και με τη φύση. Και στις δύο περιπτώσεις η Πρωτόνοιά 
του αναδεικνύεται. Είναι η Πρωτόνοια της φύσης του και η Πρωτόνοια 
του προσώπου του. Συνάμα όμως ανακαλύπτει την Πρωτόνοια της φύσης 
και το κυριότερο γεύεται την αποκαλυπτόμενη Πρωτόνοια του Θεού. 

Το νόμο της βαρύτητας ο άνθρωπος τον εφ-εύρε, βρήκε επί... Υπήρχε 
ως φυσική conditio, ως δυνατότητα, στην οποία άνοιξε ο άνθρωπος δίαυ-
λο και διατύπωσε το συγκεκριμένο νόμο. Αλλά κι αν ακόμα πούμε ο άν-
θρωπος συνέλαβε ή επινόησε κάτι δεν παρακάμπτουμε το γεγονός ότι αυ-
τός είναι που βρήκε επί... Δε βρίσκεις, αλλά πάντα εφευρίσκεις, σε συ-
νάρτηση με Κάτι που μπορεί να υπάρξει, εφ-ευρίσκεις, συλλαμβάνεις, ε-
πινοείς λαμπικάρεις κάτι που έχει δυνατότητα να δια-φανεί. Χρειάζεται 
πάντως να μπορείς να βλέπεις και με άλλα μάτια και πάντα καλύτερα, ώ-
στε να πετυχαίνεις δια-φάνεια. Για τον «κλασικό υπαρξισμό», που υπο-
στηρίζει ότι η ύπαρξη προ-ηγείται και ότι δεν έχει απτό περιεχόμενο, η 
Πρωτόνοια ακούγεται αιρετική, αφού, χωρίς να ζητά σημείο Αρχιμήδη, 
παραπέμπει σε κάτι που πάντα υπάρχει και κοινωνείς μαζί του. 
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Σε σένα τον ίδιο, η Πρωτόνοια είναι η υποβόσκουσα ασύνειδα μέσα 
σου αλήθεια που αδυνατείς να την εκφράσεις, ή να την μεταγγίσεις στους 
άλλους με συνήθεις διαδικασίες μάθησης, ενόρασης κ.λ.π. Είσαι τόσο 
βέβαιος γι’ αυτήν! Αλλά είναι αδύνατο να ακουστεί, αν τη φωνάξεις. 
Γιατί σε περίπτωση που θα αποτολμήσεις να ψελλίσεις κάτι, «οι άλλοι» 
φωνάζουν τόσο δυνατά, που την πνίγουν. Δεν είναι κενή φόρμα, αλλά ω-
κεάνιο περιεχόμενο. 

Είναι επιπλέον, η Πρωτόνοια έκδηλη σε κάθε οριακή κατάσταση, που 
μας αγγίζει πρωτίστως στα καίρια της ζωής, στη γέννηση και στο θάνατο. 
Ίσως φαίνεται με άλλο πρόσωπο στο φόβο μας. Προσωπική μας υπόθεση 
είναι και αυτός. Πολύ προσωπική, όσο η γέννηση και ο θάνατος. Όπως 
προσωπική υπόθεση είναι και ο πόνος. Παρά τα θρυλούμενα, δε μερίζε-
ται ποτέ ο πόνος με το συμπάσχειν, που τόσο εμφατικά ανέδειξε ο Scho-
penhauer, ή με την παρηγοριά, για να θυμηθούμε τον Βollnow. Με βιβλι-
κά λόγια θα λέγαμε: «Ουέ τοις παρηγορημένοις»! Δεν υπάρχει κανένας 
που θα αναλάβει αυτά «τα δικά μας»: τη δική μας γέννηση, το δικό μας 
φόβο, το δικό μας πόνο, το δικό μας θάνατο. Είναι συστατικά Πρωτόνοια 
του Είναι μας. Ύπαρξή μου είναι η πρωτόνοιά μου. 

Οι μορφές της Πρωτόνοιας στους τρεις τύπους ύπαρξης, στο Θεό, στη 
φύση και στον άνθρωπο, είναι ασύλληπτα άπειρες. Θα μένουμε εφεξής 
στην Πρωτόνοια κυρίως του ανθρώπου. Για παράδειγμα Πρωτόνοια είναι 
ένα ορυχείο νοήματος, στο οποίο παραπέμπει η γλώσσα. Χωρίς αυτή το 
κοίτασμα αυτό του νοήματος δεν εφευρίσκεται. Η γλώσσα προϋπήρξε 
της επιστήμης. Διοδεύει σε ένα νοηματικό, πρωτόνοιο υπόβαθρο, σε μια 
ισαρχέγονη νοηματική περιοχή. Η επιστήμη οφείλει στη γλώσσα και στα 
σύμβολα την όλη λειτουργία και διαδικασίας της. Μια διαδικασία απο-
καλυπτική των απίθανων νοηματικών δυνατοτήτων που έχει η Πρωτό-
νοια της γλώσσας. Αποκαλυπτική μιας εν δυνάμει αλήθειας, μιας εν αλη-
θεία δύναμης, που καλείται να σαρκωθεί, χωρίς ποτέ να εξαντλείται. 

Σε όλες τις επιλογές μας υπάρχει Πρωτόνοια. Ακούγεται κωμικό, αλ-
λά Πρωτόνοια υπάρχει και στο σημερινό θεό μας, στο χρήμα. Συνεχώς 
υπολογίζουμε πόσα «μας λείπουν», αλλά δεν αναλογιζόμαστε ποια απί-
θανα ασύλληπτη Πρωτόνοια υπάρχει στο χρήμα. Αλλάζουν μορφή τα 
χρήματα, αλλά δεν «πεθαίνουν». Το προ-δεδομένο τους συμπορεύεται με 
το ερχόμενο. Είναι μια πολιτιστική Πρωτόνοια επιπέδου δοσοληψίας. 
Φανταστείτε την πολιτιστική ανατροπή: αντί για το χρήμα, κάτι που υπό 
όρους δεν αποκλείεται, να καθίσταται π.χ. το φιλί όργανο κάλυψης οικο-
νομικής δοσοληψίας! Στο χρήμα υπάρχει άλλη Πρωτόνοια δοσοληψίας 
με εκτενέστατες προεκτάσεις κοινωνικές, πολιτικές κ.α. Στο φιλί, σ’ αυτό 
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το απλούν, αλλά και πολυνοηματικό συμπεριφέρεσθαι, λανθάνει μια «δο-
σοληψία», που υπερβαίνει κάθε κοινωνικό φολκλόρ. Δεν φιλάμε οποιον-
δήποτε, οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Και πάντως: φιλάμε μια άγια εικόνα ή 
το χέρι ενός παππούλη. Ο ασπασμός στην εκκλησιαστική παράδοση, ένα 
θρησκευτικό στερεότυπο, ή ένα πολυσήμαντο σημείο; 

Κάτι για να υπάρχει πρέπει οπωσδήποτε να έχει την πρωτόνοιά του 
και ως Πρωτόνοια έχει κάτι ύπαρξη. Η Πρωτόνοια είναι ύπαρξη, νόημα 
που τελεί σε εκκρεμότητα. Δεν είναι ουδέτερη μάζα μιας ενυπάρχουσας 
κατάστασης σε πρόσωπα και πράγματα, από την οποία κάτι αυτόματα 
αναβλύζει, ή καθένας επιλέγει και διαπλάθει Κάτι κατά το δοκούν. Είναι 
το εντός-εκτός των πραγμάτων και το εντός-εκτός του ανθρώπου. Για να 
θυμηθούμε το τελευταίο παράδειγμα: είναι πίσω από το χρήμα και εντός 
του, πίσω από το φιλί και μαζί του. Η Πρωτόνοια είναι πηγή που ανα-
βλύζει νόημα, αλλά χωρίς την ανθρώπινη εμπλοκή σε αυτή δεν υφίστα-
ται. Η βαρύτητα υπήρχε πριν εφ-ευρεθεί από τον άνθρωπο, αλλά δεν α-
ποκαλύφθηκε ερήμην του. Πρωτόνοια υπάρχει σμιλεμένη σε ένα εργα-
λείο, π.χ. σε μια τανάλια, ή σε κάτι ανώτερο, σε τέχνη, σε γλώσσα, σε 
μια παπαρούνα, στα πάντα. Πρώτη φορά η Πρωτόνοια, τώρα-δα, ως επι-
στημονικό εύρημα ή ως ανορθολογικό βίωμα αποκαλύπτεται 

Πρωτόνοια υπάρχει στο ανθρώπινο σώμα. Την ιχνηλατούν οι αρμόδι-
ες επιστήμες. Αλλά η σύμ-πτωση της έμβιας με την μη έμβια ύλη είναι 
στην ανθρώπινη σωματικότητα δυσδιάκριτη. Είναι μια μεγαλειώδης πτυ-
χή του Είναι μας, κρυμμένη στη «φύση» μας, και γι’ αυτό «δε φαίνεται με 
τίποτα». Αλλά υπάρχει, αυτή είναι η ύπαρξή μου και η ύπαρξή σου. 

Το πρόσθεμα πρω- έχει εν προκειμένω δύο σημασίες. Υποδηλώνει κά-
τι ήδη εκ των προτέρων αδήλωτο και τώρα-δά πρώτη φορά αποκαλυπτό-
μενο. Η σχισματική ανθρώπινη φύση, στο σύνολό της, ως εκ-
κεντρικότητα, στη μορφή της αντικειμενίκευσης του εγώ, αλλά και της 
σχιζο-φρένειας, καθώς επίσης ως αναφορά στη ζωή, στον πόνο και στο 
θάνατο, που πρέπει να βρεθεί ελπίδα να τον απαλύνει, είναι εκδηλώσεις 
της Πρωτόνοιας. Είναι τόσο εμφατικά μέσα στη ζωή Πρωτόνοια, αλλά 
δεν τη διακρίνεις πάντα. Εκ-δηλώνεται άλλοτε ύστερα από έλλογη και 
ένσκοπη ιχνηλασία του ανθρώπου και άλλοτε αιφνίδια και, συνήθως, πο-
νετικά ως μια σπινθηροβόλα, όσο και ανορθολογική έκρηξη. Ονομάζου-
με αυτή τη διαδικασία έκφρασης της Πρωτόνοιας εμβρισμό. Με ανθρω-
πολογικούς όρους θεωρούμενος συνιστά ο Εμβρισμός εσωτερική έκρηξη 
και «θυμό».  
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4. Εσχατολογικά επίκαιρα 
 
Ποια έκρηξη μας απασχολεί; Η μεγάλη έκρηξη του σύμπαντος ή αυτή 

η μικρή-μεγάλη της ύπαρξής μας; Που σταματούν τα ορθολογικά εργα-
λεία της φυσικής επιστήμης και που παθαίνουν αφλογιστία; Χάος ή χορ-
δές, ασυνέχεια, απροσδιοριστία, σχετικότητα, Quanta, τι; Ο κόσμος στο 
μέσον του χρόνου του αναζητάει την αχρονία του: εφτά δις χρόνια πέρα-
σαν, έρχονται άλλα εφτά τρις! Με εξισώσεις κορυφαίοι αστροφυσικοί, 
όπως π.χ. ο S. Hawking, ή ο «δικός μας» Νανόπουλος, αναζητούν ό,τι 
κάποτε και ο Οιδίποδας, να λύσουν «το αίνιγμα της σφίγγας», ή ότι οι 
Πρωτόπλαστοι, το «αίνιγμα της Αλήθειας». Ανθρώπινο προνόμιο, επι-
στημονική ξιπασιά, θρίαμβος του Λόγου, ή ύβρις; Αν πιστεύεις ότι η 
Πρωτόνοια εξαντλείται, θα χάσεις το παιχνίδι. Η ιστορία της ζωής βε-
βαιώνει ότι τα μεγάλα και ανερμήνευτα είναι σαν την λερναία ύδρα. 

Ποια Πρωτόνοια θα αναζητήσεις στο Θεό; Πέθανε ο Θεός επί Νίτσε ή 
βασιλεύει μέσα σε έναν αθόρυβο, αλλά πανηχηρό θρίαμβο της Εκκλησί-
ας, την ώρα της Θείας Λειτουργίας, όπου όλα λαμβάνουν χώρα εξ αρχής, 
όπου όλος ο χρόνος συν-τελείται, («Σήμερον κρεμάται!») και συνάμα η 
όγδοη ημέρα προδράμει; Βασιλεύει η τελούμενη σχέση κτιστού και Α-
κτίστου («σιγησάτω πάσα σαρξ βροτία»); Διαγκωνισμός ορθολογικού ε-
πιστημονισμού και απερίγραπτης με τη γλώσσα εμπειρίας τύπου «ιδού 
πάρειμι»! Η σωματικότητα πάντως δεν παραγκωνίζεται εδώ, αλλά απενα-
ντίας καταφάσκει. Συγχροτίζεται σε μια ποιητική λειτουργία φυγής από 
το βίο και ένταξης στην όντως ζωή. Στη σχέση κτιστού-Ακτίστου ακυ-
ρώνεται κάθε είδος χωροχρόνου. Υπάρχει τότε ένα μη αριστοτελικό τέ-
λος, η ριζική ανάκραση της πραγματικότητας της ύπαρξης του ανθρώπου 
και της ύπαρξης του κόσμου, μια επίκαιρη εσχατολογία. Είναι ενεργήμα-
τα της Πρωτόνοιας του Θεού, μυστήριο που ξετυλίγεται μέσα από τη χά-
ρη ενός αγίου και κονιορτοποιεί κάθε αστροφυσική βεβαιότητα. Διαλέ-
γεις και παίρνεις, από τη μια Heisenberg, Einstein ή Max Plank και από 
την άλλη πατέρα Πορφύριο. «Μαρτυρούν» ένα σωρό άνθρωποι ότι όταν 
είχε κοιμηθεί ο πατέρας Πορφύριος του τηλεφωνούσαν κάποιοι, που δε 
γνώριζαν για την κοίμησή του, κι ο γέροντας τους απαντούσε: «Μη με 
παίρνετε τηλέφωνο, βρίσκομαι στους ουρανούς κοντά στο Θεό»3. Ο π. Δη-
μήτριος Γκαγκαστάθης «μαρτυρεί» πως βρέθηκε ύστερα από προσευχή 
στην απέναντι όχθη πλημμυρισμένου ποταμού. 

 
                                                 
3 Κ. Ιωαννίδη, ό.π.α.,123. 
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Οι ορθολογιστές ακυρώνουν τον ορθολογισμό τους, τον μεταποιούν 
σε χρονοκονσέρβα. Πρόκειται εδώ για έναν ανορθολογισμό, εγκλωβισμέ-
νο σε αναπαραγόμενα στερεότυπα γνώσης και συνεπώς στο θανατηφόρο 
ανοχρονισμό. Ανορθολογική είναι και η μίζερη απόρριψη της πίστης και 
κάθε ανορθολογισμού. Είναι μίζερη, αφού παρακάμπτει το είδος εκείνο 
του λόγου που το διακρίνει μια αρχοντιά, εκφρασμένη στην πίστη των 
Πατέρων, μα και σε έμμονη απιστία ενός Feuerbach, ενός Νietzsche, ή 
ενός Sartre. Υπάρχει και μια ανείπωτη αρχοντιά στον ανορθολογισμό της 
ζωής που σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις σχέσης προσώπων- Θεός, 
παιδιά, έρωτας-, καταυγάζει ως ένα πρωτάκουστο νόημα ζωής. Η σημα-
σία του ορθού λόγου δεν χρειάζεται να αιτιολογηθεί. Μόνον που ο αχα-
λίνωτος, κάποτε, οπτιμισμός του και μια ύπουλη εσωστρέφειά του -
προϊόν παροξυσμού της λογικής- απορρίπτουν με βδελυγμία το μυστήριο 
των τριών παραπάνω προσωπικών σχέσεων. Υπάρχει μήπως ενδεχόμενο 
να εξαντληθεί ο λόγος; Υπάρχει ένα τέλος του «διαφωτισμού»; Τι φο-
βούνται οι ορθολογιστές, μήπως ο λόγος «κενωθεί», ή μήπως η πίστη αλ-
λοιώσει το λόγο; Και οι θεολόγοι, τι φοβούνται, μήπως χωρέσει ο Αχώ-
ρητος στο λόγο; Αν δούμε λόγο και ανορθολογικό με όρους Πρωτόνοιας 
θα αναδείξουμε και στις δύο περιπτώσεις ψήγματα της ύπαρξής μας. Ε-
κτός και αν η διολισθήσουμε στην ανακρίβεια ότι η ανορθολογικότητα 
δεν ανήκει στην ανθρώπινη «φύση», τουτέστι στην πρωτόνοιά μας. 

 
 

5. Ο ρόλος της λογοτεχνίας 
 
5.1. Εσχατολογικά περίεργα και ποιητικά φλύαρα 
 
Τον ανορθολογισμό πολλοί εμίσησαν το παράλογο ουδείς! Όλοι μας, 

θύματα ενός πειραγμένου ψυχισμού, ζητούμε λογική και συνάμα Παρά-
δεισο στα μέτρα μας. Άλλος σε ένα νησάκι, σε μια πράσινη πεδιάδα, κι 
άλλος μάλιστα ένα Παράδεισο για το σκύλο του! Ναι, για το σκύλο του. 
Το 1983 ο Πωλ Σέλφιντ, αμερικανός συνθέτης, έγραψε ένα κλασικό μου-
σικό έργο και το ονόμασε «Ο Παράδεισος των σκύλων», θέλοντας να δι-
ασκεδάσει τον πόνο δύο παιδιών, που θρηνούσαν το θάνατο του σκύλου 
τους. Στον Παράδεισο αυτό υπάρχει ένα τζαζ-κλαμπ για ψυχαγωγία των 
σκύλων, ένας δρόμος γεμάτος με τραγανιστά κόκαλα γι’ αυτούς και μια 
σειρά από αντλίες, όπου μπορούν να βρίσκουν νερό. Τώρα, τι σχέση μπο-
ρεί να έχει αυτός ο Παράδεισος σκύλων με το Ευαγγέλιο και την πίστη, 
τουτέστι με τον έρωτα του Νυμφίου και την εμπιστοσύνη; Όσο το περι-
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βόητο τραγούδι «Βρέχει άνδρες, Αλληλούϊα, βρέχει άνδρες, Αμήν». Δε 
βρήκε άλλο λεξιλόγιο ο συνθέτης του;  
Παράδεισος, Αλληλούϊα, Αμήν, σύγχυση ή σκόπιμη γελοιοποίηση; Α-

φόρητη ελαφρότητα ή ιδεολογική αφασία; Δεν αποκλείονται οι έννοιες 
αυτές από την τέχνη. Δείγμα το «Άξιον Εστί» του Ελύτη. Το πρόβλημα 
είναι αλλού: Ενώ παραπέμπουν στα οντολογικά θεμέλια της πίστης, εκ-
φυλίζονται σε ψυχολογικές ιλαροτραγωδίες. Γιατί δεν αντιλαμβάνεται ο 
άνθρωπος ότι όταν τα ειρωνεύεται, ή στην καλύτερη περίπτωση τα συγ-
χέει, μάλλον διατυμπανίζει μια αδιέξοδη νοολογική νεύρωση; Προσφι-
λές, πρωτίστως στη Λογοτεχνία, θέμα ο Παράδεισος. Ασχετοσύνη και 
συνειδητή κακοποίηση, που εκπορεύεται από τον παροξυσμό της φαντα-
σίας και βολεύει ομφαλοσκοπήσεις ακόμα και αξιόλογων, κατά κοινή 
ομολογία, διανοούμενων. Ένας έγκριτος ακαδημαϊκός, ο Δ. Μαρωνίτης 
προτείνει να διαβάσουμε, μεταξύ άλλων, το Καλοκαίρι του 2006 και τους 
εξής στίχους του Β. Γκούμα, τον οποίο δε γνωρίζει, όπως λέγει. 

«Μετά από μια βασανισμένη ζωή.  
 Όταν πεθάνω θα ήθελα να σταματήσω λιγουλάκι / στον Παράδεισο 
απλώς για να ρωτήσω: Μήπως σας βρίσκεται κάνα/ μονόκλινο για μια 
βραδιά;»4  
Προτείνει επίσης και το «Μυστήριο της αγάπης» του Βασίλη Δημη-

τράκου, όπου μεταξύ άλλων θα μάθουμε και για το «Πετραχήλι» και τον 
ασπρούλη. Ώρα να εξηγήσεις τι είναι το Πετραχήλι για τους πιστούς! 
Στην ίδια σελίδα ο αείμνηστος Μ. Πλωρίτης περιλούει τον Μακαριώτατο 
με λίαν υποτιμητικά σχόλια, γιατί, όπως λέγει, βιάζει τη Λογική, συμπε-
ριλαμβάνοντας στα ανορθολογικά του και την πίστη.  
Ποιητική αδεία συγχέουμε τα Πρωτόνοια οντολογικά θεμέλια της αν-

θρώπινης ύπαρξης με ψυχολογικά κατάλοιπα. Η ποίηση είναι δεδομένο 
ότι τα καταφέρνει και στα δύο το ίδιο καλά. Παρακάτω θα φανεί αυτό. 
Αλλά ας μην παίζουμε: Ο Παράδεισος του Ευαγγελίου δεν είναι τόπος, 
είναι τρόπος ύπαρξης, δεν αφορά γενικώς και αορίστως έμβια όντα, όπως 
είναι ο σκύλος, αλλά μόνο τον άνθρωπο και πάντως, είναι αδιανόητος 
χωρίς εκκλησιαστική παράδοση, μυστήρια, αναφορά στην ένωση κτι-
στού-Ακτίστου και αναστημένο Κύριο. Ελπίδα ψυχολογική στην ποίηση 
βολεμένη, ότι έτσι θα λυθεί το αίνιγμα της ζωής, ή φόβος, αφού γεμίσαμε 
απαράδεκτες ενοχές; Ελπίδα οντολογική θα διαλέξουμε ή παραμύθια της 
Χαλιμάς; Μια νέα «Κιβωτό» στη σελήνη οραματίζονται οι επιστήμονες 

                                                 
4 Eφημ.Το ΒΗΜΑ, 23.07.2006 
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για τη διάσωση των όντων5. Σουηδοί σχεδίασαν το «Θόλο της Επόμενης 
Ημέρας», όπου μετά τον επόμενο παγκόσμιο πόλεμο οι επιζήσαντες θα 
έχουν στη διάθεσή τους όλους τους σπόρους, που χρειάζονται να σπεί-
ρουν! Εσχατολογικά γλοιώδη! 

Ο Παράδεισος προτυπώνει τα έσχατα, όχι ό,τι αποσωματώνεται και 
χάνεται. Οι συμβολισμοί, τους οποίους χρησιμοποιεί η Εκκλησία και η 
βυζαντινή υμνογραφία, δεν έχουν σχέση με χωροχρονικές κατηγορίες του 
βίου. Παραπέμπουν σε μετα-θανάτια ζωή, σε Πρωτόνοια. Όπως ακριβώς 
ο Κύριος δεν παραπέμπει σε δεσποτισμό και κυριαρχία, έκδηλη σε δια-
χειριστές της Εκκλησίας, αλλά σαρκώνει την οντολογική αγάπη. Αυτή 
κυρι-αρχεί, όχι κάποιος αυταρχικός ηγέτης. Προτυπώνει, επίσης ο Κύρι-
ος, την εσχατολογική αναίρεση κάθε μορφής εξουσίας. Ο Hegel διέκρινε 
στο δεσποτισμό ανατολικού τύπου μια τάση του ανθρώπου να υπερβεί 
την αυτοσυντήρησή του, να την αναθέσει σε κάποιον, στον Dominus, ο 
οποίος μάλιστα πρέπει οπωσδήποτε να επιζήσει και μετά το θάνατο, να 
νικήσει το χρόνο, να συνεχίσει να υπάρχει. Εν τέλει όμως αυτό ήταν ένα 
παιχνίδι με τη φαντασία. 

Ο Κύριος της ζωής και του θανάτου δεν καταργεί, αλλά νικάει το θά-
νατο δια του εθελούσιου Σταυρού Του. Ελευθερώνει δια παντός και κατά 
πάντα. Αυτό είναι αδιανόητο για τον Dominus, που δεν υπερβαίνει τα 
πάθη του, ούτε τους υπηκόους του βοηθάει επ’ αυτού. Αυτός και ο υπή-
κοός του φαντασιώνονται μιαν αιώνια ζωή κυριαρχίας του πρώτου επί 
του χρόνου και των ανθρώπων. Ο χρόνος δε νικιέται έτσι, επιμένει και 
επιμηκύνεται. Το θέμα είναι να βρεθείς στην «όγδοη ημέρα» και να κα-
τανοήσεις τον Κύριο, όταν λέγει: «Ύμείς φίλοι μου εστέ». Με προσφιλείς 
στους ορθολογιστές ανορθολογικούς ποιητικούς όρους αναζητάς ή την 
όντως ζωή, ή απλώς βίο:  

 Δυο μαύροι γλάροι, πίσσα πίνανε και θειάφι- Dominus 
 Οι δυο ολόλευκοι άγγελοι, κερνάγανε παραδεισένιο φως- ο Κύριος. 
Παιδεία οντολογική είναι η μεταστοιχείωση του Είναι σου: να αναδεί-

ξεις την πρωτόνοιά σου, να γίνεις, όπως ο ασκητής, ένα Τίποτα για να 
ελπίζεις σε Όλη την Αλήθεια. Ο Καζαντζάκης δε γεύτηκε αυτή την Αλή-
θεια, πεντάλευκη, απλωμένη στο φράχτη του Γέροντα Παϊσίου στην Πα-
ναγούδα. Αξιώθηκε ωστόσο μια συνάντηση με έναν άλλο ασκητή και μας 
την μεταφέρει. 

-Τι κάνεις εδώ γέροντα; 
-Πολεμάω παιδί μου. 

                                                 
5 Εφημ. Καθημερινή, 05.08.2006. 
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-Πολεμάς με ποιόν; 
-Με το Θεό. 
-Και τι λες θα τον νικήσεις; 
-Ελπίζω να με νικήσει. 

   ………………………… 
Η Πρωτόνοια είναι η ύπαρξή σου και η ύπαρξή μου. Πρωτογενές υλι-

κό της ζωής και του κόσμου. Είναι θέμα άσκησης να την αναδείξεις. Θα 
ηττηθείς λοιπόν, θα μηδενίσεις το Εγώ σου με άσκηση, σημαίνει δε θα 
χάσεις, αλλά θα βρεις όντως το πρόσωπό σου. Γιατί τότε μπορείς να υ-
πομένεις τα πάντα, όταν πιστεύεις ότι δεν είσαι τίποτα στο βίο και λα-
χταράς Ζωή. Τότε δε βλέπεις μπροστά στα μάτια σου, αλλά μέσα από τα 
μάτια σου (Καμύ). Τότε, στην άσκηση, έχεις απέναντί σου τον αληθινό 
σου αντίπαλο, από τον οποίο κυλάει μέσα σου απεριόριστο θάρρος 
(Κάφκα), έχεις δηλαδή τον εαυτό σου. Η Πρωτόνοια είναι τα σωθικά του 
κόσμου και του ανθρώπου. 

Στη βάση αυτή μπορεί να θεμελιωθεί η οντολογική παιδεία, που θα 
συμπεριλαμβάνει στις προτεραιότητες της παιδεία θανάτου, ζωής, παθών, 
υπερβατικότητας, παιδεία ως άσκηση εσχατολογική, ριζική μεταστοιχεί-
ωση της ύπαρξής σου με άσκηση, μεταστοιχείωση εμπειρικά βεβαιωμέ-
νη. Όσο ο άνθρωπος μένει περιχαρακωμένος στην ατομική του βεβαιότη-
τα, αρνείται την υπαρξιακή του παιδεία, γιατί αποκόπτεται από τις αν-
θρωπολογικές και εσχατολογικές του σταθερές αλήθειες, που μόνο με 
αναφορά στην Πρωτόνοια του Άκτιστου καταφάσκουν, χωρίς να απε-
μπολούν το λογικό. Χωρίς αυτή την αναφορά ο άνθρωπος ποτέ δεν ερμη-
νεύεται και δεν κατανοείται ως όλο. Γιατί αυτό που είναι ο άνθρωπος α-
νάμεσα στις βιολογικές του λειτουργίες και στην πνευματική-ψυχική του 
υπόσταση, η Πρωτόνοιά του, δεν ταυτίζεται με το βίο του. Είναι πυρα-
κτωμένη ζωή, αβαθής και ασύνορη. 
 
5.2. Πρωτόνοια, Εμβρισμός και ποιητικά στιβαρά 
 
Εμβρισμός, Πρωτόνοια! Αίσθηση ενός παράδοξου λόγου. Λεξιμανία 

ή, στην ουσία, λεξιπενία και ιδεοπενία; «Ο Κύριος ενεβριμήσατο τω 
πνεύματι», λέγει το Ευαγγέλιο, όταν πληροφορήθηκε την κοίμηση του 
Λαζάρου. Τουτέστι: Ο Ιησούς Χριστός βρέθηκε σε πνευματική ένταση. 
Επίσης αναφέρει: «Και ενεβριμήσατο αυτοίς ο Ιησούς λέγων…» (=Ο Ιη-
σούς αυστηρά τους παρήγγειλε λέγοντας..).6  

                                                 
6 Aγαπίου Μοναχού, Η θεϊκή φλόγα που άναψε στην καρδιά μου ο Γέρων π. Πορφύριος, 
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Η προέκταση; Εμβρισμός είναι o συναγερμός της Πρωτόνοιας, της 
ύπαρξης. Μια κορυφαία εσωτερική διέγερση συμπορευόμενη με ανάλογη 
σωματική εκφραστική κίνηση. Το εμπόνως και εμπύρως προσεύχεσθαι 
«εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας» είναι μια χαρακτηριστική 
εκδοχή του. Περαιτέρω, είναι εκείνος ο συγκλονισμός που διαπερνά το 
άλογο («ά-λογο»!) και εκδηλώνεται ως χλιμίντρισμα-ηχητική έκρηξη7.  

Σε τέτοιες περιπτώσεις του ανθρώπινου Εμβρισμού, η εν σώματι 
Πρωτόνοια αναβλύζει δυναμισμό. Ιδρώτας και δάκρυα, το «εξωκεντρι-
κό» σώμα εν προκειμένω, αναλαμβάνει την διαπόρθμευση της ύπαρξης 
κατά την οριακή, όσο και ισόβια στιγμή στο υπερβατικό τοπίο. Στο υ-
περβατικό, όχι μεταφυσικό, φαντασιακό, ψυχολογικό, διανοητικό, αλλά 
στην οντολογική στερεότητα που εμπειρικά εμβιώνεις, στην ιλαρότητα 
του προσώπου του ασκητή. Το σώμα αναλαμβάνει «να βγάλει το φίδι 
από την τρύπα», ή «τα κάστανα από τη φωτιά».Η γλώσσα έχει εξαντλή-
σει τα όριά της. Ιδρώτας και δάκρυα αναλαμβάνουν εκείνο το ρόλο που 
έχει το χαμόγελο σε κάποιες ομόλογες περιπτώσεις: με χαμόγελο «παίρ-
νεις απόσταση μέσα στην απόσταση» και διαμηνύεις ένα θυελλώδες νόημα 
ή ένα απίθανα ευρύ φάσμα υπονοιών. Και πάντως, τα δάκρυα του ασκη-
τή, να ο Εμβρισμός που πυρακτώνει την ύπαρξη. 

Στη περίπτωση του αλόγου ζώου ο Εμβρισμός δεν παραπέμπει σε 
πρω-τόνοια νοήματα και κυρίως σε υπο-νοούμενα. Είναι ενστικτώδης α-
ντίδραση στην εγκατάλειψη, διαμαρτυρία που προέρχεται από βιολογικές 
ανάγκες δίψας και πείνας, σεξουαλικής αναζήτησης, φόβου κ.α. Η έντα-
ση του ζώου εκβάλλει σε οξεία φωνητική έκρηξη, αλλά και εξαντλείται 
σε αυτή. Επειδή το ζώο δεν έχει εξωκεντρικότητα, δε διχάζεται, δεν το-
ποθετείται έναντι του εαυτού του. Του αλόγου ο Εμβρισμός είναι βιολο-
γική και μόνο λειτουργία, του ανθρώπου είναι το πέραν αυτής. Σε οντο-
λογικό, λοιπόν, επίπεδο παραπέμπει από την πλέον ακραία μορφή πόνου 
και απόγνωσης μέχρι και την κορυφαία ψυχική ανάταση, σε πρωτογενή, 
ήτοι Πρωτόνοια ζωική σφαίρα. Η Τέχνη είναι κλασικό παράδειγμα κο-
ρύφωσης του Εμβρισμού, που ανασύρει πρωτόνοιο υλικό. 

Ο Εμβρισμός καταυγάζει κάτι από το πλέον της ύπαρξης του ανθρώ-
που εν κόσμω. Η ανθρώπινη ύπαρξη ως μαρτυρία και ως πρόσωπο, αλλά 
και ο κόσμος ως Πρωτόνοια εντροπία, μένουν α-περέωτα. Ανθρώπινη και 
κοσμική πραγματικότητα δεν αποκωδικοποιούνται οριστικά. Άνθρωπος 
και κόσμος δεν είναι απολύτως αυτό που «είναι». Γίνονται αυθεντικοί 

                                                                                                                   
Αθήνα 1999, 58. 

7 Aγαπίου Μοναχού, .π.α. 
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μόνον σε στιγμές κορυφαίου Εμβρισμού, όπως είναι η σύντηξη Ακτίστου 
και κτιστού. Τότε όμως κάθε εντροπία αίρεται. 

Θεολογίζοντες και φυσικοί έχουν δίκιο, ακριβώς επειδή έχουν άδικο. 
Μυστήριο ερμηνεύουν οι μεν, μυστήριο οι δε. Κάθε βεβαιότητά τους εί-
ναι και μια δίκαιη αδικία. Η εντροπία των δε αναζητά ένα διαλεκτικό άλ-
λοθι σε κάποια αιτούμενη «τάξη». Ο αναστημένος Χριστός των μεν είναι 
μια προφανής αντι-εντροπία, όχι τάξη, αλλά απο-κατάσταση. Κι ο απλός 
άνθρωπος που δεν κατανοεί; Ένα θαλερό Ναι στη αποκατάσταση της 
ζωής, Εμβρισμός αυτοποιητικός και μεγαλο-δύναμος. Η παραστατική ι-
κανότητα και η συνείδηση δεν αρκούν, ούτως ή άλλως, να πλησιάσουν 
αυτή τη δύναμη. Χρειάζονται πολλοί τρόποι: σύμβολα, τέχνη, σώμα, σχέ-
ση. Μόνο, όμως, η πίστη σε εκγυμνάζει να εμβιώνεις και να βεβαιώνεις 
διηνεκώς τον εμβρισμό ως αρμό των πυλώνων της πρωτόνοιάς σου. 

Καμιά επιστημονική θεωρία δεν έχει τέτοια εμβέλεια, ώστε να δυνη-
θεί να εξαντλήσει την ουσία της ανθρώπινης φύσης. Την σκανδάλη τρά-
βηξε πρώτος ο Διαφωτισμός. Ατυχώς, όμως, δεν ερμήνευσε τίποτα από 
τη σωματικότητα. Τουλάχιστον ας την έφερνε στο προσκήνιο, όσο έφερε 
το λόγο. Το αυτό επαναλαμβάνεται με τον ιδεαλισμό (π.χ. Kant, Hegel) 
και τον βιολογικό ή μη θετικισμό (π.χ.Darwin και Spencer), ένα άοσμο 
ξεθώριασμα σε λογο-κοπία. Παραδόξως εξασφαλίστηκε έτσι η τροφοδο-
σία της Πολιτικής. Όμως η γλώσσα επιμένει, έστω συμβολικά: «εκλογικό 
σώμα», διατείνεται, ή «το σώμα», έτσι αναγγέλεται, συνέρχεται, εγκρίνει 
ή αποφασίζει. Πουθενά μια θέση για το πλέον της σωματικότητας. Τον 
19ο αιώνα, έναν από τους κρισιμότερους στην ιστορία του πνεύματος, οι 
Marx, Nietzsche, Bergson, Dilthey, Freud πήραν, καθένας με τον τρόπο 
του την σκυτάλη, αμφισβητώντας «κατεστημένες» λογικές. Όσο κι αν η 
κλήση της σωματικότητας αναδύθηκε αμεθόδευτα και πάντως δυναμικά 
από το Nietzsche, δεν έφθασε την ακτίνα του δοξασμένου σώματος του 
αναστημένου Κυρίου και συνεπώς και των αγίων. Ποια Πρωτόνοια υ-
πάρχει στο σώμα τους; Το σώμα αποκαθίσταται στο ρόλο του ως σκεύος 
της ύπαρξης. Οι σύγχρονοι κήνσορες της ηθικής συγχέουν, όπως είναι 
γνωστό, το ταλαίπωρο σαρκίο κάποιων κληρικών με το «κατοικητήριο 
της ψυχής» (Παύλος). Συγχέουν τη διαρκή πάλη του ασκητή με τα σαρκι-
κά πάθη με τον έκφυλο μαζοχισμό. Η άσκηση είναι παθοκτόνος, ποτέ 
σωματοκτόνος. Χωρίς το αναστημένο Κύριο και το δοξασμένο σώμα Του 
«ματαία η πίστις ημών» (Παύλος). Το σώμα του αυθεντικού ασκητή δεν 
είναι κακοποιημένο, είναι καθαρμένο και φέρει επάνω του το μερίδιο που 
του αναλογεί από εκείνη τη δόξα. Το καθαρμένο σώμα λοιπόν, αυτή η 
αναγκαία κατοικία της ύπαρξης.  
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Ο άνθρωπος εν σώματι και εν πνεύματι, αλλά συνάμα ως το Πλέον 
αυτών, ποιεί ο ίδιος τη λυδία λίθο της επιβεβαίωσής του και ακυρώνει 
κάθε ομφαλοσκόπηση επιστημονική και φιλοσοφική. Υπαρξισμός και 
ανθρωπολογία δεν αλληλοϋποβλέπονται. Απεναντίας συνευρίσκονται, α-
φού ο άνθρωπος -αυτό πιστοποιεί ο πολιτισμός και η παιδεία- συνυφαίνει 
και τα δύο: και την αυτοπραγμάτωση του Εγώ χωρίς εγωισμό και την πο-
λιτιστική επίδοση, που απογειώνει την άποψη για τον εαυτό του και για 
τον κόσμο. 

Η πατερική σοφία μιλάει για αυτό το πέραν του χρόνου, για «όγδοη 
μέρα». Η αγωνία της διάσωσης δε νικάται με υποκατάστατα του φόβου. 
Τι θες να διασώσεις; Την όγδοη ημέρα προγεύεται μόνο η σωματικότητα 
του ασκητή. Ο Εμβρισμός τότε είναι το περιεχόμενο μιας ζωής που αρχί-
ζει και από τούτο το βίο. Αν αυτό η παιδεία το εγγυηθεί, διαπορθμεύει το 
παιδί στην Αλήθεια της αυθεντικής Πρωτόνοιας. Αν, έστω, το τολμήσει, 
θα έχει βάλει το νερό στο αυλάκι. 
 
5.3. Πρωτόνοια, Εμβρισμός και στιβαρή ποιητικότητα 
 

Τι υπάρχει λοιπόν εν αρχή; Αλλά γιατί να υπάρχει και τούτο το ερώ-
τημα που θέτουμε «τι υπάρχει λοιπόν εν αρχή»; Ποιο είναι το primum 
movens; ΄Η μήπως η αρχή είναι στο τέλος, αλλά όχι η αρχή του τέλους; 
Μπορεί κάποιος που αναζητά να βρει άκρη με την πραγματικότητα, από 
τη στιγμή που γλώσσα και συνείδηση μας εγκλωβίζουν σε συγκεκριμένα 
όρια γνωστικής ικανότητας; Είμαστε οι ίδιοι μέσα σε αυτό που πάμε να 
κατανοήσουμε. Και η εμπειρία που εμβιώνεται μέσα από τη σχέση; Πόσο 
αποκωδικοποιεί την αλήθεια, από τη στιγμή που ως γεγονός δεν αποτολ-
μά να αναμετρηθεί με το μυστήριο του Θεού, μυστήριο για το οποίο η ί-
δια μας βεβαιώνει; Αδιέξοδο;  

Και ακόμα: ρεαλισμός ή ιδεαλισμός; Ασχολείται ακόμα κάποιος με 
την διάζευξη αυτή; Στο περιοδικό «Merkur» παρουσιάζεται με τον τίτλο 
«Πραγματικότητα» μέσα από μια σειρά άρθρων το πρόβλημα της διόδου 
προς την πραγματικότητα8. Στη γνωστή παράσταση του Ραφαήλ «Η Σχο-
λή των Αθηνών» απεικονίζεται μια ομάδα φιλοσόφων, μεταξύ των ο-
ποίων είναι ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Ο πρώτος δείχνει με το δάκτυ-
λό του προς τα άνω, προς τις Ιδέες, ο δεύτερος προς τα κάτω, προς τη γη. 
Ο Ernst Rietschel, εμπνευσμένος προφανώς από τον Ραφαήλ, σε γλυπτό 

                                                 
8 Rolf Spinnler, Die Errettung der äußeren Wirklichkeit, in: Stuttgarter Zeitung, Nr.234, 

10.10.2005,12. 
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του που υπάρχει εμπρός από το Εθνικό Θέατρο της Βαϊμάρης δείχνει 
τους Γκαίτε και Σίλλερ. Και εδώ, ο πρώτος δείχνει προς τα κάτω και ο 
δεύτερος προς τα επάνω9. 

Κρατάει αιώνες αυτή η βεντέτα! Από τους «πατριάρχες» του ρεαλι-
σμού Maciavelli και Hobbs μέχρι τον μετα-στρουκτουραλισμό των Fou-
cault, Derrida κ.α., αλλά μέχρι και τη Θεωρία του Συστήματος του Luh-
mann διανύθηκε πολύς δρόμος, γεμάτος από αγκάθια και οράματα, που 
σπάρθηκαν από τους Μarx, Freud, Nietzsche, και όχι μόνο.  

Η καλύτερη, πάντως, έκφραση-παράδειγμα αποτυχίας της μέτα-
υπερβατικότητας είναι η τηλεόραση, την ίδια στιγμή που η τέχνη κάνει 
τα αδύνατα δυνατά να διασώσει την πραγματικότητα «πέραν του νοήμα-
τος» και της συνείδησης, εκεί όπου δεν κυριαρχούν οι έννοιες. Εκεί που 
τα μάτια απολαμβάνουν το έργο, ή ο φακός αναλαμβάνει να συντηρήσει 
το ά-σημο Immanenz του συγκρατημένου εμφανούς, την «γιορτή της 
στιγμής» («die Feier des Augenblicks»), εν τέλει εκεί, όπου καθίσταται 
ευδιάκριτος ένας πόθος για το παροντικό και το άμεσο.10  

Να, όπως π.χ. χάρη συμβαίνει με τα μάτια και σε ένα άλλο επίπεδο, 
κατ’ εξοχή ανθρωπολογικό, στον «Μικρό πρίγκηπα» του Antoine de Saint 
Exupery, όπου η Αλεπού περιγράφει πως ο μικρός Πρίγκηπας θα κατορ-
θώσει να την εξημερώσει, κρατώντας υπομονετικά απόσταση και κοιτά-
ζοντάς την με την άκρη του ματιού, χωρίς να λέγει τίποτα, αφού τα λόγια 
προκαλούν παρεξηγήσεις.11  

Ή, πάλι, όπως συμβαίνει με το ποίημα του Όσκαρ Ουάϊλντ. Τον κατα-
κλύζει ο πόθος της κατασκευής ενός μπρούτζινου αγάλματος, που θα πα-
ριστάνει την στιγμή. Μόνο με μπρούτζο θα μπορούσε να το φτιάξει, αλλά 
μπρούτζος δεν υπήρχε πουθενά. Μόνο σε ένα άγαλμα του ίδιου, που είχε 
τοποθετήσει επάνω στον τάφο της αγαπημένης του. Το έβαλε σε αυτό το 
σημείο για να λειτουργήσει ως σύμβολο αιώνιας αγάπης και αιώνιου πό-
νου και καημού γι’ αυτήν. Έλιωσε λοιπόν αυτό το έργο του και από το 
άγαλμα του πόνου έφτιαξε ένα άγαλμα της χαράς που περνάει στη στιγ-
μή.12  

Δεν ξέρω πόσες παραμέτρους έχει η στιγμιαία απόλαυση πέραν των 
εννοιών. Όσο κι αν προκαλώ την επιστημοσύνη και τον ορθολογισμό, 
αλλά και την αισθητική απόλαυση της στιγμής, όπως η τέχνη την προ-

                                                 
 9 Ό.π.α. 
10 Ό.π.α 
11 π.Μ.Καρδαμάκη, Αεί μένει μυστήριον, Αθήνα, Αρμός, 2000,91 
12 Ι.Ν.Θεοδωρακοπούλου, Μαθήματα φιλοσοφίας της τέχνης, Αθήνα 1977, 59. 
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βάλλει, θα σας συνιστούσα να ζήσετε ένα μοναδικό γεγονός. Το βιώσα-
με, όσοι παίρνoυμε ευλογία από χαρισματικούς γέροντες. Φθάνει να τους 
βλέπεις, δε χρειάζεται να σου πουν λέξη. Σου φθάνει να βλέπεις π.χ. το 
γέροντα Ιωσήφ το Βατοπαιδινό. Αλλά και όταν σου μιλήσει, νάτη ατόφια 
η αρχοντιά κι η ανδρεία της Αγάπης. Θα καταλάβεις τι θα πει να υπερ-
βείς την πίστη και να αράξεις στην αγάπη του Κυρίου: παιδικότητα, α-
φοβία θανάτου, μαρτυρία, προσευχή-αφή Κυρίου όχι διανοητική τεχνική, 
η πρόσωπο με πρόσωπο απευθείας συνάντηση μαζί Του («..μου υπέδειξε 
τότε ο Κύριος», «…μου φανέρωσε τότε ο Κύριος»).13 Ένα νυν γεμάτο αι-
ωνιότητα! Η ένσωμη αγιασμένη ύπαρξη, όχι η διανοητική και καλλιτε-
χνική σχηματική. Η ύπαρξη σε όλο το μεγαλείο της. 

Ποια είναι η αρχή της αρχής; «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν 
και την γην, η δε γη ην αόρατος και ακατασκεύαστος, και σκότος επάνω 
της αβύσσου και πνεύμα Θεού επεφέρατο επάνω του ύδατος…» (Γεν.Α). 
Ένας καιρικός Εμβρισμός κατευθυνόμενος από τον Ποιητή, που αναπλά-
θει την Πρωτόνοια σε «φως» και ευταξία. Στο Θεό, λέγει ο άγιος Γρηγό-
ριος ο Νύσσης, υπάρχει το ακαρές ως αρχή χρονικής ποιότητας, το αδιά-
στατο και αδιάκοπο, το στιγμιαίο («Κεφάλαιον», «αρχή»). «Εν ακαρεί» 
γίνονται σε Αυτόν όλα. Δεν υπάρχει χώρισμα σε διαστήματα. Όπως υ-
πάρχει στη γραμμή το σημείο και στον όγκο το άτομο, υπάρχει στο Θεό 
το ακαρές, «όλα ομού άμα».14 Η ισόβια στιγμή σε ένα απτό θαύμα. 

 Πρωτόνοια. Αυτό υπάρχει λοιπόν εν αρχή; Είναι όλα «Ποίημα χειρών 
Αυτού»! Ποια είναι η «ώρα η πρώτη», η «Γένεση»; Ο κόσμος και ο άν-
θρωπος! Η πρώτη αιτία και η πρώτη ουσία! Αρχή και δομή! Συμβαίνει 
και με τον κόσμο ό,τι με το Θεό και τον άνθρωπο, δηλαδή γνωρίζουμε 
μόνο τρόπους ύπαρξης, ενεργήματα, όχι την ουσία; Τρεις Μηλίσιοι προ-
σωκρατικοί- Θαλής, Αναξίμανδρος, Αναξιμένης- μας δίνουν ως «αρχή» 
το νερό, τη δικαιοσύνη και τον αέρα. Και τρεις, επίσης, προσωκρατικοί-
Ηράκλειτος, Παρμενίδης, Δημόκριτος- μας εισάγουν στη «δομή»: το Γί-
γνεσθαι, το Είναι και, η σύνθεσή τους, το Άτομο. Και στην αρχή και στη 
δομή πάντως Κάτι γίνεται από ένα πλούσιο Τίποτα, ένας Εμβρισμός, αυ-
τοποιητικός, μια χρονούμενη Πρωτόνοια. 

Και ο Πλάτων; «Πότερον, ην αεί, γενέσως αρχήν έχων ουδεμίαν, ή γέ-
γονεν, aπ΄ αρχής τινός αρξάμενο· γέγονεν».15 Ποιο ήταν αφεαυτού και εξ 
                                                 
13 Oι φράσεις από τη συζήτηση μαζί μιας ομάδας προσκυνητών, στο κελί του δίπλα στην 
Ι.Μ Βατοπεδίου. 

14 Αγίου Γρηγορίου Νύσσης, Η κατασκευή του ανθρώπου, 147 
15 Β. Κάλφα, ΠλάτωνοςΤίμαιος. Εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια, Αθήνα 1005,198. Συγκρ. 
Α.Μάρκου, Φύση και άνθρωπος στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, Αθήνα 2001,31κ.εξ 
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αρχής; Αυτό που οι Γραφές παραδίδουν, ή αυτό που οι φυσικοί απορρί-
πτουν; 
Να και ο Ελύτης: «ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ το φως Και η ώρα η πρώτη 
             που τα χείλη ακόμα στον πηλό 
             δοκιμάζουν τα πράγματα του κόσμου 
             ………………………………………. 
             Εκεί μόνος αντίκρυσα  
             τον κόσμο 
             κλαίγοντας γοερά 
            Η ψυχή μου ζητούσε Σηματωρό και Κήρυκα» 
Και πιο κάτω συνεχίζει «…και τα τέρατα έπαιρναν την όψη ανθρώπου 
                      Τόσο εύλογο το Ακατανόητο» 
Ακόμα:  
«ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ αλήθεια που ήμουνα. Ο πολλούς αιώνες πριν 
Ο ακόμα χλωρός μες στη φωτιά. Ο Αχειροποίητος 
……………………………………………………. 
στεριές μεγάλες που ένιωσα 
να μυρίζουνε χώμα όπως η νόηση» 

Η πρώτη αρχή πάλι με φως αποδίδεται. Και τα «χείλη»; Απ’ αυτά α-
νατέλλει μια καίρια ανθρωπολογική σταθερά, το χαμόγελο. Η απόσταση 
μέσα στην απόσταση, από γενισιμιού του, έτσι «δηλώνεται» το παιδί, με 
ένα χαμόγελο. Όπως ίσως και το έσχατο του ετοιμοθάνατου. Πρωτόνοια 
που με εμβρισμό έγινε χαμόγελο και ψαύει γέννηση και θάνατο.  

Τα νευρωνικά κύτταρα σε όλο το μεγαλείο τους, πριν καλά -καλά τα 
προσδιορίσουμε με λογικούς βηματισμούς. Αλλά η πρώτη αρχή με το 
κλάμα, είναι μια πρώτη αποδόμηση της σωματικότητας. Ό,τι αδυνατεί ο 
άνθρωπος να εκφράσει σε οριακές καταστάσεις, το αναλαμβάνουν οι εμ-
βρισμοί του, αυτοί οι κώδικες της εξωκεντρικότητάς του. Αποσωματο-
ποιητικοί, πρωτόνοιοι, εμβριστικοί κωδικές: μορφασμοί, χειρονομίες, γέ-
λιο, κλάμα, χαμόγελο. Προηγούνται του σώματος, όπως προηγείται του 
σώματος η αποσωματοποιητική ασθένεια.  

Η Τ. Δημητρούλια αναφερόμενη σε ένα διεθνές συνέδριο για τον Ρί-
τσο προβάλλει με έμφαση τη φράση του Λουί Αραγκόν. Λέγει ο ίδιος ότι 
διαβάζοντας τη «Σονάτα του σεληνόφωτος» ένιωσε «το βίαιο τράνταγμα 
της μεγαλοφυΐας».16 Ο Πλάτων στον «Φαίδρο» μιλάει για την «φρίκη του 
ωραίου», γιατί ενώπιον του ωραίου ο άνθρωπος δοκιμάζει ένα αίσθημα 
ανώτερο από την απλή ευχαρίστηση, ένα συγκλονισμό της ύπαρξής του, 
                                                 
16 Καθημ 09.10.2005,τέχνες,1 
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ένα σκίρτημα διαρκές, οντολογικό, την «ιερή φρίκη».17 Ένας Εμβρισμός, 
λοιπόν, ποιητικός. Ποιητικός κυριολεκτικώς και μεταφορικώς. Λέγει ο 
άγιος Ισαάκ ο Σύρος: «Λέγεται ότι το οστρείδιον, έως ότου να δεχθή σπιν-
θήρά τινά εκ της αστραπής και εκ του αέρος την ύλην, και να γεννήση τον 
μαργαρίτην, είναι απλή σαρξ..».18 Δεν προέχει τι προκάλεσε τον εμβρι-
σμό, αλλά αυτός καθαυτός ο συναγερμός της ύπαρξης. Μια νέα υπερβα-
τικότητα: με σώμα, όχι χωρίς σώμα. 

 Ο πρωτόνοιος Εμβρισμός και στη «Μεγάλη έκρηξη».Από τότε χρειά-
στηκαν εφτά ή δέκα δις χρόνια για να αναπτυχθεί η νοήμων ζωή.19 Και η 
προέκταση του φαινομένου: Ο κόσμος και ο άνθρωπος είναι πεπερασμέ-
νοι χωροχρόνοι, αλλά δεν έχουν όριο; Υπάρχουν; «Περιέχουν» τον εαυτό 
τους και δεν έχουν αρχή και τέλος, απλώς υπάρχουν, χωρίς να χρειάζο-
νται Θεό;20 Είναι κβαντικά μεγέθη με πεπερασμένο φανταστικό χρόνο, 
αλλά όχι περιορισμένο. Πραγματικός χρόνος ο φανταστικός, φανταστικός 
ο πραγματικός.21  

Το θέμα είναι πόσο μας βοηθούν όλα αυτά να κατανοήσουμε καλύτε-
ρα τι είναι ως σώμα ο άνθρωπος και τι είναι ως σώμα ο κόσμος. Και ό-
ντως μας βοηθούν, χωρίς όμως να περαιώνουν το θέμα. Γιατί, πρώτον, οι 
ερμηνείες αυτές διακατέχονται από υπεροψία ή «φόβο» απέναντι στην 
πραγματικότητα του Θεού και θεωρούν ως πραγματικό μόνο έναν πο-
θούμενο κόσμο. Γιατί, δεύτερον, όλες αυτές οι ερμηνείες είναι δεσμευμέ-
νες με έννοιες, με σύμβολα, διατυπώνονται από ανθρώπους που βρίσκο-
νται στην αιχμαλωσία των δυνατοτήτων και της γλώσσας.  

Και να πάλι πόσο αδυσώπητη η γλώσσα: ποια είναι η αρχή της αρχής; 
Δεν έχουμε καμία απευθείας πρόσβαση στα πράγματα. Γιατί, μια ζωή 
τώρα μας διαφεύγει ο νόμος της έμμεσης αμεσότητας; Ό,τι με τα σύμβολά 
μας αποδίδουμε και θεωρούμε αντι-κειμενική πραγματικότητα, είναι ό,τι 
εμείς φτιάξαμε με αισθήματα, παραστάσεις και έννοιες. Μόνα τους αυτά, 
όπως στο σύνολό της η πραγματικότητα, δεν αντικειμενικοποιούνται.22 
Δεν έχουμε άμεση είδηση για τα αντικείμενα.23 Εννοιολογούμε τα πράγ-
ματα, γιατί μας παρέχει τη δυνατότητα η γλώσσα, αλλά γνωρίζουμε εν 

                                                 
17 Ι.Ν.Θεοδωρακοπούλου, Μαθήματα Φιλοσοφίας της Τέχνης, ό.π.α.,48 κ.εξ.. 
18 Αββά Ισαάκ του Σύρου, Λόγοι Ασκητικοί, αχρ., Εκδόσεις «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡ-
ΝΑΒΑΣ», 252. 

19 St.W.Hawking,Το χρονικό του Χρόνου.Μετ.Κ.Χάρακα,Αθήνα αχρ.κάτοπτρο,189. 
20 Ό.π.α.,213. 
21 Ό.π.α.,211 
22 Ι.Θεοδωρακοπούλου, Μαθήματα Φιλοσοφίας της Τέχνης, ό.π.α.,111. 
23 Ό.π.α.,106. 
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τέλει μόνο ό,τι εννοιολογήσαμε οι ίδιοι.  
Πασχίζουμε να διατυπώσουμε την έσχατη κρίση για την πρώτη αρχή, 

να δείξουμε το μυστήριο, αλλά δεν έχουμε άλλα εργαλεία γι’ αυτό το 
τόλμημα, παρά τα σύμβολα που οι ίδιοι φτιάξαμε. Κατάδικός μας και 
αφόρητα «ξένος» είναι μόνον ένας πηγαίος Εμβρισμός, εφόσον βέβαια 
μενουμε σταθεροί στο μυστήριο ενός ακομμάτιαστου πρωτόνοιου κό-
σμου.  

Πολύ φιλόδοξος, λοιπόν, στόχος που θέλει μάλλον άλμα παρά συλλο-
γισμό. Να και του Κ. Παλαμά το κοφτερό το μάτι στον «Δωδεκάλογο του 
γύφτου», στο «γύφτε λαέ»: 

«….Ο κόσμος ακομμάτιαστος και απέραντος! 
Όπου τελειώνουν οι στεριές 
τα πέλαγα αρχινάνε! 
Όσα βουνά κι αν ανεβείτε, 
απ’ τις κορφές τους θ’ αγναντεύετε άλλες κορφές, 
ψηλότερες, μιαν άλλη πλάση ξελογιάστρα 
και στην κορφή σα φτάστε την κατάληψη, 
πάλε θα καταλάβετε πως βρίσκεστε 
σαν πρώτα κάπου απ’ όλα τ’ άστρα.» 
Ο άνθρωπος και ο κόσμος, πεπερασμένοι και χωρίς όριο, αυτοποιητι-

κοί και αυτοασκούμενοι, αυτιστικοί και τυχαίοι, εγκλωβίζονται πάλι σε 
ένα όριο, στο ότι δεν έχουν κανένα όριο. Φαύλος κύκλος ή απίθανα α-
σύλληπτη «οικονομία»; Βολεύει εν τέλει όλους, φιλοσόφους και φυσι-
κούς, αυτή η διαπίστωση; Ποιος φοβάται το Θεό, πλην των θεολόγων; 
Σίγουρα ο Θεός δεν είναι ό,τι συνάγει η λογική μας. Με αυτή δεν «βλέ-
πουμε» Θεό, αλλά ό,τι υπαγορεύουν τα όριά μας. Ο Feuerbach έπεσε 
στην ίδια γκάφα με ορισμένους θεολογίζοντες. Καλά, ο πρώτος δεν κα-
τάλαβε τίποτα από υπερβατικότητα, οι δεύτεροι γιατί την αλλοιώνουν; 
Mε δεδομένο, πάντως, ότι ο κόσμος δεν είναι αιώνιος, κι αυτή είναι η 
παρεκτροπή των φυσικών, συνάγεται ότι έχει «αιτία» της ύπαρξής του. 

O Θεός δεν αποδεικνύεται με διαλεκτική λογική, αλλά είναι πρόσωπο 
που μαρτυρείται από συγκεκριμένους ανθρώπους: Προφήτες, Αποστό-
λους, Αγίους.24 Αυτή είναι η θεοπτία. Εν προκειμένω, μιλάμε για σχέση 
κτιστού και Ακτίστου, και με δικούς μας όρους, για εμβρισμό του κτι-
στού εκ του Ακτίστου. Δεν μιλάμε για ένα αυγουστιάνειο διηνεκές και 
αιώνιο παρόν, αλλά για άρση του χωροχρόνου και για «ταχύτητες», που 
υπερβαίνουν την ταχύτητα του φωτός: Ο άγιος Νεκτάριος είναι ζωντανός 
                                                 
24 πρωτ.Ι.Ρωμανίδη, Πατερική Θεολογία, Θεσσαλονίκη 2004, 265 
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ταυτόχρονα σε πολλά μέρη.25 Δανειστείτε λίγη απροσδιοριοστία από τον 
Heisenberg και θα διευκολυνθείτε. Αλλά άγιο δε θα φτιάξετε με φυσικές 
κατηγορίες. Διολισθαίνει η Πρωτόνοια, μόλις νόμισες ότι την καμάκω-
σες. Τίποτα πιο λογικό από τον ανορθολογισμό μαρτυρίας και εμπειρίας. 
Και ο Αριστοτέλης, που όρισε την «πέμπτη ουσία», τον αιθέρα; Δηλαδή 
πέραν της γης, του νερού, του αέρα, της φωτιάς μια ακόμα ουσία αγέννη-
τη; Το αίδιον και αναυξές! Ο ίδιος «τόπος», φιλοσοφικά και χωρικά («α-
νώτατος») και η ίδια ορολογία. Αγέννητο ή άκτιστο είναι το αυτό. Όμως 
στον Αριστοτέλη μιλάμε για κάποια αγέννητο «θείον», στον άγιο Γρηγό-
ριο τον Παλαμά έχουμε να κάνουμε με πρόσωπο, Του μιλάς, Τον συν-
αντάς με το που αποβάλλεις κάθε εγω-ισμό, του μιλάς και του ζητάς να 
σε ελεήσει. 

Με έννοιες και συλλογισμούς, με θεωρίες φυσικές και φιλοσοφικές 
δεν συλλαμβάνεται ο Θεός. Ούτε με «όμορφα λόγια του μυαλού» (π. Παϊ-
σιος). Ίσως μόνο και μόνο να δείξουν οι έννοιες προς Αυτόν, όχι Αυτόν. 
Τι απομένει; Ο Εμβρισμός της Πρωτόνοιας των αγίων, η αντιεντροπία 
που συνάγει, αντί να διαιρεί εσαεί, εκείνη η Πρωτόνοια εμπειρία των ε-
νεργειών του, όχι της ουσίας του. Κατηγορήματα του Θεού και γλωσσι-
κές περιγραφές, αίρονται με την Πρωτόνοια εμπειρία της θεώσεως. Λέγει 
ο Ιερός Χρυσόστομος: «(ο λόγος).. ουσίας μεν ουδαμού τίθησιν όνο-
μα….και ουκ εστίν όνομα εν αρκούν, ουδέ δύο και τρία, ουδέ πλείω διδά-
ξαι τα περί Θεού».26 Και ο αυτός άγιος αλλού λέγει: «Θεός ου κάθηται 
…θρόνω ουκ εμπερίληπται, απερίγραπτον γαρ το θείον».2727 
Εν αρχή και εν τέλει, λοιπόν, η Πρωτόνοια. Αμφίσημος, δηλαδή, 

Προυστ, διπλή αναζήτηση χαμένου παρελθόντος και χαμένου μέλλοντος. 
Ο βόρειος και νότιος πόλος μιας σφαίρας, όπως η γη. Η μη ύπαρξη ορίου 
δεν αναιρεί κατ’ ανάγκη την ύπαρξη του Θεού. Αναιρεί μόνο ένα Θεό με 
ανθρώπινα πάθη, που σκέπτεται όπως και όσο εμείς, που μπορεί να ορίζει 
ή να μην ορίζει όρια. Μια αυτιστική σκέψη μας. Η Πρωτόνοια, το εν αρ-
χή του χρόνου και η όγδοη ημέρα. Ο χαμένος, αλλά μη νοσταλγούμενος 
Παράδεισος και μια έσχατη, αλλά μη ενοχοποιός αν-αρχία ορίου. Αυτή η 
έσχατη κατάσταση δεν είναι το τέλος μιας ευθείας γραμμής του χρόνου. 
Η «όγδοη» ημέρα δεν είναι τέλος χρόνου, αλλά άν-αρχη αρχή: ο Εμβρι-
σμός της Πρωτόνοιας ύπαρξης που υποστασιάζει άλλως.  

 

                                                 
25 Ό.π.α,280 κ.εξ. 
26 Σ. Παδοπούλου, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τομ.Β΄, Αθήνα 1999, 119. 
27 Ό.π.α.,74. 
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6. Από την ποιητική δυναμικότητα του Εμβρισμού  
   στη γεροντική παιδεία 

 
Λέγει ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος ότι με την προσευχή «καταπίνεται» κάθε 

«κίνησις» στα πράγματα του παρόντος κόσμου και τότε η «διοίκησις» και 
η «οικονομία» του Αγίου Πνεύματος κυριεύει τον νου, τον οικονόμο των 
αισθήσεων και των λογισμών. Τότε αφαιρείται το αυτεξούσιο του αν-
θρώπου και ο νους οδηγείται δια της οδηγίας άλλου, και όχι δια της ιδίας 
αυτού θελήσεως.28 Τότε δεν έχει θέληση, ούτε γνωρίζει εάν βρίσκεται εν 
σώματι, είτε εκτός σώματος. Έχει θέρμη και μια «μονωτάτη φροντίδα», 
τον Κύριο, βρίσκεται σε έκπληξη, «ως εις βαθείαν μέθην».29 Βρίσκεται 
σε πύρωση της αγάπης του Θεού, ενδυναμώνονται οι εσωτερικές του αι-
σθήσεις, μεθά όπως με οίνο, παραλύονται τα μέλη του, η διάνοια εκ-
πλήσσεται και ενδυναμώνει συνάμα η θεωρία του.30 Ο Εμβρισμός! H ά-
γνοια που αποκαλύπτει την αστοχία της γνώσης. 

Ο Εμβρισμός, η πρώτη και τελευταία πράξη της ζωής και του σύμπα-
ντος, στην ενσωμάτωση και αποσωμάτωση παρών, αλλά και σε κάθε υ-
περβατικό σημείο της ζωής. Δι’ αυτού νάτη και η Πρωτόνοια, η πρώτη 
απροσμέτρητη ουσία. Η δια του Εμβρισμού πραγμάτωση της ουσίας της 
Πρωτόνοιας είναι η ύπατη παιδευτική-ανθρωπολογική αξία. Ο Εμβρι-
σμός της Πρωτόνοιας και η Πρωτόνοια του Εμβρισμού αποδίδει ό,τι πα-
ραλείπει η «συνάντηση» (γερμ. Begegnung), όπως την καθιέρωσε ο δά-
σκαλός μου ο O.F.Bollnow.31 O Εμβρισμός στη γέννηση και στο θάνατο 
του ανθρώπου, και σε κάθε κορυφαίο συναγερμό της ύπαρξης, όπου το 
«εμείς» είναι εκ φύσεως απών, όχι όμως και ο κόσμος. Μόνο του το Εγώ 
με τον εμβρισμό του πρώτου παιδικού χαμόγελου και του τελευταίου χα-
μόγελου του ετοιμοθανάτου, ο πιο αμείλικτος σαρκασμός της αστοχίας 
του «εμείς» να παίξει με το οντολογικό πρόβλημα του ανθρώπου. Γι’ αυ-
τό συνήθως αρνείται ως περιττούς τους αγίους, τους καλλιτέχνες και τους 
ποιητές, αλλά και τα παιδιά.  

Οι πρώτοι, οι άγιοι, αυτο-ασκούνται, «οικία βουλήσει», αίροντας το Ε-
γώ τους από τα πάθη, για να το αποκαταστήσουν στην Πρωτόνοια «δό-
ξα» του αναστημένου σώματος του Χριστού. Είναι εκείνοι που έχουν ε-

                                                 
28 Αββά Ισαάκ του Σύρου, Λόγοι Ασκητικοί, ό.π.α.,119κ.εξ 
29 Ό.π.α 
30 Ό.π.α.,148. 
31 O.F.Bollnow, Εxistenzphilosophie und Pädagogik, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 

1983(6), 87ff. 
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μπειρία του καιρού «της επιδημίας του Πνεύματος»,του «άλλου Παράκλη-
του»,τον οποίο ο κόσμος «ου θεωρεί». Πυρ και πνοή, έκχυση και εμπλη-
σμός. Μεταλαμάδευση και μετασκευασμός, παλιγεννεσία.32 Πρωτόνοια 
αναβλύζει από την Πρωτόνοια της «νήφουσας καρδίας», στον εγκαρδιω-
μένο νου. Η ύπαρξη του αγίου, η αυθεντική ύπαρξη. 

Οι δεύτεροι, οι καλλιτέχνες, είναι συνήθως κάποιοι τρελοί, που μι-
λούν για έρωτα, για πόνο και για θάνατο, για αιωνιότητα και αθανασία, 
αλλά και για το Τίποτα. Τα έργα τους παραπέμπουν σε έναν πρωτόνοιο 
εμβρισμό. Ακόμα και σε ποιητές άθεους, όπως είναι ο Βάρναλης (στο έρ-
γο του «Το φως που καίει» ο Μώμος ειρωνεύεται και χλευάζει τον Ιη-
σού), δε λείπει η εμβριστική σπιρτάδα, άλλο αν δεν βγάζει σε πίστη.33 
Όταν αναζητάμε τι «φταίει», το ριζικό μας, ο Θεός ή το κεφάλι μας και 
όταν δειλοί, άβουλοι και μοιραίοι προσμένουμε το θαύμα σίγουρα έχουμε 
αφήσει πίσω μας το τοπίο της ρηχής πραγματικότητας, όσο κι αν πεισμα-
τικά εμμένουμε σε μια άλλη πίστη, στην πίστη στον εαυτό μας. Στους 
«Πόνους της Παναγίας» και την «Αγωνία του Ιούδα» ο Βάρναλης ανοίγει 
σκληρό διάλογο με τη χριστιανική πίστη, με ό,τι δεν συνάδει με την ιδε-
ολογία του, στην οποία ωστόσο πεισματικά πιστεύει. 

Οι ποιητές ζητούν κάθαρση. Να στο Σεφέρη ο διάλογος: «-Γιατί, βρε, 
γράφεις ποιήματα;- Για να λευτερωθώ από το προπατορικό αμάρτημα».34 
Ζητούν δηλαδή μια Πρωτόνοια πέραν της παυλικής αντίληψης περί μω-
ρίας και σκανδάλου, όταν «ακόμα και για το πέταγμα της πεταλούδας εί-
ναι αναγκαίος ολόκληρος ουρανός».35  

Ο Εμβρισμός, χριστιανικός ή ποιητικός, είναι το κινούν, ο έρως. Για 
τον πρώτο ενδιαφέρον έχει και το μυστήριο του γάμου: «Εποίησεν εξ ε-
νός ένα και πάλιν τους δύο τούτους ένα ποιήσας, ούτω ποιεί ένα», λέγει ο 
άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επισημαίνοντας ότι «έρως εμφωλεύει» βα-
θιά στη φύση των ανθρώπων και «ο Θεός «ουκ αφήκεν ένα αρκείν προς 
την γέννησιν».36 Μάλιστα ο άγιος αυτός φθάνει σε απίθανα προχωρημένο 
σημείο να προτρέπει στον άνδρα να πεθαίνει για τη γυναίκα του.37 Ποιος 

                                                 
32 Σ. Παπαδοπούλου, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος,ό.π.α.,114 κ.εξ. 
33 Α. Χριστοφή, Η αντιπαράθεση μαρξισμού και χριστιανικής πίστης στο έργο του Κώ-
στα Βάρναλη, στο: «Πίστη και Νεοελληνική Λογοτεχνία», Λευκωσία 1990,21. 

34 Μον. Θεολόγου Σταυρονικητιανού, Σκέψεις για την ποίηση, στο: «Πίστη και Νεοελλη-
νική Λογοτεχνία», ό.π.α.,,21. 

35 Ιωάννας Κολιού, Πίστη και ποίηση σε έκφραση σωστή, στο: «Πίστη και Νεοελληνική 
Λογοτεχνία», ό.π.α.,24. 

36 Σ.Παπαδοπούλου, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ό.π.α.,316 κ.εξ. 
37 Ό.π.α.,313 
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έρωτας; Να αφοσιωθείς τόσο πολύ στο άλλο πρόσωπο που κάθε θρυμμα-
τισμός στα πολλά και ασήμαντα, κάθε διάχυση, κάθε κομμάτιασμα, αντι-
καθίσταται από ένα, το καίριο και το καταφανές. Αυτό που αποκαθιστά 
μια Πρωτόνοια τάξη μυστηρίου της ύπαρξης, αυτό με το οποίο ενωτίζο-
νται όλες οι μονάδες της ύπαρξης, η έσχατη αναγωγή στο μυστήριο του 
Θεού. 

Για τους ποιητές ισχύει του Ρίτσου η θέση «Αν άφεση δεν είναι η ποί-
ηση, τότε, από πουθενά μην περιμένουμε έλεος». Για τους πιστούς το έλε-
ος είναι μόνο του Θεού.38 Και στις δύο περιπτώσεις το καίριο σημείο με-
τάγει στο μέλλον. Στο επόμενο κλάσμα δευτερολέπτου, στο βιολογικό 
τέλος της ζωής ή στα επόμενα εφτά εισέτι περίπου δισεκατομμύρια χρό-
νια, όπως διατείνονται οι φυσικοί. Η Πρωτόνοια και ο Εμβρισμός, στην 
Αρχή και στο Τέλος. Μάλλον είναι στρογγυλή η πραγματικότητα, όπως η 
σφαίρα της γης, και να που, όσον αφορά τουλάχιστον το σχήμα, έχει 
μάλλον δίκιο ο St.W.Hawking.  

Αλλά η κατανόηση του κόσμου και του ανθρώπου δεν καλύπτεται με 
το «θαύμα» της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής. Προϋποθέτει αυ-
τό που όλοι οι πολιτισμοί, ανατολικοί και δυτικοί, ονόμασαν «συμβολική 
κατανόηση», και είναι ανώτερη από τη διανοητική. Εμπλέκει στο παιχνί-
δι της κατανόησης το βίωμα και την εμπειρία, όσο και τον αστραπιαίο 
φωτισμό της πραγματικότητας. Απεναντίας, ο αντικειμενισμός αποθεώνει 
την ομοιοποίηση και αφαιρεί τη ζωή ως μοναδικό προσωπικό γεγονός, 
της αφαιρεί το μεδούλι, που είναι μυστήριο. Πέραν αυτού, αντικειμενική 
γνώση θα μπορέσουμε να βρούμε «μόνο αν βρεθούμε εκτός δημιουργίας, 
δηλαδή ποτέ».39 

Και τα παιδιά; Βλέπουν σφαιρικά και ενιαία, με τα δικά τους μάτια, 
με το δικό τους πρωτόνοιο εμβρισμό. Η ποίηση του Ρίτσου («Όνειρο Κα-
λοκαιριανού Μεσημεριού») είναι εν προκειμένω αποκαλυπτική: 

«Τώρα δυό λουλούδια και δυό αχτίνες δεν κάνουν τέσσερα-κάνουν την 
ψυχή μας. 
Κι ένα τριαντάφυλλο και μια πεταλούδα δεν κάνουν δύο-κάνουν ένα 
Θεό. 
Κι ένας Θεός κάνει όλα. 
Λοιπόν η ψυχή μας μαζί με την ψυχή του Θεού πόσα κάνει; 
Ο δάσκαλος δεν ξέρει. 
Εμείς το ξέρουμε πως κάνει: ένα. 

                                                 
38 Ό.π.α. 
39 Μον.Νικολάου, Θέαση,Αθήνα 2003, Αρμός, 26. 
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Το διαβάσαμε σήμερα στο ανοιχτό βιβλίο του ήλιου, 
Σήμερα που ξεχάσαμε όλα τα βιβλία».40 
Τι ξέρουν τα παιδιά και αγνοεί ο δάσκαλος; Αυτό που και εκείνος ή-

ξερε, όταν ήταν παιδί και το απαλλοτρίωσε με τον ορθολογισμό του. Αυ-
τό που δε χωράει σε βιβλία, την Πρωτόνοια. Το παιδί ως άνθρωπος και ο 
άνθρωπος ως παιδί διαπλάθουν στη βάση αυτής της Πρωτόνοιας μια αι-
σθητική συμπεριφορά που δεν θίγει τον κόσμο, όπως η επιθυμία.41 Γιατί 
φοβούμαστε να πούμε στα παιδιά ότι υπάρχει μυστήριο στον άνθρωπο 
και μόνο σ’ αυτόν; Ο Εμβρισμός μας παραπέμπει σε αυτό το μυστήριο. 
Από εκεί εκπηγάζει η ύπαρξή μας και το νόημά της. 

Θα ήθελα να διακόψω εδώ την αναφορά μου στην Πρωτόνοια και τον 
εμβρισμό καλώντας σας σε μια αντιπαραβολή H. Plessner και γέροντα 
Παϊσίου. Είμαι βέβαιος ότι ο πρώτος δεν ήξερε τίποτα για τον γέροντα, 
αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο γέροντας δεν «επικοινώνησε» ποτέ με τον 
πρώτο. Γι’ αυτό και δεν με εκπλήσσει που δύο εκ διαμέτρου διαφορετι-
κοί άνθρωποι, ένας άγιος γέροντας και ένας γερμανός εβραϊκής καταγω-
γής, αρνητής της πίστης, ζωολόγος και φιλόσοφος, ένας στοχαστής που 
θεμελίωσε τη Φιλοσοφική Ανθρωπολογία, συγκλίνουν όσον αφορά το 
δαρβινικό ερώτημα για τη δημιουργία του ανθρώπου. Στο ύστερο έργο 
του, όταν υπερβαίνει τον αυστηρό βιολογισμό του ανθρώπου υπερτονίζει 
το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι βιολογικό ον που έχει υπερβεί το βιολο-
γισμό του, χωρίς να έχει ούτε στο ελάχιστο εξελιχθεί, αφότου τον γνωρί-
ζουμε. Εκτός αυτού, στο κείμενό του με τον τίτλο conditio humana, ήτοι 
στον πρόλογο στο περιώνυμο έργο «Propyläen Weltgeschichte», αναφέ-
ρεται, συνοψίζοντας παλαιότερες θεωρίες του, και εμφατικά εκείνη της 
«Εξωκεντρικής Τοποθετικότητας,», στη διαφορά ζώου και ανθρώπου. 
Εκεί, μεταξύ άλλων, λέγει ότι ο πίθηκος μαθαίνει από τον άνθρωπο πο-
δήλατο, αλλά αδυνατεί να το διδάξει στο παιδί του. Η εξέλιξη του ζώου 
έχει σημείο τερματισμού και σε αυτά ακόμα τα ανθρωποειδή και ειδικώς 
στον χιμπατζή.42  

Δέστε, τώρα, τι λέγει ο γέροντας. «Μου είπε κάποιος: «Αν πούμε ότι 
το χώμα είχε διάφορα συστατικά, διαφόρους οργανισμούς και ο Θεός πή-
ρε από αυτά και έκανε τον άνθρωπο…». Δηλαδή, λέω, αν δεν υπήρχαν 
αυτά, δεν μπορούσε ο Θεός να κάνη τον άνθρωπο; Δύσκολο πράγμα!». 
                                                 
40 Σ.Παπαντωνίου, Το θρησκευτικό στοιχείο στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, στο: «Πίστη 
και Νεοελληνική Λογοτεχνία», ό.π.α.,74 κ.εξ.. 

41 Συγκρ. Ι. Θεοδωρακοπούλου, Μαθήματα Φιλοσοφίας της Τέχνης, ό.π.α.,55. 
42 H.Plessner, Zur Frage der Vergleichbarkeit tierischen und menschlichen Verhaltens. 

In: Gesammelte Schriften, Bd.VIII, Frankfurt a.M.1983, 284 ff. 
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«Αν πούμε, μου λέει, ότι πήρε πρώτα από τον πίθηκο και τον τελειοποίη-
σε;». «Καλά, του λέω, δεν μπορούσε ο Θεός να κάνη το τέλειο δημιούρ-
γημα, τον άνθρωπο, που διέθεσε γι’ αυτόν ολόκληρη ημέρα; Έπρεπε να 
βρει ανταλλακτικά; Διάβασε να δεις τι λέει στην Προφητεία του Ιώβ2, 
στο Ανάγνωσμα της Μεγάλης Πέμπτης. Τώρα αυτά για τον πίθηκο ούτε 
η επιστήμη τα παραδέχεται. Πόσα χρόνια έχει που οι άνθρωποι ανέβηκαν 
στο φεγγάρι; Οι πίθηκοι τόσα χρόνια δεν εξελίχθηκαν να κάνουν ένα πο-
δήλατο τουλάχιστο ένα πατίνι. Είδες κανένα πίθηκο με πατίνι; Άλλο αν 
πάρης έναν πίθηκο και του μάθης να κάνη πατίνι!....». «Αν πούμε, λέει, 
εκείνο, αν πούμε εκείνο…;». «Μη λες τίποτε, του λέω, για νάσαι πιο σί-
γουρος». Και συνεχίζει ο γέροντας: «Αυτήν την θεωρία δίδασκε και ένας 
καθηγητής του Πανεπιστημίου. Του είπα μια φορά: «Σιγά-σιγά, με την 
περιποίηση, η φασολιά θα γίνη και καλύτερη φασολιά, η μελιτζανιά κα-
λύτερη μελιτζανιά. Ο πίθηκος, άμα τον ταΐσης, άμα τον περιποιηθής, θα 
γίνει καλύτερος πίθηκος, δεν μπορεί να γίνει άνθρωπος. Αν ένας μαύρος 
είναι σε ψυχρό κλίμα και δεν βγαίνει στον ήλιο, λιγάκι θα διορθωθή το 
δέρμα του· δεν θα πάψη όμως να είναι μαύρος». Και ύστερα, αν σκεφθής 
ότι από άνθρωπο, την Παναγία μας, γεννήθηκε ο Χριστός! Δηλαδή πρό-
γονος του Χριστού ήταν ο πίθηκος;….».43  

 
 

7. Επιλεγόμενα 
 

Τελικά, ναι, υπάρχει Κάτι κι όχι το Τίποτα. Υπάρχει η Πρωτόνοια, αυ-
τή είναι η όντως ύπαρξη, ασύλληπτη η πρωταρχή της στο Θεό και στον 
άνθρωπο. Εδώ αίρεται το κενό περιεχομένου Απόλυτο και Απόρρητο υ-
παρξιακό: έχουμε έναν έσχατο, άθικτο από κάθε εξωτερική αλλοίωση 
πυρήνα, μεστό ασύλληπτων δυνατοτήτων. Ανθρωπολογία και ασκητική 
εμπειρία έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με την Πρωτόνοια. Εξωκεντρι-
κότητα στην ανθρωπολογία του Plessner, εξωκεντρικότητα στη θεολογία 
του π. Παϊσίου. Ο δεύτερος, όντας παντελώς αμύητος στην κοσμική σο-
φία, κατέχει τον τρίτο τρόπο γνώσης - που μας περιγράφει διεξοδικά ο ά-
γιος Ισαάκ ο Σύρος- και δε γνωρίζει επιστημονική ορολογία. Δεν γνωρί-
ζει ότι η εξωκεντρικότητα είναι γνώρισμα της ανθρώπινης σωματικότη-
τας. Έχει μια ευλογημένη ά-γνοια, σαν το μικρό παιδί! Γνωρίζει όμως 

                                                 
43 Γερ.Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι, Α΄, Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο, 
εκδ.Ι.Η. «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης 2003(5), 298 
κ.εξ. 
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από πρώτο χέρι τους όρους μιας Πρωτόνοιας εξωκεντρικότητας, που δεν 
παραπέμπει στον ενδοκοσμικό πολιτισμό, αλλά στην εσχατολογία της 
όγδοης ημέρας. Και τις δύο περιπτώσεις εξωκεντρικότητας, τα δύο παρα-
δείγματα Εμβρισμού της Πρωτόνοιας, τα χρειαζόμαστε σε επίπεδο οντο-
λογικής παιδείας: άνθρωπο εφ-ευρίσκει ο μεν, άνθρωπο και ο δε. Η δια-
φορά είναι ότι ο γέροντας γίνεται σκεύος όχι πλέον εφεύρεσης, αλλά φα-
νέρωσης του Θεού. Οι επιστήμονες επιμένουν στην πρώτη διαδικασία 
της εφεύρεσης, οι γέροντες μας φέρνουν τη Χάρη του Θεού, όπως η σω-
λήνα το νερό. Και μας υποψιάζουν για τη φανέρωση, που σε πείθει όχι 
μόνο να αποσαφηνίσεις τα στοιχειώδη και πρωταρχικάτης ύπαρξής σου, 
αλλά και να υπερβείς κάθε φόβο περί απώλειάς της. Ο γέροντας Πορφύ-
ριος, ο γέροντας Δημήτριος, οι γέροντες εν γένει, αυτό το βιωμένο Ευαγ-
γέλιο, οι ιχνηλάτες της ύπαρξης που έχει σώμα και νόημα, είναι δοξα-
σμένη και αγιασμένη. Μετά την Ανάσταση του Χριστού αίρεται τύποις 
και ουσία κάθε υπαρξισμός που στοχάζεται την ύπαρξη σε σχέση με τον 
βιολογικό τόκο ή το θάνατό της, την ελευθερία, τον πόνο και κάθε τι άλ-
λο. Η ύπαρξη είναι πλησμονή νοήματος Πρωτόνοιας εσχατολογικής. 

 
  

Ο Ιωάννης Θεοδωρόπουλος γεννήθηκε το 1949. Είναι Διδάκτωρ του 
Πανεπιστημίου Tübingen, καθηγητής Παιδαγωγικής στην ΑΣΠΑΙΤΕ Πα-
τρών. Υπηρέτησε ως Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εξωτερι-
κού 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 περιοδι-
κού «Παιδαγωγικός Λόγος». Έχει συγγράψει πολλά βιβλία και επιστημο-
νικά άρθρα στην ελληνική και γερμανική γλώσσα. 

(aspetepa@otenet.gr) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 





ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/2008                                                                                      59 

Γεώργιος ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ 
 
 

Οι  κοινωνικές  μεταμορφώσεις  και   
η  τεχν ική  και  επαγγελματ ική  
εκπαίδευση  και  κατάρτ ιση  

 
 
 
 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟ-
σμιοποίηση, ενώ εμφανίζει καθαρά οικονομικές διαστάσεις, φέ-
ρει στην πραγματικότητα πολύ έντονα στο επίκεντρο της μία υ-

λιστική κοινωνική μετεξέλιξη. Διαρκώς διατυπώνονται πολλές επιφυλά-
ξεις εάν η παγκοσμιοποίηση και μαζί της όλες οι κοινωνικές μεταλλαγές 
που συντελούνται έχουν ως αποτέλεσμα την πολιτισμική ενοποίηση των 
κοινωνιών (Barloewen, 2000:8). Εκείνο που φαντάζει σίγουρο είναι η ενο-
ποίηση της τεχνολογίας. Μέσα στις ανασφάλειες που δημιουργούνται κα-
θημερινά για τον άνθρωπο φαίνεται πως ταυτόχρονα ανοίγονται και πο-
λυπληθείς δυνατότητες απασχόλησης, μέσα από τις οποίες τα άτομα μπο-
ρούν να επιδεικνύουν τα ξεχωριστά προσωπικά τους χαρίσματα. 

Οι νέες δυναμικές που δημιουργούνται από τη διεθνοποίηση της οικο-
νομίας διευκολύνουν, μέσα από δίκτυα, διαδίκτυα και πολυδίκτυα, κυρί-
ως στον τομέα των συστημάτων απασχόλησης σε ολόκληρο τον κόσμο, 
την επίλυση πολλών προβλημάτων. Αυτές οι τεράστιες αλλαγές που εμ-
φανίζονται καθημερινά, ενώ στηρίζονται σε θεωρητικές οικονομικές 
προβολές, εν τούτοις ωθούν σε εξελίξεις οι οποίες συντελούνται με ιλιγ-
γιώδη ταχύτητα και αξιώνουν επιτακτικά, από την πλευρά της εκπαίδευ-
σης, μία θεμελιακή ανάλυση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης αφού αυτή συμβάλλει από τη φύση της στην τεχνολογική πρόοδο, α-
ποτελεί δηλαδή το φορέα της οικονομικής διεθνοποίησης. Αυτή η άμεση 
συμμετοχή της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης επιβάλλει την 
προσεκτική μελέτη των μέχρι τώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αλ-
λά και των μελλοντικών προφίλ των ειδικεύσεων και εξειδικεύσεων, α-
φού από την ποιότητα των προσόντων των ανθρώπων εξαρτάται σήμερα, 
αλλά θα εξαρτηθεί και μελλοντικά, η ολιγομελής και ευέλικτη διαρθρω-

Η 
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τική δομή των επιχειρήσεων. Το προφίλ των νέων ανθρώπων δημιουργεί 
και δημογραφικές μεταβολές σε μία διαρκώς αυξανόμενη ποσότητα ατο-
μικιστικών προτύπων και απόλυτα συμβιβασμένων κοινωνικών αξιών. 

Μέσα από την παγκοσμιοποίηση σχηματίζεται μία οικονομική συνι-
στώσα διεθνούς επιπέδου με δυνατότητες αφόρητης οικονομικής πίεσης. 
Ταυτόχρονα διευρύνεται επιτακτικά η αξιοποίηση των τεχνολογικών και 
ερευνητικών αποτελεσμάτων. Έτσι επιτυγχάνεται υψηλός ρυθμός συνερ-
γασιακών ενεργειών από τη συνεισφορά, αλλά και τους αντιπερισπα-
σμούς των τεχνολογιών, κάτι που οδηγεί σε μία άπληστη, αλλά ξεκάθαρη 
βελτίωση της χρησιμοποίησης των πόρων. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις έχουν ως αποτέλεσμα την ανακάλυψη 
τρόπων και μεθόδων για τη συστηματικοποίηση του ορθολογισμού στις 
επιχειρήσεις. Οι οργανωτικές παρεμβάσεις μέσα από τους παραγωγικούς 
ανταγωνισμούς δεν δημιουργούν μόνο επιπρόσθετες δαπάνες, αλλά επενερ-
γούν αρνητικά έτσι, ώστε να αποδιαρθρώνονται οι γνωστές οργανωτικές 
δομές της εργασίας στις επιχειρήσεις εξαιτίας των ασύνδετων σχέσεων 
μεταξύ αξιώσεων της αγοράς και του επαγγέλματος. Η παραπάνω εικόνα 
που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις σήμερα σε σχέση με την υφιστάμενη πα-
ραγωγή και τη δημιουργία νέων αναγκών που προκύπτουν μέσα από την 
κούρσα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, δημιουργεί τεράστια προ-
βλήματα σε βάρος του εργαζόμενου ανθρώπου (Ιακωβίδης, 2002:268). Ο 
εργαζόμενος άνθρωπος αισθάνεται αδύναμος να ανταποκριθεί στις γνω-
στικές αξιώσεις της παραγωγής, διότι οι γνώσεις και οι πληροφορίες που 
είχε πάρει από την εκπαίδευση, για να τις χρησιμοποιήσει άμεσα στην 
εργασία, σε σύγκριση μ’ αυτές που απαιτούνται δεν επαρκούν πια. Έτσι, 
για πολλούς η αγορά εργασίας αποκλείει την εξέλιξη της εξειδίκευσης, 
κάτι που μειώνει ακόμη περισσότερο την ήδη μικρή δυνατότητα προσφο-
ράς ικανοτήτων όταν παρουσιάζονται νέες τεχνολογικές εξελίξεις που εγ-
κυμονούν περισσότερες αξιώσεις δεξιοτήτων. 

Όταν λοιπόν παρουσιάζεται (σχεδόν καθημερινά) σε μεγάλο βαθμό το 
φαινόμενο της αποεξειδίκευσης, είναι λογικό να διερωτάται κανείς τι νό-
ημα μπορεί να έχει η μορφή ή το μοντέλο εκπαίδευσης που προσφέρεται 
σήμερα προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις της αγοράς. Ο παρα-
πάνω δυσοίωνος προβληματισμός γενικά επιβαρύνεται ακόμη περισσό-
τερο από τον λόγο ότι η Ελλάδα έχει από τα παλαιά μεγάλες αποκλίσεις 
ανάμεσα στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας (Ιακωβίδης, 1998: 
329). Έτσι, οι μεν επιχειρήσεις ακολουθούν, εξαιτίας του μεγάλου αντα-
γωνισμού, την πορεία των ευρωπαϊκών και αμερικανικών μοντέλων επι-
χείρησης, ενώ η ελληνική πολιτεία, ως υπεύθυνη της εκπαίδευσης, αδια-



ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/2008            61

φορώντας για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, προσπαθεί μέ-
σα από εκπαιδευτικά πανσοφιστικά μοντέλα να αναπληρώσει το χάσμα 
μεταξύ ζήτησης και προσφοράς των επαγγελμάτων (Ιακωβίδης, 1998: 
331,332). 

Οι ταχείες αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία δημιουργούν μία ευπα-
θή και αδύναμη κατάσταση στον κόσμο της εργασίας και στις κοινωνικές 
δομές, με αποτέλεσμα οι νέοι πολύ συχνά να μην έχουν δυνατότητες να 
βρουν ό,τι χρειάζονται, πολύ δε περισσότερο να μην μπορούν να ταξινο-
μούν και να αξιολογούν τον εαυτό τους και έτσι να παραμένουν εκτεθει-
μένοι στις κοινωνικές αντιθέσεις, τις οποίες δεν καταφέρνουν να αντιμε-
τωπίσουν σε ατομικό επίπεδο (Sackstetter, 1983:206, 207). Οι νέοι, προ-
σπαθώντας να καλύψουν την ένδεια των δεξιοτήτων τους, με γνώμονα τις 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, εξαναγκάζονται στην απόκτηση περισσό-
τερο εξειδικευμένων πτυχίων, πράγμα όμως που δεν τους εξασφαλίζει με 
κανένα τρόπο την είσοδο τους στον κόσμο της εργασίας, έτσι ώστε να 
οικοδομήσουν μία σίγουρη επαγγελματική καριέρα. Οι διάφορες νέες 
κοινωνικές μεταλλαγές που χαρακτηρίζουν μία μεταβιομηχανική οικονο-
μική περίοδο δίνουν μέρα με τη μέρα μία ώθηση στο συντελεστή «γνώ-
ση» και εξογκώνουν υπέρμετρα τον τριτογενή τομέα της παραγωγής 
(Beck, 1986:26). Η ανθρώπινη ανάπτυξη της γνώσης σύμφωνα με τον 
Beck (1986:28) έχει ως αποτέλεσμα τη ραγδαία εξέλιξη του τεχνικού και 
οικονομικού τομέα που οδηγεί την κοινωνία μέσα από τον αποκαλούμενο 
εκμοντερνισμό στη διάλυση της βιομηχανικής μήτρας της κοινωνίας. Αυτό 
οδηγεί σε νέες κοινωνικές μορφές που προκύπτουν από τη διάσπαση του κοι-
νωνικού ιστού. Αυτή η κοινωνική μετάλλαξη δημιουργεί δύο κατηγορίες αν-
θρώπων. Η πρώτη κατηγορία, που αποτελείται μάλλον από λίγους, εκμε-
ταλλεύεται τη «νεωτεριστική» μορφή και θεωρείται κερδισμένη. Η δεύτερη 
κατηγορία, που περιλαμβάνει πολλούς, αισθάνεται φόβους και απειλές και 
απεχθάνεται τον εκμοντερνισμό της οικονομίας. 

Η διελκυστίνδα της εξατομίκευσης και η απαιτούμενη ελικοειδής ευ-
λυγισία της αγοράς επιβαρύνουν τους «μεμονωμένους» και τους καθη-
λώνουν στους ιδιωτικούς επαγγελματικούς χώρους τους. Γι’ αυτούς υ-
πάρχει ένας μόνιμος και σταθερός φόβος ότι για λίγο χρόνο ακόμη θα μπο-
ρούν να ανταποκριθούν στις κοινωνικές απαιτήσεις, αφού οι γνώσεις τους 
δεν θα επαρκούν μελλοντικά (Βεργόπουλος, 1999:364). Αυτή η κατά-
σταση αναπτύσσει μία αποαλληλεγγυοποίηση της κοινωνίας, καθώς οι άν-
θρωποι χάνουν τα στηρίγματα τους. Οι υπερβολικές αξιώσεις οδηγούν σε 
ατομικευμένη πολυκινητικότητα, αφού τα βιογραφικά των υποψηφίων 
προς εργασία ανθρώπων αλλάζουν καθημερινά ταυτότητα, κάτι σαν τη 
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μόδα στον τομέα της ένδυσης. Αυτή η ατομικοποίηση είναι συνδεδεμένη 
με μία υψηλού βαθμού τυποποίηση, κάτι που για την αγορά, το χρήμα, το 
δίκαιο, τη σταθερότητα, την εκπαίδευση κλπ ισχύει κάθε φορά διαφορε-
τικά. 

Η διαδικασία της εξειδίκευσης στον κόσμο της οικονομίας παίρνει τη 
μορφή της τμηματοποίησης πολύπλευρων δραστηριοτήτων και των συνε-
πειών που προκύπτουν από αυτές. Μ’ αυτόν τον τρόπο αυξάνονται διαρ-
κώς οι απαιτήσεις για περισσότερες δεξιότητες, πράγμα όμως που δεν 
καλύπτεται πλέον από το επαγγελματικό σχολείο, κυρίως στους τομείς 
της τεχνολογίας, της επικοινωνίας και της πληροφορικής. Το πρόβλημα 
μέρα με τη μέρα διογκώνεται, εξαιτίας της διττής αλυσιδωτής παρενέργειας 
των απαιτήσεων για νέες δεξιότητες, αλλά και για καταμερισμό της εργασίας. 
Η εργασία δεν οδηγεί στην αυτενέργεια ούτε και στην ηθική ικανοποίηση, 
αφού δραματοποιεί τις εργασιακές συνθήκες της ζωής και δεν συμβάλλει 
στην αίσθηση της εξασφάλισης του μέλλοντος. Οι παραπάνω εργασιακές 
συνθήκες, αλλά και οι συναισθηματικές ανασφάλειες, δημιουργούν κατά 
συνέπεια κρίση στο σύστημα απασχόλησης και απόγνωση στο εκπαιδευτικό 
σύστημα. Οι παραπάνω σκέψεις και προβληματισμοί δημιουργούν εύλογα 
ερωτήματα που μετά από μία ενδελεχή επισκόπηση περιμένουν μία επιστη-
μονική απάντηση. 

Αυτά τα ερωτήματα μπορεί να είναι: 
α) Βρίσκεται η εκπαίδευση σε κρίση; Εάν η απάντηση είναι ναι, τότε 
πρέπει να εντοπισθούν τα χαρακτηριστικά της κρίσης αυτής.  
β) Ποιες είναι οι αδυναμίες, αλλά και οι δυνατότητες της Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης; 
γ) Μήπως είναι απαραίτητος για την επαγγελματική εκπαίδευση ένας νέ-
ος τρόπος μάθησης; 

Οι απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα είναι πολύ λογικό να προκα-
λούν την κοινωνική αντίδραση σε όλες τις διεργασίες των μεταβολών 
που λίγο η πολύ σηματοδοτούν τους κλονισμούς των παραδοσιακών αρ-
χών της εκπαίδευσης αλλά και του συστήματος απασχόλησης. 

 
 

Η επαγγελματική εκπαίδευση μεταξύ  
κρίσης και καινοτόμου προγραμματισμού 

 
      Είναι πλέον γνωστό σήμερα, πως οι γνώσεις που αποκτά ο νέος 

από το σχολείο δεν αποτελούν ισχυρά εφόδια και δεν τον καθιστούν ικα-
νό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Εάν θέλαμε να 
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κάνουμε μία σύγκριση σε πολύ επιφανειακό επίπεδο μεταξύ των δεξιοτή-
των που προσφέρουν τα διάφορα επίπεδα του σχολικού μας συστήματος, 
θα λέγαμε για τη δεκαετία του ‘90 πως ο πανεπιστημιακός τίτλος για την 
αγορά εργασίας είχε περίπου την ίδια αξία με το απολυτήριο του Λυκείου 
μιας παλαιότερης εποχής, ενώ για την αρχή του νέου αιώνα η αγορά εργα-
σίας θέτει ακόμη υψηλότερες αξιώσεις που θα ικανοποιούνται με την πι-
στοποίηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Ο Zabeck (1984: 261) 
είχε παρατηρήσει πριν από 25 χρόνια, ότι οι δραστηριότητες που πρό-
σφερε ο άνθρωπος με το επάγγελμα του στον οικονομικό κόσμο δεν πε-
ριέχουν καμία πλέον υπολογίσιμη δυναμική σήμερα. Πως δηλαδή, όσο 
διευρυμένη γενική εκπαίδευση και αν κατέχει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί πλέον στις απαιτήσεις του επαγγέλματος, αλλά ταυτόχρονα 
και τα επαγγέλματα που μαθαίνονται μέσα από την επαγγελματική εκπαί-
δευση  δεν  ταυτίζονται  με  τα  πραγματικά  επαγγέλματα  που παρου-
σιάζονται   στην  εργασιακή  στατιστική  και προκύπτουν  από  τις πραγ-
ματικές εργασιακές δράσεις των εργαζόμενων ανθρώπων στην παραγωγή. 
Στην πραγματικότητα  η  έννοια  του  επαγγέλματος παρουσιάζει πολλές 
αποκλίσεις,  έτσι  ώστε  να  μην  υφίσταται  ένας  γενικός  και  ενιαίος, 
αναγνωρίσιμος και πλήρως ταυτόσημος εννοιολογικός προσδιορισμός. 
Με άλλα λόγια δεν υπάρχει πλέον καμία αναγνωρίσιμη ενιαία σημασία 
για το επάγγελμα που αποκτάται από το σχολείο και το επάγγελμα που εκτε-
λείται στη θέση εργασίας. Το επάγγελμα κατά τον Lisop (1999: 20-46) 
έχει διττή υπόσταση, αφού εμπεριέχει την αφηρημένη υπόσταση, δηλαδή 
εμπεριέχει ένα θεωρητικό αλλά κανονικά δομημένο σύστημα γνώσεων, 
το οποίο είναι αποτέλεσμα της σχολικής μαθησιακής διεργασίας, και για 
την επιχείρηση αποτελεί ένα φάσμα αρμοδιοτήτων που βοηθάει στο γενι-
κό προσανατολισμό της διοίκησης του προσωπικού. 

Η δεύτερη υπόσταση του επαγγέλματος αποτελεί την ουσιαστική και 
συγκεκριμένη πλευρά του, αφού εμφανίζεται ως ειδικό προσφερόμενο 
προϊόν της προσωπικότητας που προκύπτει από συγκεκριμένη εξάσκηση, 
από τη μόρφωση, τις εμπειρίες, τις δεξιότητες, τη δομή της επιχείρησης, τη 
δομή της κοινωνίας, της τεχνολογίας και της οικονομίας. 

Από τον παραπάνω ορισμό, η έννοια του επαγγέλματος που προκύπτει 
από την τεχνική εκπαίδευση εμφανίζεται σαν ένα κατασκεύασμα κοινω-
νικής και οικονομικής συνταγής που έχει ορισμένη λειτουργική τάξη και 
κανονιστικότητα, εξαιτίας του συγκεκριμένου πεδίου εκπαίδευσης και των 
αναλυτικών προγραμμάτων, πράγμα που εξασφαλίζει μόνο μία μονοσή-
μαντη σχέση της τεχνικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές δραστηριότητες 
της θέσης εργασίας. Κάτι που επίσης δεν μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη 
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συμβατότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τα πεδία δραστηριότη-
τας στο χώρο της εργασίας. 

Ο  Zabeck,  (1984:26-45,215)  στην  ανάλυση  της  έννοιας  του επαγ-
γέλματος, κάνει το διαχωρισμό μεταξύ της κοινωνιολογικής έννοιας και 
της παιδαγωγικής έννοιας. Κατά την κοινωνιολογική έννοια το επάγγελ-
μα αποτελεί το χαρακτηριστικό δείγμα (πρότυπο) του εργαζομένου ή την 
δέσμη των εργασιακών ικανοτήτων του ανθρώπου. Αυτό δημιουργείται 
από τα αναλυτικά προγράμματα που προσφέρονται στην τεχνική και ε-
παγγελματική εκπαίδευση. Επειδή όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι 
ένα κοινωνικό κατασκεύασμα, έχει ανάγκη από ένα προσανατολισμό, 
από μία ελεύθερη δυνατότητα ανάπτυξης των προσωπικών χαρακτηρι-
στικών του, που μόνο μέσα από την έννοια της παιδαγωγικής μπορεί να 
προκύψει. Άρα, το επάγγελμα οφείλει να προκύπτει μέσα από την προϋ-
πόθεση της μόρφωσης του ανθρώπου. Μέσα από την εκπαίδευση δίνεται 
η ευκαιρία της ανάπτυξης των ιδιαίτερων ατομικών χαρακτηριστικών. 
Έτσι, μέσα από την αυτενέργεια και την ηθικά συνδεδεμένη αυτοπεποί-
θηση του ατόμου μπορεί να αποδεχθεί αυτό που επιβάλλεται. Στην περί-
πτωση του επαγγέλματος να δεχθεί τον περιορισμό σε συγκεκριμένες πε-
ριοχές καθηκόντων. 

Η προσέγγιση της έννοιας του επαγγέλματος μέσα από την αγωγή 
φέρνει αποτελέσματα υψηλών αποδόσεων, τα οποία μπορεί ο καθένας να 
αποκομίζει ξεχωριστά για τον εαυτό του. Ο παιδαγωγικός ορισμός του 
επαγγέλματος επιφυλάσσει για τον άνθρωπο ένα ξεχωριστό ρόλο που θα 
είναι διάφορος από την εφαρμογή καθορισμένων γνώσεων ικανοτήτων ή 
ετοιμότητας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πολλαπλώς 
με την ολοκληρωμένη αντίληψη του κόσμου της εργασίας που θα αποκτά 
ο άνθρωπος μέσα από την αγωγή. Η επαγγελματική εκπαίδευση οφείλει 
να έχει σαν στόχο της την αποδοχή από τον καθένα του υπαρξιακού ρό-
λου του μέσα στην περίεργα τεμνόμενη εργασιακή οργάνωση της κοινω-
νίας, και με την επίγνωση αυτής της κατάστασης ελεύθερα να αποφασί-
σει και να προετοιμαστεί κατάλληλα, ώστε σύμφωνα με τις παρουσιαζό-
μενες κοινωνικές και οικονομικές αξιώσεις του κόσμου της εργασίας, να 
προσαρμόσει το επάγγελμα του. Έτσι φαίνεται ότι είναι απαραίτητος έ-
νας εθισμός στις ειδικές επαγγελματικές αξιώσεις, λαμβάνοντας υπόψη 
και τις κοινωνικές διαστάσεις του επαγγέλματος. Επίσης, είναι απαραίτη-
τη η ικανότητα εξέτασης των συναρτήσεων με τις οποίες βρίσκονται σε 
διαρκή σχέση οι ξεχωριστές ασχολίες. Έτσι διευκολύνεται η προσωπική 
ταύτιση με την υπαρξιακή υπόσταση του επαγγέλματος. 
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Χαρακτηριστικά στοιχεία της κρίσης  
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

 
Μέσα από την παρατήρηση των εξελίξεων στην ελληνική κοινωνία, 

κυρίως στο χώρο της εργασίας αλλά και την προβληματική που ξεπηδάει 
μέσα από την ταξινόμηση των επαγγελμάτων, διαφαίνεται πως πολύ σύ-
ντομα θα κληθούμε  να  έρθουμε  αντιμέτωποι   με  την  υπάρχουσα  εκ-
παιδευτική κατάσταση. Σε αυτή την αντιπαράθεση θα οδηγηθούμε κυρί-
ως για τους εξής λόγους: α) από την εξαναγκαστική ορθολογιστική πρό-
ταση της λειτουργίας του τεχνικού σχολείου εξαιτίας της υπογεννητικό-
τητας, β) από την κοινωνική αντιπαράθεση εξαιτίας των παρωχημένων ή 
και υπέρμετρων αναλυτικών περιεχομένων και των πεπαλαιωμένων δι-
δακτικών μεθοδολογικών σημερινών προσεγγίσεων, γ) από την έλλειψη 
ενιαίων εκπαιδευτικών στρατηγικών, δ) από την ασύμβατη σχέση της εκ-
παίδευσης με τις εργασιακές δομές, που αφορά και τις ορθολογιστικές δι-
εργασίες στην επιχείρηση, αλλά και την εξέλιξη που προκύπτει στις επι-
χειρήσεις από τις νέες διευθετικές διεργασίες, ε) από την ασύμπτωτη 
σχέση της εκπαίδευσης με την παραγωγή, που οφείλεται όμως στις δυσ-
λειτουργίες της παραγωγής και τις συχνές κρίσεις που παρουσιάζει. Οι 
προαναφερόμενες παράμετροι δημιουργούν διττή κρίση στο εκπαιδευτι-
κό σύστημα, που σημαίνει ότι ούτε το αναγκαίο ποσοτικά μέγεθος προ-
σφέρεται στο σύστημα εργασίας, αλλά ούτε και στην απαραίτητη εκπαι-
δευτική ποιότητα ανταποκρίνεται. Η μεν ποσοτική έλλειψη δημιουργεί-
ται από την επιμονή στην πολυτέλεια της υπέρμετρης διόγκωσης, χωρίς 
μάλιστα μηχανισμούς διαλογής (Selektion Prinzip) της γενικής εκπαί-
δευσης (μονόδρομος Λυκείου - ΤΕΙ- ΑΕΙ) και σαφή ακαδημαϊκοποίησή 
τους. Η δε ποιοτική έλλειψη δημιουργείται από την πλημμελή αντιμετώ-
πιση της ΤΕΕ και την έλλειψη στόχων και στρατηγικών μέσα στην αγορά 
εργασίας. Εάν μάλιστα προστεθεί και η ανάμειξη των πολύμορφων εκ-
παιδευτικών μοντέλων που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια με τα 
διάφορα προγράμματα κατάρτισης, κυρίως για την αντιμετώπιση της α-
νεργίας μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα της Ε.Ε., αλλά και την ι-
δρυματική μορφή της κατάρτισης, κυρίως για την αντιμετώπιση της α-
νεργίας μέσα από τα ΙΕΚ, τότε η εκπαιδευτική πολιτική εξαφανίζεται τε-
λείως από τον εκπαιδευτικό ορίζοντα. Η παραπάνω κατάσταση στον το-
μέα της τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν επιτρέπει επιπροσ-
θέτως τη βασική και απαραίτητη ανύψωση του ποιοτικού μέσου όρου της 
κοινωνικής πραγματικότητας ούτε και τις οικονομικές αξιώσεις της ελ-
ληνικής κοινωνίας. Η ανεξέλεγκτη διόγκωση πλημμελών και ευκαιρια-
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κών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην πραγματικότητα δεν αγγίζει τις 
κοινωνικές μεταλλαγές και δε συμβάλλει στην επίλυση των προβλημά-
των που δημιουργούνται εξαιτίας αυτού του φαινομένου. Οι παραπάνω 
αιτίες που οδηγούν στην εκπαιδευτική κρίση επιδεινώνονται έτι περαιτέ-
ρω σε καθημερινή βάση με την ανάπτυξη του ατομικισμού, αλλά και με 
τη δυναμική που αναπτύσσεται στον κόσμο της εργασίας. 

 
 
Η  κατάσταση  στην  Ελλάδα  -  Δυνατά  στοιχε ία  
και  αδυναμίεςστο σύστημα της ΤΕΕ 

 
      Η Ελλάδα διαθέτει τα επικρατέστερα μοντέλα, που λειτουργούν 

και σε άλλες χώρες. Αυτά τα μοντέλα προέκυψαν κατ’ επιταγή του Συ-
ντάγματος του 1975, όπου μεταξύ άλλων επεκτάθηκε η υποχρεωτική εκ-
παίδευση από το 6ο στο 9ο σχολικό έτος. Έτσι, παρά τις διάφορες πολιτι-
κές μεταρρυθμιστικές ή αντιμεταρρυθμιστικές διαθέσεις και εξαγγελίες 
των ελληνικών κυβερνήσεων, η Τ.Ε.Ε. από την δεκαετία του ’80 και μέ-
χρι σήμερα διαθέτει τα ίδια μοντέλα. 

− Το ολοήμερο τεχνικό σχολείο 
− Το δυϊκό σύστημα 
− Κατάρτιση: αρχική κατάρτιση-συνεχιζόμενη  κατάρτιση 
α) Το ολοήμερο τεχνικό σχολείο αποτελεί τον κανόνα της Τεχνικής 

και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ). Είτε αυτό αποτελείται από τον 
1° διετή κύκλο και από το 2° μονοετή κύκλο (2+1 έτη) σύμφωνα με το Ν. 
2640/98 είτε αυτό συνίσταται από το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) και 
την Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), σύμφωνα με τον ν.3475/2006. Ο τύ-
πος του σχολείου αυτού διαφοροποιήθηκε προσωρινά προς το θετικότερο 
μετά το διαχωρισμό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Γενική και Τε-
χνική Εκπαίδευση με την μεταρρύθμιση της δεκαετίας του ‘90 και με τους 
νόμους 2525/97 και 2640/98. Προσέφερε μία δειλή αλλά σημαντική προ-
οπτική, αφού αυξήθηκε ο μαθητικός πληθυσμός και δόθηκε η δυνατότη-
τα σ’ ένα μεγαλύτερο αριθμό αποφοίτων της, να συνεχίσει στα ΤΕΙ. Δεν 
είναι όμως γνωστό μέχρι σήμερα αν η εισροή αυτή των σπουδαστών θα 
στεφθεί με επιτυχία, αν δηλαδή  ο μικρός αυτός αριθμός των αποφοίτων 
των Τ.Ε.Ε. θα μπορεί να ανταποκριθεί στις αξιώσεις των σπουδαστικών 
προγραμμάτων των ΤΕΙ, καθότι και τα ΤΕΙ μιμούμενα τα ΑΕΙ ακολουθούν 
μέρα με τη μέρα ακαδημαϊκότερες σπουδές,. Η μεταβολή που προέκυψε 
από τον νέο νόμο 3475/06 επανέφερε το ολοήμερο τεχνικό σχολείο στην 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/2008            67

πριν του 2640/98 νόμο. Έδωσε μεν στον απόφοιτο του επαγγελματικού 
λυκείου (Ε.Π.Α.Λ.) τη δυνατότητα πρόσβασης με εξετάσεις στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση- πράγμα όμως δύσκολο, αφού το πρόγραμμα σπου-
δών που προσφέρει μειονεκτεί σε σύγκριση με το πρόγραμμα του ενιαίου 
λυκείου- ταυτόχρονα δε, αφαίρεσε από το εκπαιδευτικό μοντέλο κατά 
ένα χρόνο προγράμματα τεχνικού και επαγγελματικού περιεχομένου. Αλ-
λά και στην τεχνική σχολή (Ε.Π.Α.Σ.) μείωσε την προσφορά ειδικοτή-
των. Το νέο εκπαιδευτικό μοντέλο μέχρι στιγμής προσφέρει αναιμική και 
ισχνή εκπαίδευση. Ο προσανατολισμός και η  δημιουργία  των προγραμ-
μάτων, αλλά και των ειδικοτήτων προκύπτουν μέσα από ερασιτεχνικούς 
σχεδιασμούς του ΥΠΕΠΘ και έξω από την αγορά εργασίας. Για το λόγο 
αυτό και η μαθησιακή φιλοσοφία του σχολείου αναζητεί τη μάθηση μέσα 
από το βιβλίο και τη θεωρητική περιγραφή.  

β) Το δυϊκό σύστημα ως εκπαιδευτικό μοντέλο εφαρμόσθηκε στην 
Ελλάδα το 1983 στις σχολές του ΟΑΕΔ. Τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του 
είχε θεαματικά αποτελέσματα. Με την πάροδο του χρόνου όμως υπάρ-
χουν ενδείξεις αποδυνάμωσης αυτού του θεσμού. Το μοντέλο αυτό είναι 
μία προσαρμογή  του  γερμανικού  δυϊκού  συστήματος (duales system) που 
βασίζεται σε μία μακρά αποτελεσματική εμπειρία που οδηγεί σε μία πα-
ροχή ποσοτικών και ποιοτικών προσόντων για την επαγγελματική σταδιο-
δρομία των νέων (Ιακωβίδης 1984:7,8). Επειδή το σύστημα αυτό προσα-
ρμόζει το επάγγελμα μέσα στο σύστημα απασχόλησης, προωθεί σε μόνι-
μη βάση τη συνύπαρξη της διδακτέας ύλης των επαγγελμάτων με την 
κοινωνία και τις αξιώσεις της. Η ενίσχυση της ολοκληρωμένης   κοινωνι-
κοποίησης δημιουργεί μία πιο ρεαλιστική επαγγελματική και κοινωνική 
μόρφωση. Ασυναγώνιστο πλεονέκτημα αποτελεί η διπλή συνένωση που 
σχηματίζεται μεταξύ απασχόλησης και εκπαίδευσης τόσο για τους μαθη-
τές όσο και για τους καθηγητές. Οι μαθητές επωφελούνται μέσα από τη 
συγκριτική μετάβαση  από την εκπαίδευση στην απασχόληση χωρίς τριγ-
μούς και ταλαντεύσεις, αφού εφοδιάζονται με εμπειρίες και κρίσεις για  
τη  λειτουργία  της  αγοράς  κατά  προτεραιότητα. Οι καθηγητές επωφε-
λούνται σε χρόνο και σε κόπο μέσα από τη γρήγορη ερμηνεία των νέων 
απαιτήσεων της αγοράς σε σχέση με τα προσόντα και τις δεξιότητες, α-
φού αποφεύγουν σε μεγάλο βαθμό το κόστος για την ανάπτυξη εκπαιδευ-
τικών ενοτήτων και διεργασιών που διαφορετικά θα απαιτούσαν μακρά επε-
ξεργασία. Οι παραπάνω θετικές  αναφορές στο δυϊκό  σύστημα δεν μπο-
ρούν να αποσοβήσουν και κάποιες ατέλειες και παραλείψεις που παρου-
σιάζει το μοντέλο αυτό. Η παράλληλη επίσκεψη στο σχολείο και στην 
επιχείρηση των μαθητών αποτελεί μια οργανωτική αδυναμία, αφού απαι-
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τεί τόσες θέσεις πρακτικής άσκησης όσοι και οι μαθητές των τεχνικών 
σχολείων. Επίσης μειονέκτημα μπορεί να αποτελεί η άκαμπτη προσκόλ-
ληση στο επάγγελμα σε μια συνεχώς διεθνοποιημένη κοινωνία και οικο-
νομία. Τέλος, η στενή σύνδεση της εκπαίδευσης που προσφέρεται στο 
σχολείο με τη συγκεκριμένη θέση στην επιχείρηση, εμποδίζει την κινητι-
κότητα και δημιουργεί διαφοροποιήσεις μεταξύ ισότιμων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.  

γ) Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται πολύ συχνά και ο παλαιός, κατά 
τα άλλα, όρος της «τεχνικής κατάρτισης». Μάλιστα, με την είσοδο της 
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) ο όρος αυτός, 
επειδή δε μεταφράζεται με ενιαία μορφή στα εκπαιδευτικά κείμενα, συ-
σκοτίστηκε υπερβολικά. Μέχρι τη δεκαετία του 1990 η κατάρτιση ανα-
φερόταν πολύ συχνά επίσημα στη νομοθεσία του Υπουργείου Εργασίας 
που αφορούσε την ταχύρρυθμη εκπαίδευση, τη χρονικά σύντομη, δηλαδή 
εξειδίκευση ή επανεκπαίδευση που πρόσφεραν στα άνεργα κυρίως άτομα 
τα σχολεία του Ο.Α.Ε.Δ. Από τη δεκαετία του 1990 η κατάρτιση αποτε-
λεί και ορολογία της νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας, αφού αυτός ο 
όρος χρησιμοποιήθηκε για να θεσμοθετηθούν τα νεοσύστατα Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). 

Η κατάρτιση, γενικά, αφορά το μέρος εκείνο της επαγγελματικής εκ-
παίδευσης που αναφέρεται ως εξειδίκευση και καλύπτει τις τρέχουσες 
ανάγκες της αγοράς εργασίας. Με την έννοια αυτή, σκοπός της κατάρτι-
σης είναι να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού οικονομικού ενδιαφέροντος 
προς την κατεύθυνση και μόνο της αγοράς εργασίας. Τα στοιχεία της παιδεί-
ας σε σχέση με την επαγγελματική εκπαίδευση λιγοστεύουν ή σχεδόν μηδενί-
ζονται. Η  κατάρτιση εμφανίζει στην πράξη διάφορες παραλλαγές (προ-
σαρμογές). Συναντιέται ως βασική κατάρτιση ή ως αρχική κατάρτιση, 
όταν  αναφέρεται  στη  χρονικά  σύντομη  εκμάθηση  ενός  τεχνολογικά 
αναπτυσσόμενου επαγγέλματος, που όμως μαθησιακά διαχωρίζεται σε 
δύο τομείς (βασικές πληροφορίες και πληροφορίες - εμπειρίες εξειδίκευ-
σης).Συναντιέται επίσης ως συνεχιζόμενη κατάρτιση, όπως αναφέρεται στη 
δια βίου εκπαίδευση σε ένα επάγγελμα ή επαγγελματική δεξιότητα με την 
εξέλιξη που συνεπάγεται η εκπαίδευση αυτή. Για την αρχική κατάρτιση 
στο χώρο μας έχει θεσμοθετηθεί με το Ν.2009/92 το Εθνικό Σύστημα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ) και ο Οργανι-
σμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) που υλοποι-
εί τα εκπαιδευτικά του προγράμματα μέσα από τα Ινστιτούτα Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης (ΙΕΚ). 

Η ίδρυση των ΙΕΚ ως θεσμού που τροφοδοτεί με μεσαία στελέχη την 
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ελληνική παραγωγή σηματοδοτεί την ανάγκη της αγοράς για νέους, οι 
οποίοι διαθέτουν κατάρτιση, γνώση και δεξιότητες στο βαθμό που απαι-
τούν οι τεχνολογικές και οικονομικές συνθήκες της εποχής.  Σηματοδοτεί 
όμως, ταυτόχρονα, την ένδεια της αγοράς σε στελέχη που δεν μπόρεσε να 
προσφέρει μέχρι σήμερα η Τ.Ε.Ε. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε η θεσμοθέ-
τηση των Ι.Ε.Κ. να εκληφθεί ως μια προσπάθεια να επιλυθούν οικονομοτε-
χνικές δυσχέρειες της παραγωγής,  εξαιτίας  των  ελλείψεων  που  παρουσιά-
ζει  το  εκπαιδευτικό σύστημα στην προετοιμασία καταρτισμένων στελε-
χών, ώστε να καλύπτεται η αγορά εργασίας από κατάλληλο ανθρώπινο 
δυναμικό. Μόνο που σ’ αυτή την περίπτωση οφείλει η πολιτεία να μελε-
τήσει και το άνοιγμα που παρατηρείται μεταξύ Τ.Ε.Ε. και επιχείρησης, 
εξαιτίας της διάρθρωσης της αντίληψης, αλλά και της πολιτικής που ακο-
λουθεί η ελληνική επιχείρηση. Άλλωστε, η ελληνική επιχείρηση δεν έχει πολ-
λά περιθώρια εναλλακτικών λύσεων στην πολιτική των προσλήψεων. Θα 
προσλάβει ή απόφοιτο τεχνικού επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου, που έ-
τσι κι αλλιώς είναι έξω από τις προδιαγραφές της σημερινής θέσης εργα-
σίας, ή απόφοιτο γενικού λυκείου που δε θα παρουσιάζει την ανάλογη μύηση 
στην επαγγελματική σκέψη, αλλά θα διαθέτει περισσότερη γενική μόρφωση 
και επομένως θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες θέσεις ερ-
γασίας, αποκτώντας γρήγορα εμπειρία ή παρακολουθώντας ένα βραχυ-
πρόθεσμο σεμινάριο. Με άλλα λόγια, επειδή η αγορά εργασίας δεν μπο-
ρεί να βρει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για να καλύψει τις ανάγκες 
της, η πολιτεία δημιούργησε το θεσμό των Ι.Ε.Κ. Επομένως το σχολικό δί-
κτυο της Τ.Ε.Ε., όπως είναι διαμορφωμένο, δεν μπορεί ούτε στις απαιτή-
σεις της αγοράς να ανταποκριθεί, ούτε να ανακόψει την πορεία των νέων 
προς τη γενική εκπαίδευση. 

Εκ πρώτης όψεως φαίνεται αιτιολογημένο το εγχείρημα της εκπαιδευ-
τικής διεξόδου μέσω των Ι.Ε.Κ. Το ερώτημα βέβαια που θα έπρεπε να απα-
σχολήσει την εκπαιδευτική πολιτική είναι γιατί να μην αναζητηθεί η λύση 
μέσα στην τυπική δευτεροβάθμια εκπαίδευση· γιατί εφόσον τα Τ.Ε.Ε. δεν 
εξυπηρετούν, να εξακολουθούν να υπολειτουργούν; 

Η ίδρυση αυτής της μεταδευτεροβάθμιας αδιαβάθμητης εκπαίδευσης 
κατέδειξε συγχυσμένη πολιτική δραστηριότητα, άγνοια και απειρία και πολύ 
περισσότερο, για πολλοστή φορά, έλλειψη εκπαιδευτικής πολιτικής. Η 
φιλοσοφία αυτής της εκπαιδευτικής μορφής στηρίχτηκε σε λανθασμένη 
πληροφόρηση σχετικά με την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κατάσταση, η ο-
ποία οδήγησε σε μεγαλόστομα ψεύδη , όπως το «σλόγκαν» κρατικών και ιδι-
ωτικών Ι.Ε.Κ. πως προσφέρουν ευρωπαϊκού τύπου εκπαίδευση και η διαβε-
βαίωση ότι τα πτυχία αναγνωρίζονται στην Ευρώπη, τη στιγμή που το 
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Ι.Ε.Κ είναι αδιαβάθμητο εκπαιδευτικά, αλλά και αναντιστοίχιστο στο χώρο 
της εργασίας, στην ίδια την Ελλάδα. Ο ρόλος των αποφοίτων μέσα στην 
αγορά εργασίας είναι άγνωστος. Η εργατική νομοθεσία, οι διάφορες εργασι-
ακές συμβάσεις, το ελληνικό δημοσιοϋπαλληλικό καθεστώς και πολλοί 
άλλοι θεσμοί δε γνωρίζουν, αλλά ούτε και αναγνωρίζουν την εκπαιδευτική 
οντότητα των Ι.Ε.Κ. Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. απομένει λοιπόν μό-
νο η ελεύθερη αγορά εργασίας. Αυτή η περίπτωση όμως, ίσως δεν είναι η 
ευνοϊκότερη. Οι ελεγκτικοί θεσμοί που υπάρχουν καθιστούν σχεδόν ανύ-
παρκτη τη δυνατότητα αποδοχής τους. 

Ο πρώτος θεσμός είναι αυτός κατά τον οποίο το συγκεκριμένο επάγ-
γελμα κατοχυρώνεται μέσα από το σύστημα των επαγγελματικών δικαι-
ωμάτων. Τα Ι.Ε.Κ., όπως είναι γνωστό, δεν προδιαγράφουν επαγγελματι-
κά δικαιώματα παρά το ότι, μέχρι σήμερα, έχουν αποφοιτήσει αρκετές 
σειρές νέων. Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. μέχρι στιγμής ακολουθούν, κατά κανό-
να, την τύχη των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ο δεύτερος θεσμός είναι οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Αυτό ση-
μαίνει τη δυνατότητα επιβίωσης μόνο με την απόδειξη των γνώσεων, ε-
πιδεξιοτήτων και ικανοτήτων που προσκομίζει ο κάθε απόφοιτος των 
Ι.Ε.Κ., ως αποτέλεσμα της σχολικής του κατάρτισης. Για την κρίση του 
σημείου αυτού δυστυχώς δεν υπάρχουν στη διάθεση μας στοιχεία που να ε-
πιτρέπουν το σχολιασμό μας. Από τα αναφερόμενα παραπάνω, μπορούν 
να εκφραστούν φόβοι πως ο θεσμός δεν παρουσιάζει ευοίωνες προοπτικές, 
αν εν τω μεταξύ δε ληφθούν γενναία θεσμικά μέτρα. 

Ο Ν.2009 ως φιλοσοφία και ως λειτουργικός θεσμός αποτελεί κακέ-
κτυπο ομοίωμα παλαιοτέρων συγκεντρωτικών νόμων. Στηριζόμενος στην α-
θηνοκεντρική προσέγγιση προσπαθεί, αντί να εποπτεύει, να διοικεί. Έτσι για 
παράδειγμα ο πανίσχυρος πρόεδρος που «κατοικοεδρεύει» στην Αθήνα 
αποφασίζει για την πρόσληψη των καθαριστριών, των ωρομισθίων καθηγη-
τών και ακόμη για το πιστοποιητικό στρατιωτικής αναβολής σπουδαστή του 
απομακρυσμένου Ι.Ε.Κ. της Αλεξανδρούπολης. Κάτω από το καθεστώς 
αυτό δεν αυτενεργεί ο μαθητής, οι θεσμοί της αγοράς δεν συμμετέχουν 
και το μεγάλο πρόβλημα της καταλληλότητας της κατάρτισης κρίνεται έξω 
από τη διαδικασία της παραγωγής. Ο αριθμός των σπουδαστών που φοι-
τούν στα κρατικά Ι.Ε.Κ. αποτελεί το 1/6 του συνόλου των νέων που δεν 
εισήλθε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Άρα, και από την άποψη απορρό-
φησης των νέων στην εκπαίδευση, ώστε αυτοί να μην καταγράφονται στις 
λίστες των ανέργων του κράτους και να μη στρατολογούνται ως «πελατεία» 
των αμφίβολων κέντρων ελευθέρων σπουδών, τα Ι.Ε.Κ. φαίνεται μέχρι 
στιγμής να μην ικανοποιούν τις κοινωνικές ανάγκες. Η καταγραφή της 
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σημερινής κατάστασης αποδεικνύει την έλλειψη και αναποτελεσματικό-
τητα της Τ.Ε.Ε. σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. Με δεδομένη μάλιστα την 
άρνηση της πολιτείας για αποκέντρωση της εξουσίας και μεταφορά  της  
ευθύνης  στην  περιφέρεια,  την  εμφάνιση  της  άναρχης ιδιωτικοποίησης 
στην εκπαίδευση και κατάρτιση και την κακώς εννοούμενη φιλελευθερο-
ποίηση που προβάλλεται από την Ε.Ε., διαφαίνεται η ανάγκη για νέα εκ-
παιδευτική πολιτική στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Ίσως μια νέα προσπάθεια για την ε-
πίλυση του προβλήματος μέσα από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να 
μπορούσε να εγγυηθεί με μεγαλύτερη αξιοπιστία την κάλυψη των αναγκών 
της αγοράς σε ανθρώπινο δυναμικό και να οδηγούσε στον απεγκλωβισμό 
των χορηγιών της Ε.Ε. και των κονδυλίων του ελληνικού προϋπολογι-
σμού. Ίσως πάλι μια αλλαγή στη δομή και λειτουργία των Ι.Ε.Κ. να οδη-
γούσε σε μια εργασιοκεντρική εκπαιδευτική προσαρμογή, αν διεύρυνε το 
θεσμό προς τις ανάγκες της οικονομίας και γενικότερα της αγοράς εργασίας, 
παίρνοντας όμως οπωσδήποτε ως αφετηρία την υπάρχουσα τεχνική και 
επαγγελματική εκπαίδευση. 

 
 

Τα νέα μοντέλα οργάνωσης απαιτούν μία νέα κουλτούρα μάθησης 
στην επαγγελματική εκπαίδευση. 

 
Οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις που οδήγησαν στην εμφάνιση 

του εκπαιδευτικού προβλήματος και στις τάσεις που περιγράψαμε, δεν εί-
ναι δυνατό να  αποφευχθούν  με  οποιοδήποτε  μέσο.  Η  είσοδος  των νέ-
ων τεχνολογιών στη ζωή μας, επέβαλε νέες  οργανωτικές δομές στην οι-
κονομία και δημιούργησε νέες λειτουργίες που  εξασφάλισαν την επιβί-
ωση  του παγκόσμιου  ανταγωνισμού.  Η  αλλαγή  της  παραγωγικής  ορ-
γάνωσης συντελείται πια στη βάση νέων επιχειρηματικών διαδικασιών 
που αναζητούν ένα νέο ποιοτικό Management.  Επιπρόσθετα,  εμφανίζονται  
πολύπλοκες διαδικασίες στους τομείς των εφαρμογών, που επιβάλλουν 
συνδυασμένες εξελίξεις οργάνωσης, οι οποίες δίνουν μία ιδιαίτερη αξία 
και σημασία στον παράγοντα των «ανθρώπινων πόρων». Οπότε ισχύουν 
τα ακόλουθα: Οι ιδέες και οι συνταγές οργάνωσης, το υψηλό επίπεδο γνώ-
σεων και τα προσόντα είναι αποφασιστικά μεγέθη στον ποιοτικό ανταγωνι-
σμό. Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν και πόσο η τυπική έννοια 
του παραδοσιακού επαγγέλματος μπορεί να συνεισφέρει στον ποιοτικό α-
νταγωνισμό, αν δηλαδή μπορεί να στηριχθεί η απαιτούμενη ευελιξία της 
οργάνωσης και αν εξασφαλίζεται επαρκώς η ευελιξία της εργασίας στις 
επιχειρήσεις. Επίσης πρέπει να δοθεί προσοχή στον προσωποκεντρικό 
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χαρακτήρα του επαγγέλματος, αλλά και στη διατήρηση της παράδοσης, 
που οδηγούν, μέσω της απασχόλησης, στην αυτογνωσία, υπευθυνότητα 
και ποιότητα του επαγγελματία. Γι’ αυτό από εδώ και πέρα πρέπει να δο-
θεί ιδιαίτερη προσοχή στον ορισμό των νέων και αναδιοργανωμένων ε-
παγγελμάτων, ώστε από τη μία πλευρά να καθοριστεί η ταυτότητα τους 
και από την άλλη πλευρά να κατοχυρωθεί η επιθυμητή ευελιξία για τις 
επιχειρήσεις και την κοινωνία. Ο στόχος της επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης  πρέπει  να  είναι  η  υπεροχή  των  νέων  μέσα  από  μία αντανακλα-
στική αριστοτεχνία που θα αγγίζει το βέλτιστο. Αυτή η επιτυχία απαιτεί 
ένα  σύγχρονο  σχεδιασμό  για  την  Τεχνική  και Επαγγελματική Εκπαί-
δευση,  που  από  την  μια  θα  στηρίζεται  στην  εμπειρία  και την πλη-
ροφόρηση του σχολείου και από την άλλη θα χρησιμοποιεί την επιχείρη-
ση ως τόπο μάθησης έτσι ώστε οι μαθητευόμενοι να εξασφαλίζουν την 
ενεργό είσοδο τους στις διαδικασίες της εργασίας και των επιχειρήσεων 
(Schelten, 1995:23 8). Επίσης  πρέπει να  ληφθούν  υπόψη  οι οριακές τάσεις, 
οι οποίες αφορούν σήμερα όχι μόνο τη μόρφωση ή την απόκτηση γνώ-
σεων αλλά εξασφαλίζουν ακόμη περισσότερο και τον σχετικό ανταγωνι-
σμό  των προσόντων,  που  περιλαμβάνει  επίσης  τις ικανότητες προσα-
νατολισμού, σχεδιασμού και επίλυσης προβλημάτων. Η απόκτηση αυτών 
των δυνατοτήτων δεν αναφέρεται αποκλειστικά στη μόρφωση του ατόμου 
αλλά συμπεριλαμβάνει την οργάνωση γενικότερα της μάθησης και έχει επι-
τυχή αποτελέσματα όχι μόνο στους θεσμούς αλλά και στον χώρο εργασί-
ας, στο διαδίκτυο ή σε διαδικασίες αυτοδιδασκαλίας. Αυτό το τρίπτυχο, 
δηλ. περιεχόμενο μάθησης, χώρος μάθησης και ικανότητες - δεξιότητες 
μάθησης οδηγεί  σε  μία  νέα  κατανόηση  της  επαγγελματικής  εκπαί-
δευσης  και συνεπάγεται σύγχρονες απαιτήσεις (Büscher, 1989:82,99). Έτσι, 
με τον τρόπο αυτό παρουσιάζονται νέες πολιτικές μάθησης, που έχουν να 
κάνουν τόσο με την κοινωνική μεταλλαγή, όσο και με τη διάπλαση της 
ατομικής ταυτότητας στη μεμονωμένη εργασία, αλλά και με τον καθορισμό 
εν γένει της σταδιοδρομίας. Η κρίση στην επαγγελματική εκπαίδευση 
συμβαδίζει με μία κρίση στην τεχνική εξειδίκευση, επειδή συρρικνώνεται η 
σχετική έννοια του επαγγέλματος και το τεχνικό περιεχόμενο απαρχαιώνε-
ται με όλο και πιο γρήγορο ρυθμό. Ιδιαίτερα σημαντική και στο μέλλον 
θα είναι η απόκτηση ολοκληρωμένων γνώσεων και επαρκών βασικών πε-
δίων σε ένα επάγγελμα και όχι σε όλους τους τομείς εφαρμογής της αγο-
ράς εργασίας. Στόχος θα είναι η απόκτηση των τελευταίων τεχνικών λε-
πτομερειών ή μιας σε βάθος τεχνικής εκπαίδευσης. Τέτοιες λεπτομερείς 
και εξειδικευμένες γνώσεις θα αποκτούνται πολύ πιο εύκολα μέσω των ηλε-
κτρονικών υπολογιστών. Τη λύση των αυξανόμενων πολύπλοκων επαγ-
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γελματικών προβλημάτων και την τεχνική τους επεξεργασία θα αναλαμ-
βάνουν τα αυτόματα συστήματα κατεύθυνσης (π. χ. πρόγραμμα επιδιόρ-
θωσης βλαβών Mercedes-Benz). Έτσι, το άτομο θα αποφεύγει όλο και 
περισσότερο την άμεση επιβάρυνση από την εργασία, αφού θα αναλαμ-
βάνει προσχεδιασμένες, προετοιμασμένες, επιτηρούμενες και διορθωμέ-
νες λειτουργίες. Αυτά τα στοιχεία θα έχουν φυσικά μόνιμη επιρροή στην τε-
χνική παιδεία και ειδικότερα στην νέα διάταξη των ειδικοτήτων που προ-
σφέρονται μέσα από την εκπαίδευση. 

Πρέπει να δοθεί προσοχή στο γεγονός ότι σε μία κοινωνία γνώσεων, 
όπου επικρατεί ένας υψηλός βαθμός απαρχαίωσης, η γνώση πρέπει να 
προωθηθεί πιο πολύ ως επαγγελματικό περιουσιακό στοιχείο παρά ως κάτι 
αποθηκευμένο και παροπλισμένο. Οπότε, βασικής σημασίας είναι το γε-
γονός, ότι μόνο η γνώση που κατέχει και εφαρμόζει το άτομο και όχι η α-
πλή πληροφορία, προωθεί στην ολοκληρωμένη μετεξέλιξη μιας κοινωνί-
ας. Από αυτή την οπτική γωνία στόχος μιας κοινωνίας δεν πρέπει να είναι η 
μετάδοση πληροφοριών, αλλά η εμπέδωση της εφαρμοσμένης γνώσης (το 
πράττειν). Ο Beck (1988:82) αναφέρει σχετικά, ότι (α) η σκέψη χωρίς 
γνώση δεν έχει καμία σημασία, (β) η γνώση χωρίς σκέψη ισοδυναμεί με 
μία κρυμμένη και απρόσιτη δεξαμενή και (γ) οι άγνωστες πληροφορίες 
είναι εντελώς άχρηστες. Με άλλα λόγια, για την εκπλήρωση των ουσιαστι-
κών και αποτελεσματικών γνωσιακών διεργασιών, απαιτείται μία ευρεία 
και αξιόπιστη βάση γνώσεων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι νοητι-
κές λειτουργίες. Αυτή η βάση γνώσεων αποτελείται από τις αφομοιωμέ-
νες, αλλά και επαληθευμένες πληροφορίες. 

Επίσης, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε οι διδασκόμενοι, δηλαδή οι 
μελλοντικοί επαγγελματίες και τεχνικοί, να εντοπιστούν έγκαιρα στον 
σύγχρονο κόσμο, όταν πια θα διαθέτουν την «ευφυή γνώση». Στην επαγ-
γελματική εκπαίδευση δεν θα πρέπει να προσφέρονται «αδρανείς γνώ-
σεις» στους εκπαιδευόμενους, ούτε θα πρέπει να επιβαρύνεται αυτή από 
εκπαιδευτικές συντεχνιακές και κοινωνικές σκοπιμότητες και διακρίσεις. 
Στην μελλοντική επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να προωθείται η ου-
σιώδης,  οργανωμένη γνώση και ικανότητα που θα συμβαδίζει με πολλές 
εφαρμογές και θα παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της ευελιξίας και προ-
σαρμοστικότητας. 

Στη σύγχρονη επαγγελματική εκπαίδευση απαιτούνται σύγχρονα και 
εφαρμόσιμα πρότυπα μεθόδων και διδακτικής. Το παλαιότερο παιδαγω-
γικό μοντέλο της διδακτικής αναγωγής περιορίστηκε στη σύγχρονη κοι-
νωνία της πληροφόρησης και της γνώσης μέσα στα φυσικά του όρια, ε-
πειδή δεν εγγυήθηκε και δεν προώθησε μία ευρεία βάση γνώσεων για τις 
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σύγχρονες και μελλοντικές  απαιτήσεις. Ο  μεθοδικός  τρόπος  εφαρμο-
γής  στο  μέλλον προσανατολίζεται έντονα στην πολύπλοκη διαμόρφωση 
των καθηκόντων ανάλογα με τις πραγματικές καταστάσεις, όπου ο ηλε-
κτρονικός υπολογιστής θα αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία ως εργα-
λείο στη διδακτική μεθοδολογία. Το μάθημα, ως μαθησιακό περιεχόμενο 
δεν θα μεταδίδεται πλέον ως συνειρμική πληροφορία με τον παραδοσια-
κό τρόπο. Τώρα έχει το καθήκον της προώθησης της ενεργούς μάθησης 
και της απομάκρυνσης της αδρανούς γνώσης. Το εκπαιδευτικό δυναμικό 
έχει εδώ να παίξει ένα νέο ρόλο, καθώς αυτό αποτελεί το σημαντικότερο 
παράγοντα για τους εκπαιδευόμενους, που μετατρέπει τις πολύπλοκες 
ρυθμίσεις διδασκαλίας-μάθησης σε  μία νέα μαθησιακή κατάσταση, π.χ. 
την επίλυση ενός προβλήματος (Χαλκιά, 1999:92-104). Με αυτό τον τρόπο 
βοηθιούνται οι μαθητές στην ενεργό δημιουργία και παραγωγή της γνώ-
σης και της ικανότητας. Έτσι, τα προβλήματα που προκύπτουν από την 
καθημερινότητα και αποτελούν αντικείμενο βάσης μάθησης, κωδικοποι-
ούνται και αποτελούν συμπαγή ενότητα της διδακτέας ύλης. Με την ανα-
γωγή της διδακτέας ύλης σε εφαρμοσμένη γνώση μέσα από το πρόβλημα 
επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό η αυτενέργεια των μαθητών, πράγμα που 
οδηγεί στην οικειοθελή, άρα και αποτελεσματικότερη συμμετοχή των 
παιδιών, η οποία παραμερίζει την αδρανή πληροφορία και απολήγει στη 
μόνιμη επεξεργασία της γνώσης Η κατάλληλη δομή γνώσεων και η ικα-
νότητα αποκωδικοποίησης παρέχει στους μαθητές ένα πολύπτυχο χαρα-
κτήρα, που τους δίνει την δυνατότητα της δράσης τους σε διαφορετικές 
καταστάσεις εφαρμογής. Από την υπάρχουσα βάση γνώσεων και την κα-
τανόηση των σημαντικών καταστάσεων αποκτάει το άτομο καινούριο εν-
διαφέρον. Η απαραίτητη δομή γνώσεων ενός εκπαιδευόμενου για τις ε-
παγγελματικές καταστάσεις απαιτεί περιέργεια για τη διατύπωση νέων 
ερωτημάτων και δημιουργεί τη βάση για την εξελικτική μάθηση. Σήμερα 
πρέπει να γνωρίζουν όλοι, ότι οι επιθυμητές ικανότητες στο επάγγελμα, 
αποκτώνται μόνο μέσα από τη γνώση και την εμπειρία. Από τα παραπά-
νω προκύπτει ότι οι ικανότητες σχετίζονται με την γνώση. 

Στη σύγχρονη κοινωνία των γνώσεων πρέπει κάποιος να προτρέπει 
τους μαθητές, ώστε να προσαρμόζονται στο καινούργιο, επειδή αυτό επι-
βάλλει η ταχύρρυθμη ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η ικανότητα της συν-
δυαστικής σκέψης με τη βοήθεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης προω-
θεί την εμφάνιση της δια βίου μάθησης με προσωπική προσπάθεια. Έτσι, 
η πολυπλοκότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση και στις διεργασίες δι-
δασκαλίας-μάθησης κερδίζει μία μόνιμη σημασία, που στα πλαίσια μιας 
διδακτικής παραστατικής ιδέας, δέχεται την υιοθέτηση των προτύπων. Η 
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υιοθέτηση των προτύπων για τις τεχνικές και οικονομικές συμπεριφορές, 
που παρουσιάζονται επίσημα μέσα από την γενική απαίτηση για επαγ-
γελματικές ικανότητες, απαιτεί αυθεντικότητα στους τομείς διαχείρισης 
τεχνικών και οικονομικών καταστάσεων και έναν επαρκή προσανατολι-
σμό προς τις σχετικές επιστήμες. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να επι-
τευχθεί η σχέση διδασκαλίας-μάθησης στην τεχνική και επαγγελματική 
παιδαγωγική στην πράξη, και πάνω σε αυτή τη σχέση πρέπει να στηρι-
χθεί η εξέλιξη των νέων θεωριών για τη μάθηση και τη διδασκαλία. 

      Σε ότι αφορά στην κοινωνία της γνώσης, πρόκειται για μία κοινω-
νία η οποία θέτει τις βάσεις της επιβίωσης της με την αναστοχαστική και α-
ξιολογική γνώση. Σ' αυτήν απαιτούνται -εξαιτίας των κοινωνικών και οι-
κονομικών αλλαγών και της μεταβολής της ίδιας της γνώσης- νέες μορ-
φές γνώσης, που αποκτήθηκαν έπειτα από πολυσχιδή σκέψη. Οι παραπά-
νω μορφές γνώσης αποτελούνται λιγότερο από το know-how και περισσότε-
ρο από το know-how-to-know (Arnold και Schüssler, 1998:60). Σε αυτή τη 
διαδικασία περιλαμβάνεται η γνώση των μεθόδων (γνώση του τρόπου ε-
νέργειας για απόκτηση και παρουσίαση πληροφοριών και για την επικοι-
νωνία μέσω πληροφοριών), του τρόπου ευελιξίας (γνώση του τρόπου ε-
ρωτήσεων, κριτικής, αιτιολόγησης και εκτίμησης των συμπερασμάτων), 
καθώς και γνώση των προσωπικοτήτων (αναγνώριση των μεμονωμένων 
πλεονεκτημάτων και δυνατών σημείων στις διαδραστικές διαδικασίες). 
Πρόκειται για ένα θέμα που παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες 
στις σύγχρονες κοινωνίες και εξελίσσεται συνεχώς, ακόμα και όταν πραγ-
ματοποιείται η προετοιμασία από το κάθε άτομο για την δια βίου μάθηση. 
Η γνώση αποκτά νόημα για τον καθένα ξεχωριστά όταν χρησιμεύει σε 
κάτι, δηλαδή όταν τον βοηθάει να θέτει νέα ερωτήματα και να παρατηρεί 
με κριτικό πνεύμα τις νέες απόψεις. Η δημιουργία και εγκαθίδρυση μιας 
σύγχρονης κουλτούρας μάθησης, που στηρίζεται σε ένα γνωσιοθεωρητικό 
πλαίσιο μιας κονστρουκτιβιστικής άποψης (μία παιδαγωγική κατεύθυνση, 
που βρίσκει σχετικά έντονη υποστήριξη στη γνώση και στην πρακτική) 
προωθεί έναν τρόπο μάθησης, που πρέπει να αφομοιώνεται από την με-
ταφορά των γνώσεων και τη μεταβίβαση των πληροφοριών στην κατανό-
ηση της πραγματικότητας (Bertrand: 1994,71,72). Μία κουλτούρα δομι-
κής μάθησης που θέτει τη μάθηση πάνω από την διδασκαλία και τη δημι-
ουργία πάνω από την καθοδήγηση. Απαιτεί όμως πολύπλευρη διαπραγ-
ματευτική ικανότητα ενεργούς και αυτενεργούς διδακτικής μεθοδολογίας 
για να στηρίξει τη μόνιμη απόκτηση των εφαρμοσμένων γνώσεων. Σε 
αυτή τη βάση, αυτά τα στοιχεία συμβάλλουν στην εξέλιξη των ικανοτήτων 
που διευκολύνουν τη θέσπιση των προσωπικών στόχων, τη συνεργασία, τη 
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διαχείριση των γνώσεων και τη δημοκρατική σκέψη και συμπεριφορά. 
Η κρίση στην επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να επιλυθεί μόνο ό-

ταν προωθηθούν νέες και επαρκείς διδακτικές μεθοδολογίες, νέες μορφές 
οργάνωσης στους χώρους μάθησης, νέα προφίλ επαγγελμάτων, καθώς 
και ανοικτά και δυναμικά αναλυτικά προγράμματα επαγγελματικής εκ-
παίδευσης, ή αλλιώς, καινούργια πολιτική μάθησης μέσα από νέες μεθο-
δολογικές διδακτικές προσεγγίσεις (Ιακωβίδης, 2001:120,121,125). 

Η ύπαρξη της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης βρίσκεται σε 
οριακή καμπή. Επιβάλλεται άμεση παρέμβαση για την περαιτέρω ανα-
προσαρμογή και βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Εάν δεν προσ-
διοριστεί το μέγεθος και η σπουδαιότητα της Τ.Ε.Ε. και δεν αναληφθούν 
πρωτοβουλίες σε επιστημονική βάση για την επίλυση του προβλήματος, 
τότε είναι μάλλον αβέβαιη και η τύχη της πολυπόθητης λύσης της Γενι-
κής Εκπαίδευσης, αλλά ταυτόχρονα αίωρη και ερασιτεχνική η τεχνολογι-
κή και οικονομική βάση των εθνικών παραγωγικών διεργασιών. Οι νέες 
εξελίξεις με την ευκαιρία της επικαιροποίησης της γενικής και επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπαίδευση 
και κατάρτιση 2010) θα μπορούσε να αποτελέσει απαρχή αναδιοργάνω-
σης της Τ.Ε.Ε. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αφενός και αφετέρου οι διεθνείς τάσεις για νέες μορφές οργάνωσης και 
λειτουργίας των ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών 
παγκοσμίως, σηματοδοτούν τις νέες εξελίξεις στους τομείς της τεχνολο-
γίας και της οικονομίας. Αυτές οι παράμετροι σε συνδυασμό με τον εκ-
δημοκρατισμό της ελληνικής κοινωνίας, μπορούν να εγγυηθούν τη νέα 
προοπτική για την εξέλιξη και εγκαθίδρυση της Τεχνικής και Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας. 
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Zusammenfassung 
 

Die in den letzten Jahren zu beobachtende zunehmende Globalisie-
gung hat einen substantiellen Wandel in Gesellschaft und Arbeitswelt 
nach sich gezogen. Die gesellschaftlichen Strukturen verändern sich 
nachhaltig, die Arbeitsbeziehungen sind durch eine höhere Flexibilität 
gegennzeichnet. Technologie ist das Rüstzeug der Weltwirtschaft und 
Antiebskraft der Globalisierung zugleich. Die gewaltigen Veränderungen, 
die sich tagtäglich mit schwindelerregender Geschwindigkeit vollziehen, 
erzeugen aus der Notwendigkeit des wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Ausgleichs heraus immer wieder neue Technologien, die wiederum 
von Neuem einen technologisch auszugleichen Rationalisierungsdruck 
nach sich ziehen.Alle diese Entwiklungen haben negative Azswirkungen 
auf den Faktor Mensch im Arbeitsprozess, die durch die Berufsausbil-
dung in Ausgleich gebracht werden müssen. Information,Wissen und Bil-
dung, die ein Schüler in die Schule erwirbt, aber auch die Erfarung, die er 
später in einem Unternehmen sammelt, befriedihen inzischen nicht mehr 
die Bedürfnisse des Marktes. Vielmehr ist es notwendig, für den existie-
renden «Wettbewerb der Fähigkeiten» auch Aspekte der Planungs-und 
Problemlösungskompetenz zu berücksichtigen. Die vorliegende Arbeit 
versucht, die Problemlage zu analysieren und Ansätze für eine neue Aus-
bildungskultur in der berufsbildenden Pädagogik aufzuzeigen. 
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Κωνσταντίνα ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ 
 
 

Στρατηγ ικές  εν ίσχυσης  της  δημιουργ ικής  
σκέψης  μέσω  της  διδασκαλίας  του   
μαθήματος  της  οικ ιακής  οικονομίας  

 
 
 
 

 
1. Εισαγωγή  
 

ΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙ-
ναι η ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού (thoughtfulness) μέσα 
σε σχολικές τάξεις, στις οποίες η γνωσιομεταδοτική λειτουργία 

του εκπαιδευτικού θα έχει ρόλο συμπληρωματικό και υποστηρικτικό της 
αυτενεργούς δραστηριοποίησης του μαθητή (E.P.E., 1998˙ Πυργιωτάκης, 
2000˙ Χατζηδήμου, 2007). Μια τέτοια μαθητοκεντρική θεώρηση της δι-
δασκαλίας προϋποθέτει ότι σκοπός της εκπαιδευτικής πράξης δεν είναι 
πρωταρχικά η γνωστική πληροφόρηση αλλά η δημιουργική εμπλοκή της 
σκέψης, έστω και αν το μαθησιακό αποτέλεσμα υστερεί θεωρητικά σε ε-
πίπεδο ακαδημαϊκής επίδοσης σε σχέση προς το αποτέλεσμα μιας παρα-
δοσιακής γνωσιομεταδοτικής διδασκαλίας (Clark, 1995˙ Cohen, Manion 
& Morrison, 2004˙ Petty, 2004). Αυτή η ανάδειξη της προτεραιότητας 
της νοητικής και ψυχοσυναισθηματικής στόχευσης της διδασκαλίας ένα-
ντι της γνωστικής δεν υποβαθμίζει τη δεύτερη, εφόσον η ανάπτυξη υψη-
λού επιπέδου νοητικών και ψυχοσυναισθηματικών δεξιοτήτων λειτουργεί 
ως βάση για τη συγκρότηση σύνθετων, πολυεπίπεδων και διαρκώς ανα-
πτυσσόμενων γνωστικών σχημάτων (cognitive schemas) (Barell, 1991).  

Η δημιουργική εμπλοκή της σκέψης του μαθητή σε λειτουργικά προ-
οργανωμένες και μεθοδικά σχεδιασμένες «προβληματικές καταστάσεις» 
που αντλούν τη θεματική τους ταυτότητα από την πραγματικότητα μέσα 
στην οποία ζει ο μαθητής, οδηγεί σε ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλής βαθ-
μίδας. Η δημιουργική σκέψη (creative thinking) αναπτύσσεται όταν το 
ενεργό υποκείμενο της μάθησης (ο μαθητής) (Κοσσυβάκη, 2003) αντλεί 
στοιχεία από προϋπάρχουσες γνωστικές δομές, τα επεξεργάζεται και τα 
ανασυνθέτει ώστε να δημιουργήσει νέα γνωστικά σχήματα που χαρακτη-

Κ 
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ρίζονται από λειτουργικότητα, αποτελεσματικότητα και πρωτοτυπία/ 
καινοτομία (Ματσαγγούρας, 2000:79). Στις δεξιότητες που συνοδεύουν 
τη δημιουργική σκέψη περιλαμβάνεται η ικανότητα ανάληψης ποικίλων 
γνωστικομαθησιακών ρόλων (του ερευνητή, του επεξεργαστή πληροφο-
ριών, του σχεδιαστή δραστηριοτήτων κ.ο.κ.) (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 
2007), η διάθεση αντιμετώπισης μη καθορισμένων, αμφίβολων ή ασαφών 
προβληματικών καταστάσεων, η οξύνοια, η ικανότητα αναζήτησης και 
εφαρμογής ευέλικτων εναλλακτικών λύσεων, η ερευνητικότητα, η φιλο-
μάθεια, η ερευνητική περιέργεια, η αίσθηση του χιούμορ, η φαντασία, τα 
ευρέα ενδιαφέροντα και η θετική προδιάθεση απέναντι σε άγνωστες ε-
μπειρίες (Bruning, Schraw & Ronning, 1995˙ Starko, 1995). Ο ψυχοσυ-
ναισθηματικός αυτός εξοπλισμός σε μεγάλο βαθμό επιτρέπει στο μαθητή 
να επεξεργάζεται τα γνωστικά δεδομένα με τρόπους σχετικά πρωτότυ-
πους και να αξιοποιεί τον αναλογικό συλλογισμό ώστε να εντοπίζει τις 
ομοιότητες και τις διαφορές που εμφανίζονται ανάμεσα σε γνωστές και 
άγνωστες μαθησιακές καταστάσεις (Κολιάδης, 1997). Αυτός ο τύπος του 
μαθητή διατυπώνει ερευνητικές απορίες και αποφεύγει τις έτοιμες ή τυ-
ποποιημένες απαντήσεις και λύσεις, ενώ διαθέτει διαμορφωμένες ισχυρές 
εσωτερικές εποπτείες που του επιτρέπουν να καλύπτει με επάρκεια τα 
γνωστικά του κενά (Davis, 1992). Η δημιουργική σκέψη για ένα νοητικά 
και ψυχοσυναισθηματικά ώριμο ενεργό υποκείμενο αποτελεί συμπλήρω-
μα της κριτικής σκέψης (critical thinking) η οποία επικεντρώνεται κυρί-
ως στην ικανότητα του μαθητή να αξιολογεί δεδομένα, βασιζόμενος σε 
ένα σαφώς οργανωμένο σύστημα αξιών και αντικειμενικών κριτηρίων 
και αξιοποιώντας τις ενδείξεις, τις μαρτυρίες και τις πηγές που μπορούν 
να αποδείξουν και να τεκμηριώσουν τους συλλογισμούς του (Bonk & 
Smith, 1998: 264˙ Pollard, 2005). Σε συνδυασμό, επομένως, με την κρι-
τική σκέψη η δημιουργική σκέψη διαμορφώνει ένα τύπο μαθητή που χα-
ρακτηρίζεται από ευελιξία σκέψης και δράσης και για τον οποίο οι εναλ-
λακτικές μορφές μάθησης αποτελούν προκλήσεις και αφορμές για μεγα-
λύτερη αυτενέργεια (Craft, Jeffrey & Leibling, 2001˙ Capel, Leask & 
Turner, 2005). Γι’ αυτό το λόγο η ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης 
αποτελεί κινητήριο στόχο προς την κατεύθυνση της ανανέωσης της σύγ-
χρονης διδακτικομαθησιακής διαδικασίας που πραγματοποιείται σε διά-
φορα διδακτικά αντικείμενα. Η Σύγχρονη Οικιακή Οικονομία αποτελεί 
σύνθετο διδακτικό αντικείμενο που θεματικά εστιάζει το ερευνητικό του 
κέντρο στη μελέτη των δραστηριοτήτων της σύγχρονης οικογένειας, την 
οποία αντιμετωπίζει ως παραγωγική οικονομική μονάδα που αξιοποιεί 
ποικιλότροπα φυσικούς και ανθρώπινους πόρους ενταγμένη σε συγκε-
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κριμένο πολιτισμικό περιβάλλον (Αποστολόπουλος κ.ά., 2008˙ Αμπελιώ-
της κ.ά., 2008). Επειδή οι ερευνητικοί άξονες του διδακτικού αυτού αντι-
κειμένου αντλούνται άμεσα από τη φυσική και κοινωνική πραγματικότη-
τα του μαθητή και προσανατολίζονται σε θεματικές κατευθύνσεις που 
περιλαμβάνουν την περιβαλλοντική αγωγή, την αγωγή υγείας, την αγωγή 
του καταναλωτή, τη μικροοικονομία, τη μελέτη των πολιτισμικών χαρα-
κτηριστικών, την κατοικολογία, την ενδυματολογία και τη διαιτητική, εί-
ναι φυσικό να προσελκύουν άμεσα το ενδιαφέρον των μαθητών και να 
προσφέρονται διδακτικά για το σχεδιασμό τεχνητών «προβληματικών 
γνωσιομαθησιακών καταστάσεων» τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει 
ο μαθητής (Κουτρούμπα, 2004˙ Κρίβας, 2003). Η εμπλοκή του μαθητή 
στη διαδικασία παραγωγής γνώσης μετασχηματίζει την παραδοσιακή δι-
δασκαλία σε ερευνητική δραστηριότητα˙ οι μαθητές δρουν οργανωμένοι 
σε μικρές ομάδες, συντονίζονται υποβοηθητικά από τον καθηγητή της 
Οικιακής Οικονομίας, ωθούνται σε εξωτερίκευση συλλογιστικών διαδι-
κασιών και συναισθημάτων και αναπτύσσουν ορισμένα από τα ειδοποιά 
χαρακτηριστικά της δημιουργικής σκέψης (Coles, 1994˙ Paulus, Larey & 
Dzindolet, 2001).  

Από ένα μεγάλο αριθμό τεχνικών με τις οποίες ενισχύεται η ανάπτυξη 
και εκδήλωση της δημιουργικής σκέψης κατά τη διδακτικομαθησιακή δι-
αδικασία που πραγματοποιείται στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας ε-
πιλέχθηκαν και παρουσιάζονται στη συνέχεια οι τεχνικές της ιδεοθύελ-
λας, της αναζήτησης εναλλακτικών-πιθανοτήτων-επιλογών και της προ-
σομοιωτικής δραματοποίησης. Κάθε μία από τις μεθόδους αυτές υποστη-
ρίζει την ενεργό δραστηριοποίηση του μαθητή, ο οποίος καλείται να 
διαμορφώσει σχέδια νοητικής δράσης και εναλλακτικές διαδρομές επίλυ-
σης προβλημάτων, ενώ, παράλληλα, μεταβάλλει την οπτική του γωνία 
για να αναλάβει ποικίλους μαθησιακούς ρόλους. Και για τις τρεις στρα-
τηγικές ο ρόλος του καθηγητή της Οικιακής Οικονομίας είναι διαφορετι-
κός από αυτόν της παραδοσιακής διδασκαλίας: η διδακτική μεθοδολογία 
που χρησιμοποιεί είναι μεταβαλλόμενη ανάλογα με τη διδακτική ενότη-
τα, η μάθηση στην τάξη του κατακτάται διερευνητικά-ομαδοσυνεργατικά 
και είναι αποτέλεσμα ανταλλαγής απόψεων και συζήτησης, το γνωστικό 
αντικείμενο προσεγγίζεται διαθεματικά και διεπιστημονικά. Ο καθηγητής 
ενισχύει την πρωτοβουλία και την αυτονομία των μαθητών του, υποστη-
ρίζει την αυθόρμητη έκφραση και το διάλογο, συνδέει τη νέα γνώση με 
την προϋπάρχουσα γνωστική δομή και ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα 
(Παπανδρέου, 2001). Η στάση αυτή ωθεί σε μεγάλο βαθμό τους μαθητές 
να αναπτύξουν νοητικές και ψυχοσυναισθηματικές δεξιότητες που διατη-



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ    
 

82                                                                           ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/2008 
 

ρούνται και μετά την έξοδο τους από το σχολικό περιβάλλον (Τριλιανός, 
2003) καθώς ουσιαστικά καλλιεργεί πολυεπίπεδα τη λεγόμενη νοημοσύ-
νη της επιτυχίας (successful intelligence) (Sternberg, 1998, 1999˙ Stern-
berg & Grigorenko, 2000, 2003).  

 
 

2. Η ιδεοθύελλα ως στρατηγική ενίσχυσης  
    της δημιουργικής σκέψης 

 
Η ιδεοθύελλα – καταιγισμός ιδεών (brainstorming) αποτελεί μία άμεση 

και αυθόρμητη αντίδραση/ανταπόκριση των μαθητών σε ένα γνωστικό 
ερέθισμα που προβάλλεται σε αυτούς με μορφή ενός «σεναρίου προβλη-
ματικής κατάστασης» για την οποία καλούνται να εκφράσουν απροσχε-
δίαστα τις απόψεις τους χωρίς απαραίτητα την κατάστρωση συλλογιστι-
κού πλάνου (Dugosh, Paulus, Roland & Yang, 2000). Η ιδεοθύελλα εμ-
φανώς βασίζεται σε προϋπάρχουσα γνωστική εμπειρία και άμεση εφαρ-
μογή αυτής σε μια νέα «πραγματική» κατάσταση χωρίς τη δυνατότητα 
επαναδιαπραγμάτευσης, επαναξιολόγησης, συμπλήρωσης ή διόρθωσης 
της αρχικής σκέψης, και, για το λόγο αυτό, ενισχύει την τάση του μαθητή 
να εκφράζεται αυθόρμητα και να ανταποκρίνεται χωρίς δισταγμό σε ερε-
θίσματα του μαθησιακού του περιβάλλοντος (Dugosh & Paulus, 2005). Η 
έννοια της «άμεσης ανταπόκρισης» δεν πρέπει, ωστόσο, να νοείται ως 
αποτέλεσμα της παροχής μικρού χρόνου για την επεξεργασία από το μα-
θητή της προβληματικής κατάστασης, αλλά ως αποτέλεσμα της αυτόνο-
μης, ανεξάρτητης επεξεργασίας της χωρίς επιρροή από εξωτερικούς υπο-
βοηθητικούς παράγοντες. Ο μαθητής δηλαδή θα έχει επαρκή χρόνο στη 
διάθεσή του για να ελέγξει τα δεδομένα της προβληματικής κατάστασης 
αλλά δεν θα έχει στη συνέχεια τη δυνατότητα να αναθεωρήσει τις προτά-
σεις του βασιζόμενος σε βελτιωτικές προτάσεις που ενδεχομένως θα 
μπορούσαν να παρασχεθούν από τον καθηγητή (McGlynn et al., 2004). Ο 
καθηγητής της Οικιακής Οικονομίας, αξιοποιώντας τη στρατηγική της 
ιδεοθύελλας κατά τη διδακτική προσέγγιση της ενότητας «Οικονομικά 
της Οικογένειας», περιγράφει ένα «σενάριο προβληματικής κατάστα-
σης», κατά την οποία ένας καταναλωτής επιθυμεί να αποκτήσει ένα α-
κριβό καταναλωτικό αγαθό (π.χ. αυτοκίνητο), χωρίς όμως να διαθέτει το 
ακριβές χρηματικό αντίτιμό του. Οι μαθητές θα κληθούν να καθοδηγή-
σουν τον υποθετικό καταναλωτή σε ενέργειες (δανεισμός από οικείο πε-
ριβάλλον, δανεισμός από τράπεζα, υπερωρίες, δεύτερη εργασία, καθυ-
στέρηση ή ματαίωση της αγοράς κ.ο.κ.) επισημαίνοντας τα πλεονεκτήμα-
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τα και τα μειονεκτήματα κάθε προτεινόμενης εναλλακτικής λύσης.   
Η διδακτική αυτή στρατηγική μπορεί να συμπληρωθεί και να ενισχυ-

θεί με την λεγόμενη «αντίστροφη ιδεοθύελλα» (reverse brainstorming) 
κατά την οποία ο μαθητής καλείται, μετά την ολοκλήρωση της προηγού-
μενης διαδικασίας, να εμπλακεί σε σενάριο κατά το οποίο ο προηγούμε-
νος υποθετικός αγοραστής μετατρέπεται στη συνέχεια σε πωλητή ο ο-
ποίος επιχειρεί να πουλήσει ένα σχετικά ακριβό αυτοκίνητο. Στην περί-
πτωση αυτή, οι μαθητές, ακολουθώντας μία αντίθετη διερευνητική πο-
ρεία, θα εξετάσουν την καταναλωτική διαδικασία από τη θέση του 
πωλητή (διαφήμιση του προϊόντος, παροχή οικονομικών διευκολύνσεων 
σε υποψήφιους αγοραστές κ.ο.κ.). Με την αντίστροφη ιδεοθύελλα, ως 
συμπληρώματος της αρχικής ιδεοθύελλας, μια προβληματική κατάσταση 
εξετάζεται από δύο αντίθετες οπτικές (π.χ. του αγοραστή και του πωλη-
τή), προκειμένου, υπό τη στόχευση της βιωματικής μάθησης (Δεδούλη, 
2002), να συνδέσει το μαθητή με εναλλακτικούς οικονομικούς ρόλους 
τους οποίους μπορεί να παίξει σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής του 
(Paulus & Nijstad, 2003). 

Η ιδεοθύελλα και η αντίστροφη ιδεοθύελλα βασίζονται στην προφο-
ρική έκφραση της σκέψης του μαθητή. Μπορούν, ωστόσο, να αποκτή-
σουν και τη μορφή της ελεύθερης καταγραφής της σκέψης (free writing) 
(Carter, 2002˙ Hiatt & Rooke, 2002), κατά την οποία οι μαθητές κατα-
γράφουν με συνοπτικό τρόπο τη συλλογιστική τους σε δύο συμπληρωμα-
τικά ή αντίθετα σενάρια «προβληματικής κατάστασης». Για παράδειγμα, 
οι μαθητές καλούνται να εξετάσουν την υποθετική προσπάθεια μιας οι-
κογένειας να αυξήσει τα έσοδά της μέσω της παρώθησης της μητέρας (η 
οποία μέχρι τότε δεν εργαζόταν) να εργαστεί εκτός σπιτιού. Σε μία παρά-
γραφο οι μαθητές θα καταγράψουν τα επιχειρήματα που συνηγορούν υ-
πέρ της πρότασης και σε μία άλλη τα επιχειρήματα που λειτουργούν α-
νασταλτικά ως προς την πρόταση. Στη στρατηγική της ελεύθερης γραφής 
ο παρεχόμενος προς τους μαθητές χρόνος είναι σχετικά περιορισμένος, 
προκειμένου να αποθαρρύνεται η αναθεώρηση, συμπλήρωση, η ακύρωση 
των καταγεγραμμένων σκέψεων και να ενισχύεται, αντίθετα, ο αυθόρμη-
τος προβληματισμός (Grainger, Goouch & Lambirth, 2005). Επειδή οι 
σκέψεις κατατίθενται και κοινοποιούνται στην ομάδα σε μικρό χρονικό 
διάστημα («πριν στεγνώσει το μελάνι») η στρατηγική αυτή ονομάζεται 
και μέθοδος του «υγρού μελανιού» (wet inking) (Bonk & Smith, 1998: 
270).  
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3. Η αναζήτηση εναλλακτικών-πιθανοτήτων-επιλογών  
   ως στρατηγική ενίσχυσης της δημιουργικής σκέψης 

 
Η τεχνική της αναζήτησης εναλλακτικών διαδρομών/στρατηγικών (al-

ternatives) για την αντιμετώπιση μιας «προβληματικής κατάστασης» επι-
τρέπει την αποδέσμευση του μαθητή από τον μονομερή προσδιορισμό 
της «σωστής λύσης» και τον ωθεί σε προσωπικό σχηματισμό πολλαπλών 
ομοειδών ή διαφορετικών «σεναρίων» αντιμετώπισης (De Bono, 1994˙ 
Suzuki, 1997). Και στην περίπτωση αυτή το ζητούμενο δεν επικεντρώνε-
ται εξαρχής στη διατύπωση της άριστης πρότασης αλλά στην ανάπτυξη 
των κριτηρίων με τα οποία θα σχεδιαστούν οι εναλλακτικές στρατηγικές 
(Baron, 2000). Στην πραγματικότητα, ο μαθητής ωθείται σε κάθε στάδιο 
αντιμετώπισης του προβλήματος να ελέγξει και να αξιολογήσει τις πιθα-
νότητες για θετική ή αρνητική έκβαση, ανάλογα με τις ιδιαίτερες πτυχές 
που αναφύονται στα πλαίσια της προβληματικής κατάστασης (Bown, 
Read & Summers, 2003). Το Σχήμα 1 που ακολουθεί απεικονίζει εναλ-
λακτικές στρατηγικές αντιμετώπισης που μπορεί να διαμορφώσει ο μα-
θητής, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει μία προβληματική κατάσταση 
στα πλαίσια της διδασκαλίας της ενότητας «Οικολογία». 
 

 
Σχήμα 1. Αναζήτηση εναλλακτικών στρατηγικών 

 

Πρόβλημα 
Πώς θα ευαισθητοποιήσουμε την τοπική 
κοινωνία ενάντια στην υποβάθμιση του πε-
ριβάλλοντος της περιοχής; 

Εναλλακτική 1 
Οργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης 

Εναλλακτική 1Α 
Δημοσίευση άρθρων 
στον τοπικό τύπο 

Εναλλακτική 2 
Συμμετοχή σε οικοπεριβαλλοντικές δραστηριότητες 

Εναλλακτική 2Α 
Καθαρισμός τοπικής 

ακτής 
Εναλλακτική 1Β 

Οργάνωση διαλέξεων
 

Εναλλακτική 2Β 
Αναδάσωση 

Δραστηριότητες 
Συγκέντρωση υλικού 
Προσδιορισμός θε-
ματολογίας 
Συγγραφή άρθρων 
… 

Δραστηριότητες 
Εξασφάλιση δεν-
δρυλλίων και εργα-
λείων 
Πρόσκληση φορέων 
Επιλογή χώρου 

Δραστηριότητες 
Αναζήτηση ειδικών 
Πρόσκληση 
Σχεδιασμός προ-
γράμματος 
… 

Δραστηριότητες 
Εύρεση εθελοντών 
Κατανομή εργασιών
Σχεδιασμός προ-
γράμματος 
… 
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Για κάθε μία από τις εναλλακτικές προτάσεις (π.χ. 2Α, 2Β) ο καθηγη-
τής του μαθήματος μπορεί να ωθήσει τους μαθητές στην επισήμανση πι-
θανών πρόσθετων «δυσχερειών» τις οποίες θα κληθούν οι μαθητές να 
αντιμετωπίσουν ως συμπληρωματικές προβληματικές καταστάσεις, προ-
τείνοντας επιπρόσθετες εναλλακτικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, η 
εναλλακτική 2Β («Αναδάσωση») μπορεί να εμφανίζει δυσχέρειες ως 
προς εξασφάλιση κρατικής οικονομικής χρηματοδότησης, ως προς την 
επιλογή του κατάλληλου χώρου ο οποίος θα πρέπει να αναδασωθεί ή, τέ-
λος, ως προς την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους τοπικούς φορείς. 
Στην περίπτωση αυτή οι μαθητές διατυπώνουν πιθανότητες (possibili-
ties), οι οποίες θα επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα των αρχικά προ-
τεινόμενων εναλλακτικών. Παράλληλα, διατυπώνουν τις ενδεχόμενες ε-
πιλογές (choices), μέσω των οποίων μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτε-
λεσματικά οι αναφυόμενες δυσχέρειες (Payne, Bettman & Johnson, 
1993). Ο Πίνακας 1 που ακολουθεί απεικονίζει την καταγραφή τέτοιων 
πιθανοτήτων (Π1-Π3) και των επιλογών (2Β1-2Β9) στις οποίες μπορούν να 
οδηγηθούν οι μαθητές. 

 
  Πίνακας 1. Προσδιορισμός πιθανοτήτων και διαμόρφωση επιλογών 

 

Προβληματική κατάσταση: Η εναλλακτική 2Β («Αναδάσωση») 

Πιθανότητες (Π1-Π3) Επιλογές (2Β1-2Β9) 
Απευθύνονται σε ιδιωτικούς φορείς που 
επιδιώκουν τη διαφήμιση. 

2Β1 

Ασκούν πίεση στους κρατικούς φορείς 
μέσω της προσφυγής στον τοπικό τύπο. 

2Β2 

Π1 Δυσχέρεια κρατικής 
χρηματοδότησης 

Προτείνουν συνεργασία κρατικών-ιδιω-
τικών φορέων για μείωση του κόστους. 

2Β3 

Οργάνωση ανοικτής συζήτησης επιχει-
ρημάτων. 

2Β4 

Προσδιορισμός κριτηρίων επιλογής. 2Β5 
Αναζήτηση χωροταξικών μελετών. 2Β6 

Π2 Ασυμφωνία για επι-
λογή χώρου 

Αναδάσωση περισσότερων χώρων. 2Β7 

Οργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης 
των πολιτών. 

2Β8 Π3 Αδιαφορία τοπικών 
φορέων 

Άσκηση πίεσης στους φορείς μέσω της 
προσφυγής στον τοπικό τύπο.  

2Β9 
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Είναι προφανές ότι η σχετική στρατηγική επιτρέπει πολυάριθμες ε-
ναλλακτικές στρατηγικές που μπορούν να σχεδιαστούν είτε από τους ίδι-
ους τους μαθητές είτε από τους μαθητές σε συνεργασία με τον καθηγητή 
της Οικιακής Οικονομίας. Σε κάθε πάντως περίπτωση οι μαθητές ανα-
πτύσσουν σύνθετες νοητικές δεξιότητες αναζήτησης εναλλακτικών, ε-
ντοπισμού πιθανοτήτων και διατύπωσης ή ανάληψης επιλογών (Ono, 
2000˙ Suzuki, 2000). 

 
 

4. Η προσομοιωτική δραματοποίηση ως στρατηγική  
   ενίσχυσης της δημιουργικής σκέψης 
 

Οι διδακτικές προσομοιώσεις (simulations) αποτελούν σχεδιασμένες 
αναπαραστάσεις πραγματικών καταστάσεων, οι οποίες εξελίσσονται σε 
ελεγχόμενο από τον εκπαιδευτικό περιβάλλον και στοχεύουν στην άμεση 
γνωστική και ψυχοσυναισθηματική εμπλοκή του μαθητή στη μιμητική 
δραματοποίηση (Wilson, Shepherd, Kelly & Pitzner, 2005). Στα κύρια 
πλεονεκτήματα της προσομοιωτικής δραματοποίησης (simulated drama), 
η οποία είναι γνωστή και ως «υπόδυση ρόλου» (role-playing), περιλαμ-
βάνεται το ευδιάκριτο συναίσθημα του ασφαλούς πειραματισμού, που ε-
πιτρέπει στο μαθητή να αναπτύσσει και να βελτιώνει τις δημιουργικές 
δεξιότητές του, βιώνοντας και συμμετέχοντας σε εμπειρίες τρίτων προ-
σώπων τις οποίες θεωρεί από διαφορετική οπτική γωνία ανάλογα με το 
ρόλο που ο ίδιος καλείται να παίξει (Jennings, 2003). Πρόκειται για την 
«εμβίωση» ή «ενσυναίσθητη κατανόηση» (empathy) που αποτελεί θεμε-
λιώδες στοιχείο της λεγόμενης συναισθηματικής νοημοσύνης (Μα-
τσαγγούρας, 2000:567), στην ανάπτυξη της οποίας στοχεύει πρωταρχικά 
η προσομοιωτική δραματοποίηση. Η διδακτική αυτή στρατηγική αξιοποι-
είται, με πολλές εναλλακτικές παραλλαγές, κατά τα τελευταία χρόνια ι-
διαίτερα σε γνωστικούς κλάδους όπως της Ιατρικής και των Οικονομικών 
επιστημών: μαθητές ή σπουδαστές, με κατάλληλη προετοιμασία, υποδύ-
ονται ρόλους τους οποίους ενδεχομένως θα ασκήσουν σε μεταγενέστερο 
στάδιο της ζωής τους ή της επαγγελματικής τους εξέλιξης (Piccoli et al., 
2005). Στη διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας η προσομοιωτική δρα-
ματοποίηση προσφέρει εναλλακτικές δυνατότητες άμεσης εμπλοκής του 
μαθητή σε μαθησιακές δραστηριότητες που αναπτύσσουν σύνθετες δημι-
ουργικές δεξιότητες. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν, για παράδειγμα, 
να αναπτυχθούν κατά τη διδασκαλία της ενότητας «Αγωγή Υγείας-
Πρώτες Βοήθειες». Σύμφωνα με το διδακτικό σενάριο, οι μαθητές της 
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τάξης έρχονται σε επαφή με (πραγματικό) εξειδικευμένο νοσηλευτικό και 
ιατρικό προσωπικό, το οποίο θα αναλάβει την ενημέρωση των μαθητών 
για τις τεχνικές παροχής πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις επείγουσας 
ανάγκης, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις ατυχημάτων. Ειδικότερα οι μα-
θητές θα ασκηθούν σε ποικίλες τεχνικές αντιμετώπισης καταγμάτων και 
αιμορραγιών καθώς και σε άσκηση τεχνητής αναπνοής σε περιπτώσεις 
πνιγμών. Με δεδομένο ότι το ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό είναι αλη-
θινό (ώστε η γνωστική προετοιμασία των μαθητών να είναι επιστημονικά 
έγκυρη και αποτελεσματική) και η δραματοποιημένη διαδικασία γίνεται 
με ομαδοσυνεργατική αλληλεπίδραση, οι μαθητές θα εμπλακούν σε δρα-
στηριότητες όπως αυτές που περιγράφονται συνοπτικά στον Πίνακα 2. 

Η προσομοιωτική αυτή δραματοποίηση, με προσχεδιασμένη δομή, γε-
νικές οργανωτικές δράσεις και συγκεκριμένες δραστηριότητες, στοχεύει 
παράλληλα στη γνωστική και συναισθηματική προετοιμασία των μαθη-
τών για αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών, τα οποία εξετάζονται εξί-
σου από την οπτική γωνία του θύματος του ατυχήματος και του ατόμου 
που καλείται να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Η βιωματική, επιπλέον, 
εμπλοκή των μαθητών, μέσα σε περιβάλλον που προάγει την κοινωνική 
αλληλεπίδραση, οδηγεί σε μία εξατομικευμένη επίδραση του γνωστικού 
προϊόντος επάνω στο μαθητή και σε διαμόρφωση μίας ατομικής συμπε-
ριφοράς που μπορεί να εκδηλωθεί σε αντίστοιχα αληθινά περιστατικά της 
ζωής (Benbassat & Baumal, 2002).  
 
 
5. Συμπέρασμα 

 
Οι στρατηγικές της ιδεοθύελλας, της αναζήτησης εναλλακτικών-

πιθανοτήτων-επιλογών και της προσομοιωτικής δραματοποίησης συνι-
στούν τρεις αποτελεσματικές τεχνικές ενίσχυσης της δημιουργικής σκέ-
ψης στα πλαίσια της διδασκαλίας του διδακτικού αντικειμένου της Οικι-
ακής Οικονομίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η αξιοποίησή τους στη 
σχολική τάξη απαιτεί σε μεγάλο βαθμό εκπαιδευτικούς πρόθυμους να 
χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές διδακτικές στρατηγικές και να υποστηρί-
ξουν την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών τους παράλληλα 
με τη γνωσιομαθησιακή (Ματσαγγούρας & Χέλμης, 2002). Παράλληλα, 
απαιτεί την ευέλικτη αντιμετώπιση των επίσημων αναλυτικών προγραμ-
μάτων του μαθήματος, τα οποία συνήθως δεσμεύουν την αυτονομία δι-
δασκόντων και διδασκομένων χωρίς όμως να καθιστούν αδύνατη την α-
νάληψη δημιουργικών πρωτοβουλιών από τους παράγοντες της διδακτι- 
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Πίνακας 2. Προσομοιωτική δραματοποίηση 

ΔΟΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΝΩΣΙΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ/ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Ενημέρωση για το σενάριο: Άσκηση τεχνητής αναπνοής σε ά-
τομο που κινδυνεύει από πνιγμό και παροχή πρώτων βοηθειών 
σε θύμα τροχαίου ατυχήματος με πιθανά κατάγματα και εξω-
τερική αιμορραγία.  

Προσδιορι-
σμός της 
προβλημα-
τικής κατά-
στασης Δραστηριότητα: Προσδιορισμός τόπου, χρόνου και συνθηκών, 

διαθέσιμου ιατρικού εξοπλισμού και νοσηλευτικών δυνατοτή-
των των ατόμων που εμπλέκονται στο συμβάν. 
Αρχικά οι ιατρικοί ρόλοι εκτελούνται από το πραγματικό ια-
τρικό προσωπικό ή με την καθοδήγησή του. Στη συνέχεια, οι 
μαθητές αναλαμβάνουν τους συγκεκριμένους ρόλους.  

Επιλογή 
χαρα-
κτήρων 

Δραστηριότητα: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με 
τα υποθετικά σενάρια και τους απαιτούμενους ρόλους. Εναλ-
λάσσονται στους ρόλους (γίνονται «νοσηλευτές» και στη συ-
νέχεια «τραυματίες»). 
Οι μαθητές ενημερώνονται διεξοδικά για κάθε στάδιο της πα-
ροχής πρώτων βοηθειών. 

Π
ρο
ετ
οι
μα
σί
α 

Θεατρική 
άσκηση 

Δραστηριότητα: Προετοιμασία «σκηνικού»-χώρου, άσκηση 
στην εκτέλεση του ρόλου με συμβουλευτική παρέμβαση του 
πραγματικού ιατρικού προσωπικού. 

Εκτέλεση 
και διακο-
πή πράξε-
ων.  

Η αναπαράσταση εξελίσσεται σε αυτόνομες πράξεις: εξέλιξη 
του ατυχήματος, αξιολόγηση της κατάστασης από τον «παρο-
χέα βοήθειας», ενέργειες άμεσης δράσης για αναστολή της ε-
ξέλιξης του ατυχήματος, εξασφάλιση ζωτικών λειτουργιών, τε-
χνητή αναπνοή/διακοπή αιμορραγίας, τοποθέτηση ασθενούς, 
ψυχολογικός χειρισμός του τραυματία…     

Εμπλοκή 
του κοινού 

Με την ολοκλήρωση κάθε αυτόνομης πράξης το κοινό ενημε-
ρώνεται για όσα θα παρακολουθήσει στη συνέχεια, στις «κρί-
σιμες ενέργειες» η εικόνα «παγώνει» για να επεξηγηθεί, ή επα-
ναλαμβάνεται. Το κοινό ωθείται να συμβουλεύσει το «νοση-
λευτή», να διορθώσει λάθη, να αξιολογήσει την αποτελεσματι-
κότητα της παρέμβασης. Διαφορετικοί μαθητές μπορούν να 
αντικαταστήσουν το «νοσηλευτή» και να επαναλάβουν με ίδιο 
ή διαφορετικό τρόπο τις ενέργειές του. 

Δρ
αμ
ατ
οπ
οί
ησ
η 

Ανάλυση 
και αξιολό-
γηση 

Μετά την ολοκλήρωση της δραματοποίησης ακολουθεί αναλυ-
τική συζήτηση. Διατυπώνονται πρόσθετες απορίες, δίνονται 
επεξηγήσεις, αυτοαξιολογείται από τους μαθητές η αποτελε-
σματικότητα της διδασκαλίας και η απόκτηση από τους ίδιους 
των αναμενόμενων δεξιοτήτων. 
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κομαθησιακής διαδικασίας (Μπαγάκης, 2004˙ Φλουρής, 2000). Προϋπο-
θέτει, τέλος, σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και διδασκαλί-
ας (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2002), τη στενή συνεργασία και την αλλη-
λεπιδραστική σχέση σχολείου και τοπικής κοινωνίας, προκειμένου η μα-
θησιακή διαδικασία να προετοιμάζει μαθητές που θα λειτουργούν αρχικά 
ως ενεργά υποκείμενα στο περιβάλλον μιας ερευνητικής, στοχαστικο-
κριτικής και δημιουργικής σχολικής τάξης και στη συνέχεια ως ενεργο-
ποιημένοι πολίτες στα πλαίσια της κοινωνίας από την οποία προήλθε το 
γνωστικό υλικό με το οποίο εκπαιδεύτηκαν δημιουργικά οι μαθητές κατά 
τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής. 
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Abstract 
 

STRATEGIES EMPOWERING CREATIVE THINKING  
THROUGH THE TEACHING OF HOME ECONOMICS 

Creative thinking, as a result of the implementation of alternative in-
structional strategies in the teaching of Home Economics, is linked with 
the development of higher-order intellectual, cognitive/learning and af-
fective skills. The present study explores in both theory and practice the 
possibility of using, during the teaching of Home Economics, three alter-
native teaching techniques that empower creative thinking: brainstorm-
ing, alternatives-possibilities-choices and simulated drama. These knowl-
edge-productive strategies foster students’ ability to work in groups, to 
generate high-quality inferences and to exhibit integrated problem-
solving plans. Moreover, they encourage students to express original 
ideas, display curiosity, and function flexibly and experientially in novel 
learning situations. They renew, this way, the teaching/learning process 
by empowering students’ creative and critical thinking.  
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Κοινωνιολογ ία  και  κοινή  γνώση :   
Η  διδασκαλία  του  φαινομένου  του  
διαζυγ ίου  στην  τρ ι τοβάθμια  εκπαίδευση  
 
 

 
 
 

Ο ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΟΡΦΗ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ 
μορφή διάλυσης της οικογένειας, γιατί προϋποθέτει όχι μόνο τη 
ρήξη των σχέσεων μεταξύ των δύο συζύγων αλλά και τη διάσπαση 

και χαλάρωση δεσμών και σχέσεων που συνδέουν και άλλα πρόσωπα, 
κυρίως τέκνα. Εκτός από το διαζύγιο, άλλες μορφές διάλυσης οικογε-
νειών αποτελούν ο χωρισμός και οι περιπτώσεις της συμβατικής συνοί-
κησης των συζύγων. 

Στην περίπτωση του χωρισμού οι δύο σύζυγοι ζουν χωριστά ο ένας 
από τον άλλο, χωρίς όμως να έχουν λύσει και τυπικά τον μεταξύ τους 
γάμο. Στη συμβατική συνοίκηση οι σύζυγοι συνεχίζουν να είναι μόνο τυ-
πικά παντρεμένοι. Ο γάμος τους στερείται περιεχομένου μια και δεν υ-
πάρχουν πλέον δεσμοί, συναισθηματικοί ή άλλοι, που να τους ενώνουν. 
Το φαινόμενο της διάλυσης της οικογένειας αναλύεται κυρίως με αναφο-
ρά στις περιπτώσεις διαζυγίου. Και αυτό γιατί ο χωρισμός και η συμβα-
τική συνοίκηση συνιστούν περιπτώσεις που δύσκολα μπορούν να εντοπι-
στούν. 

Ο ολικός δείκτης διαζυγίων στην Ελλάδα από το 1961 μέχρι και το 
2006 είχε αυξητικές τάσεις. Το 1961 ο ολικός δείκτης διαζυγίων ανά 100 
γάμους ήταν 4, το 1971 5, το 1981 ανήλθε στο 9, το 1987 και το 1992 
ήταν περίπου 13, το 1997 ξεπέρασε το 15 ενώ το 2006 ο δείκτης έφτασε 
στο 23 (Ανδριτσοπούλου 2008).  

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δάσκαλος 
της Κοινωνιολογίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ότι βρίσκεται 
αντιμέτωπος ενός πλήθους από προκαταλήψεις και μιας σειράς γνώσεων 
οι οποίες έχουν δοθεί στους σπουδαστές από γονείς, εργοδότες, κληρι-
κούς και διάφορους άλλους φορείς κοινωνικοποίησης και επομένως, συ-

Τ 
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νιστούν γι’ αυτούς το λόγο της αλήθειας. Η πραγματικότητα για τους 
σπουδαστές, όπως άλλωστε για τους περισσότερους ανθρώπους, είναι δε-
δομένη, αυτονόητη, οικεία, γνωστή και κατανοητή αφ’ εαυτής (Εμμα-
νουήλ 1979, Τάτσης 1986, Joseph 1986, Lee and Newby 1989). 

Η εργασία αυτή προτείνει μια προσέγγιση ενεργητικής μάθησης με 
στόχο την καταπολέμηση αντιλήψεων των σπουδαστών που στηρίζονται 
στην κοινή γνώση και που μπορεί να συνοδεύουν τα παραπάνω, εκ πρώ-
της όψεως, ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία. Δεν είναι ανακριβείς όλες 
οι απόψεις που βασίζονται στην καθημερινή σοφία, π.χ. άτομα που πα-
ντρεύονται σε πολύ νεαρή ηλικία έχουν δύο φορές μεγαλύτερες πιθανό-
τητες να χωρίσουν απ’ ότι άτομα που παντρεύονται από 25 ετών και πά-
νω. Αλλά, άλλες πολλές πεποιθήσεις ή είναι λανθασμένες ή είναι υπερ-
βολές, έτσι ώστε αποφάσεις που στηρίζονται σε τέτοιου είδους ανακρι-
βείς πεποιθήσεις μπορεί κι’ αυτές στη συνέχεια ν’ αποδειχθούν 
λανθασμένες. Στόχος του πανεπιστημιακού δασκάλου είναι να πείσει 
τους σπουδαστές του ότι η επιστημονική γνώση είναι η μόνη διέξοδος 
ασφαλείας και ότι αποτελεί τη μοναδική μας ελπίδα. Επιστήμη σημαίνει 
δημιουργία στοχαστών που δεν θα δεσμεύονται από καμιά παραδοχή και 
δεν θα εμποδίζονται από καμιά καθιερωμένη «αλήθεια» για την κοινωνι-
κή ζωή των ανθρώπων.  

 
 

Διδασκαλία της δραστηριότητας 
 
Ο διδάσκων δίνει στους σπουδαστές μερικές δηλώσεις για το φαινό-

μενο του διαζυγίου. Οι δηλώσεις δίνονται στους σπουδαστές υπό τη 
μορφή ερωτηματολογίου συνοδευόμενες από την ένδειξη Σωστό / Λάθος. 
Αφού οι σπουδαστές απαντήσουν στις δηλώσεις ατομικά, ζητείται απ’ 
αυτούς να συζητήσουν τις απαντήσεις τους σε ομαδικό επίπεδο. Όταν οι 
ομάδες ολοκληρώσουν το έργο τους, ο διδάσκων διαβάζει την πρώτη δή-
λωση και ζητά από τον εκλεγμένο εκπρόσωπο της κάθε ομάδας να ανα-
κοινώσει και να δικαιολογήσει την απόφαση της ομάδας του. Εάν δεν 
δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις από τους εκπροσώπους των ομάδων, 
τότε αυτές παρέχονται από τον διδάσκοντα. Η διαδικασία επαναλαμβάνε-
ται για κάθε δήλωση (Τάτσης 1986, Μανωλάς 2001, “Interactive Lec-
tures: Summaries of 36 Formats” 2003). 
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Ανάλυση της δραστηριότητας  
 
Μύθος 1: H αύξηση του ποσοστού διαζυγίων αντανακλά την γενικότερη 

παρακμή και φθορά της κοινωνίας. 
Η άποψη αυτή μπορεί να στηρίζεται σε ηθικοθρησκευτικές πεποιθή-

σεις του τύπου «ους ο θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτω» που ό-
μως δεν αποτελούν παρά μια ευχή μια και «ο θεσμός του διαζυγίου υ-
πάρχει από απομνημονεύτων χρόνων» (Φίλιας 1991). Ή, ακόμη, η αντί-
ληψη αυτή μπορεί να στηρίζεται σε προσκόλληση στη συντηρητική νο-
μοθεσία για το διαζύγιο που ίσχυε στην Ελλάδα πριν τη δεκαετία του 
1980. Είναι δύσκολο ν’ αποδείξει κανείς ότι η κοινωνία παρουσιάζει σή-
μερα περισσότερα συμπτώματα ηθικής παρακμής απ’ ότι στο παρελθόν: 
Παλαιότερα πολλά από τα προβλήματα που μπορεί να μάστιζαν μια οι-
κογένεια, π.χ. βία ή μοιχεία, παρέμεναν «εντός των τειχών» της οικογέ-
νειας και δεν δημοσιοποιούνταν στο βαθμό που δημοσιοποιούνται σήμε-
ρα. Στο παρελθόν πολλά ζευγάρια συνέχιζαν να μένουν μαζί σε ένα κατά 
τα άλλα διαλυμένο γάμο, απλά και μόνο επειδή το διαζύγιο ήταν δύσκο-
λο να χορηγηθεί. 

 
Μύθος 2: Η αύξηση του ποσοστού διαζυγίων σημαίνει ότι απειλείται ο 

θεσμός της οικογένειας. 
Και αυτή η άποψη πρέπει να αμφισβητηθεί. Το γεγονός ότι περίπου το 

70% των διαζευγμένων ξαναπαντρεύονται δείχνει ότι η κρίση της οικο-
γένειας, ως σχέση δύο προσώπων, δεν σημαίνει απαραίτητα και κρίση 
της οικογένειας ως κοινωνικού θεσμού (Σταθόπουλος 1996, Giddens 
2002).  

Γιατί γίνεται το διαζύγιο πιο συχνό; Οι παράγοντες που συντείνουν σε 
αυτό είναι πολλοί και συνδέονται με την κοινωνική αλλαγή:  

Η αύξηση των διαζυγίων βαδίζει παράλληλα με τη μείωση της γεννη-
τικότητας, δηλαδή όσο μειώνεται το μέγεθος της οικογένειας τόσο αυξά-
νεται η πιθανότητα διαζυγίου (Joseph 1986). Από το 1956 έως το 1975, ο 
μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας κυμάνθηκε 
ανάμεσα στα 2,2 και 2,4 παιδιά (Μισέλ 1987). Από το 1981 έως και το 
2006 ο συντελεστής ολικής γονιμότητας εμφανίζει σταθερή μείωση. Από 
2,09 γεννήσεις ανά μητέρα, το 1981, ποσοστό που αγγίζει το όριο αντι-
κατάστασης των γενεών (2,1), μειώθηκε στο 1,32 το 1995 ενώ, ακολου-
θώντας αυξητική πορεία, έφθασε το 1,34 το 2005 και το 1,41 το 2006.  

Η αύξηση του ποσοστού των διαζυγίων συνδέεται με την ύπαρξη ελα-
στικότερης νομοθεσίας και, συγκεκριμένα, με την απλοποίηση της διαδι-
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κασίας έκδοσης του διαζυγίου με την καθιέρωση του συναινετικού δια-
ζυγίου και της αρχής του ισχυρού κλονισμού του γάμου (Ανδριτσοπού-
λου 2008).  

Σήμερα που η γυναίκα απολαμβάνει μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρ-
τησία από ότι στο παρελθόν είναι ευκολότερο για αυτήν να αποχωρήσει 
από τα δεσμά του γάμου αν δεν είναι ευτυχισμένη (Joseph 1986, Browne 
2006). 

Το γεγονός ότι σήμερα το διαζύγιο δεν συνοδεύεται παρά ελάχιστα 
από κάποιο στίγμα είναι κάτι που συμβάλλει στην αύξηση του δείκτη των 
διαζυγίων. Τα ζευγάρια που σκέπτονται να πάρουν διαζύγιο δεν πιέζο-
νται πια από οικογένεια και φίλους, στο βαθμό που πιέζονταν στο παρελ-
θόν, στο να μην πράξουν τίποτα. 

Ένας επιπλέον παράγοντας είναι η αύξουσα τάση αξιολόγησης του 
γάμου με βάση την προσωπική ικανοποίηση που προσφέρει. Τα αυξανό-
μενα ποσοστά διαζυγίου δεν είναι ενδεικτικά βαθιάς απογοήτευσης από 
τον γάμο αυτόν καθεαυτόν, αλλά μάλλον μιας ενισχυόμενης αποφασιστι-
κότητας να καταστεί μια σχέση που ανταμείβει και ικανοποιεί (Joseph 
1986, O’Donnell 1994, Giddens 2002, Browne 2006). 

 
Μύθος 3: Λόγω εγωισμού οι γονείς παραμελούν τις υποχρεώσεις τους 

προς τα παιδιά τους.             
Αν και το διαζύγιο μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες για τα παιδιά, 

εντούτοις, δεν υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι οι γονείς παραμελούν τις 
υποχρεώσεις τους προς τα παιδιά τους. Σχετικά με τη διάρκεια του λυθέ-
ντος γάμου από το 1961 μέχρι και το 1996, το μεγαλύτερο ποσοστό των 
γάμων είχε διάρκεια μεγαλύτερη των 10 ετών. Ακολουθούν οι γάμοι 
διάρκειας 5-10 ετών, 2-5 ετών και 1-2 ετών αντίστοιχα. Η συχνότερη αυ-
τή λύση του γάμου μετά από 10 και πλέον χρόνια έχει συνδεθεί με τα 
παιδιά, που βρίσκονται πια στην εφηβική και νεανική ηλικία (Χατζηχρή-
στου 1998). Κατά συνέπεια, πολλοί γονείς καταφεύγουν στο διαζύγιο, 
θεωρώντας ότι έχουν εκτελέσει τα καθήκοντα τους προς τα παιδιά τους 
όσον αφορά ανατροφή και μόρφωση. 

 
Μύθος 4: Για πολλούς ανθρώπους ο γάμος είναι, ίσως, πολύ δύσκολη 

υπόθεση.   
Οι διαφωνίες μεταξύ συζύγων – που μπορεί να καταλήξουν σε διαζύ-

γιο – δεν είναι κάτι έμφυτο στη φύση των ανθρώπων. Αν και στη σύγ-
χρονη βιομηχανική κοινωνία υπάρχει εκμετάλλευση, σκληρότητα, εγωι-
σμός και έλλειψη φροντίδας του ανθρώπου προς τον άνθρωπο, εντούτοις, 
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αυτό που είμαστε είναι αυτό που έχουμε μάθει να είμαστε και όχι κάτι 
που στηρίζεται στο ένστικτο ή στην ανθρώπινη φύση. Σε μια διαφορετική 
κοινωνία μπορεί να μάθουμε να είμαστε καλύτεροι. Κάτι τέτοιο δεν είναι 
ουτοπία. Η συγκριτική μελέτη διαφορετικών κοινωνιών δείχνει πόσο δι-
αφορετικά παίζονται οι ρόλοι άνδρα/γυναίκας ή πατέρα/μητέρας (Joseph 
1986). Η κρίση στην έγγαμη ζωή μπορεί να αποφευχθεί όταν υπάρχει 
αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσα στους συζύγους και όταν οι σύζυγοι δίνουν 
ο ένας στον άλλο περιθώρια αυτονομίας παράλληλα με μια αίσθηση συ-
ντροφικότητας και όχι κτητικότητας. Απαιτείται αποδοχή της προσωπι-
κότητας του άλλου και αποφυγή δημιουργίας σχέσεων εξουσίας και υπο-
ταγής (Ιντζεσίλογλου 2000). 

 
 

Ερωτήσεις / Δραστηριότητες προέκτασης 
 
Μετά το τέλος της συζήτησης μέσα στην τάξη είναι σημαντικό να 

προταθούν στους σπουδαστές ερωτήσεις ή δραστηριότητες ενδυνάμωσης 
των πρώτων εντυπώσεων από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία. 
Υπάρχει, επομένως, αναγκαιότητα για ερωτήσεις και δραστηριότητες που 
θα υποβοηθούν στη σύνδεση παλαιότερης και νέας γνώσης και στην αξι-
οποίηση της εμπειρίας που υπάρχει για να προχωρήσει το άτομο σε νέους 
ορίζοντες. Η εκπαίδευση έχει ως στόχο όχι μόνο να επεκτείνει τους γνω-
σιολογικούς ορίζοντες του σπουδαστή, αλλά και να τον βοηθήσει να α-
ποκτήσει δεξιότητες συνεχούς αυτομόρφωσης (Θεοφιλίδης 1988). Οι πα-
ρακάτω ερωτήσεις/δραστηριότητες μπορούν να υλοποιηθούν ατομικά ή 
ομαδικά: 
− Να ζητηθεί από τους σπουδαστές να χρησιμοποιήσουν τις δηλώσεις 
που περιέχονται στο ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε στην τάξη για 
να διεξάγουν μια μικρή έρευνα. Συγκεκριμένα, να ζητηθεί από τους 
σπουδαστές να απευθυνθούν σε διάφορες ηλικιακές ομάδες για να 
συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν τις απόψεις τους. Για παράδειγ-
μα, θα μπορούσαν να ρωτήσουν δέκα σπουδαστές ηλικίας 18-23 ε-
τών, δέκα άτομα ηλικίας 35-45 ετών και δέκα άτομα ηλικίας 55-65 
ετών. Μετά τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων θα πρέπει οι 
σπουδαστές να κάνουν ανάλυση των αποτελεσμάτων. Να απαντή-
σουν ερωτήματα όπως: Υπάρχει διαφορά όσον αφορά τον αριθμό των 
σωστών απαντήσεων ανάμεσα στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες; 
Αν υπάρχει διαφορά πως μπορεί να εξηγηθεί; Τι θα μπορούσαν να 
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κάνουν ως τάξη για την πληρέστερη ενημέρωση του ευρύτερου κοι-
νού για το συγκεκριμένο θέμα; 

− Να επιλέξουν οι σπουδαστές μια πρόσφατη σφυγμομέτρηση της κοι-
νής γνώμης που να αφορά το φαινόμενο του διαζυγίου ή κάποια διά-
σταση του φαινομένου του διαζυγίου που τους ενδιαφέρει. Να ζητη-
θεί από τους σπουδαστές να παρουσιάσουν (είτε μέσω παρουσίασης 
στην τάξη είτε μέσω μιας μικρού μήκους εργασίας) στατιστικά στοι-
χεία που να αναφέρονται σε κάποιο σημαντικό εύρημα της συγκεκρι-
μένης σφυγμομέτρησης, ακολουθούμενα από επεξήγηση των στοι-
χείων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις αξίες και πεποιθήσεις που πι-
θανότατα βρίσκονται πίσω από τις περισσότερο συχνές απαντήσεις.  

− Να αναζητήσουν οι σπουδαστές στο διαδίκτυο ή σε βιβλία ή άρθρα 
παραδείγματα κακής ανάλυσης του φαινομένου του διαζυγίου ή κά-
ποιας διάστασης αυτού του φαινομένου. Να ζητηθεί από τους σπου-
δαστές να αναφέρουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς και την πηγή 
από την οποία προέρχονται και τέλος να εξηγήσουν τους λόγους για 
τους οποίους οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί είναι λανθασμένοι. 

 
 

Συμπέρασμα 
 

Ισχυρισμοί του τύπου η αύξηση των διαζυγίων δείχνει πως υπάρχει 
γενικότερη παρακμή και φθορά της κοινωνίας, ή ότι το υψηλό ποσοστό 
διαζυγίων σημαίνει ότι απειλείται ο θεσμός της οικογένειας, ή ότι λόγω 
εγωισμού οι γονείς παραμελούν τις υποχρεώσεις τους προς τα παιδιά 
τους, ή ότι για πολλούς ανθρώπους ο γάμος είναι, ίσως, πολύ δύσκολη 
υπόθεση, είναι λανθασμένοι. 

Καμία τέτοια άποψη δεν πρέπει να γίνεται δεκτή παρά μόνο αφού ο-
λοκληρωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος εγκυρότητας. Τέτοιου είδους αντι-
λήψεις αποτελούν σημεία αφετηρίας και όχι τελικές θέσεις. Ένας από 
τους χειρότερους εχθρούς της Κοινωνιολογίας, αλλά και της προόδου γε-
νικότερα, είναι η συνεχής και άκριτη επανάληψη αντιλήψεων που στηρί-
ζονται στη ρηχή και καθημερινή γνώση. Δεν προωθούν τίποτε άλλο παρά 
την ακαμψία και την απολυτότητα. 

Στην εργασία αυτή προτάθηκε μια μέθοδος συστηματικής αμφισβήτη-
σης πεποιθήσεων που στηρίζονται στην κοινή γνώση με στόχο τη χρησι-
μοποίησή της σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην εργασία έγι-
νε ιδιαίτερη αναφορά στο φαινόμενο του διαζυγίου στην Ελλάδα. Πέρα, 
όμως, από το παραπάνω ζήτημα, η συγκεκριμένη τεχνική ενεργητικής 
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μάθησης μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλα ζητήματα κοινωνιολογικού ενδι-
αφέροντος, σε άλλα μαθήματα και ακόμη στην ίδια τη ζωή.  
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Περίληψη 
 
Πολλές από τις αντιλήψεις που έχει ο άνθρωπος για τον κόσμο που 

τον περιβάλλει στηρίζονται στην καθημερινή σοφία. Πολλές από αυτές 
τις αντιλήψεις είναι λανθασμένες με αποτέλεσμα αποφάσεις που στηρί-
ζονται σε τέτοιου είδους ανακριβείς πεποιθήσεις μπορεί κι αυτές στη συ-
νέχεια να αποδειχθούν λανθασμένες. Στην εργασία αυτή προτείνεται μια 
μέθοδος συστηματικής αμφισβήτησης πεποιθήσεων που στηρίζονται 
στην κοινή γνώση με στόχο τη χρησιμοποίησή της σε ιδρύματα τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Στην εργασία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο φαι-
νόμενο του διαζυγίου στην Ελλάδα. Πέρα, όμως, από το παραπάνω ζήτη-
μα, η συγκεκριμένη τεχνική ενεργητικής μάθησης μπορεί να εφαρμοστεί 
σε άλλα ζητήματα κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος, σε άλλα μαθήματα 
και ακόμη στην ίδια τη ζωή.  
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Βασιλική ΚΑΡΑΒΙΔΑ 
 
 

Το  παιδαγωγικό  υλικό  στα    
προσχολικά  ιδρύματα .   
Ιδ ιότητες  και  κατηγορίες  του  

 
 
 
 

 
ΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Ι-
διαίτερα απαραίτητο στη διαδικασία της παιδαγωγικής πράξης, 
όπου χρησιμοποιείται είτε ως παιγνίδι, κυρίως συμβολικό, είτε ως 

παιδαγωγική εργασία. Το παιδαγωγικό υλικό αφορά καταστάσεις παιχνι-
διού και μάθησης στις οποίες ένα ορισμένο υλικό - όπως είναι τα παιχνί-
δια με κάρτες, τα παζλ, οι τόμπολες, τα ντόμινο και άλλα παιχνίδια που 
ασκούν την παρατηρητικότητα και παρακινούν το παιδί να κάνει συγκρί-
σεις, ταξινομήσεις, να βρίσκει ομοιότητες και διαφορές - χρησιμοποιείται 
για να προάγει διαδικασίες μάθησης και αποσκοπεί κυρίως στην άσκηση 
των πνευματικών λειτουργιών του παιδιού (Πανταζής, 1997, Μιχαλοπού-
λου-Δημάκη, 1998). 

Όταν το παιδαγωγικό υλικό χρησιμοποιείται ως παιχνίδι πλουτίζει τις 
αυθόρμητες δραστηριότητες του παιδιού και βοηθά στη συναισθηματική 
του ισορροπία. Όταν χρησιμοποιείται ως παιδαγωγική εργασία τότε 
«προκαλεί την πράξη». Και σύμφωνα με τον Piaget «όταν το παιδί παί-
ζει, «ενεργεί με τα αντικείμενα» και κατά συνέπεια πολλαπλασιάζει, επε-
κτείνει και ποικίλλει τα μέσα με τα οποία ενεργεί. Επίσης, ενεργεί «πάνω 
στα αντικείμενα» και μ’ αυτό τον τρόπο συνειδητοποιεί όχι μόνο τις δυ-
νατότητές του, οι οποίες με αυτό τον τρόπο αναπτύσσονται αλλά επίσης 
τις ιδιότητες των αντικειμένων. Ανακαλύπτει τις έννοιες του βάρους, της 
ισορροπίας, της αντίστασης, διαπιστώνει σχέσεις ομοιότητας και διαφο-
ράς, αιτίας και αποτελέσματος» (Μιχαλοπούλου-Δημάκη, 1998, 35-36). 

Με άλλα λόγια, το παιδί θα «διδαχθεί» με το παιδαγωγικό υλικό, που 
έχει στη διάθεσή του μέσα στο προσχολικό ίδρυμα, τρόπους με τους ο-
ποίους θα εξερευνήσει και θα ανακαλύψει τον περιβάλλοντα κόσμο του. 

Η γνωριμία με το περιβάλλον είναι βασική διαδικασία της αγωγής και 

Σ 
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κατέχει σημαίνουσα θέση στην όλη δομή της παιδαγωγικής πράξης κατά 
την προσχολική αγωγή (Σμαραγδά-Τσιαντζή, 2000). Η εξερεύνηση του 
περιβάλλοντος φέρνει το παιδί σε άμεση επαφή με την καθημερινότητα, 
με τη ζωή, με τις ασχολίες της ανθρώπινης κοινωνίας, με το φυσικό περι-
βάλλον, γνωρίζει και ζει τα φυσικά φαινόμενα, στο μέτρο του δυνατού, 
και αντλεί πληροφορίες και στοιχεία χρήσιμα για την μελλοντική του πο-
ρεία. 

Καθώς το παιδί εξερευνά το περιβάλλον του, αποκτά γνώσεις για τις 
ιδιότητες των υλικών και για τον τρόπο που λειτουργούν κι αυτές οι 
γνώσεις μπορεί ν’ αποτελέσουν μια στέρεη βάση που στο μέλλον θα βο-
ηθήσουν το παιδί στην επίλυση προβλημάτων του (Κουτσουβάνου, 
1996). 

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι ο ρόλος και η σημασία του παιδαγωγι-
κού υλικού στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ουσιώδης και η προμή-
θεια και ο εμπλουτισμός μ’ αυτό του προσχολικού ιδρύματος, δεν είναι 
μια απλή υπόθεση ρουτίνας, αλλά απαιτεί γνώση, πολλή φροντίδα και 
υπευθυνότητα από τους φορείς που εμπλέκονται σ’ αυτή. 

Το περιβάλλον του προσχολικού ιδρύματος, πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
προσεγμένο και η σύγχρονη παιδαγωγική διδάσκει ότι το παιδί για ν’ α-
ναπτυχθεί και να εξελιχθεί σωστά πρέπει να ζει και να δραστηριοποιείται 
σε περιβάλλον πλούσιο σε υλικό, κατασκευασμένο ειδικά γι’ αυτόν το 
σκοπό. Ο χώρος και το υλικό πρέπει να προσφέρουν στο παιδί ευκαιρίες 
για εξερεύνηση και ανακαλύψεις, αλλά και να συντελούν στην ενίσχυση 
και στήριξη της πνευματικής του ανάπτυξης (Καρτασίδου, Λιώνη, Μα-
κρή, 2003). 

Συμπερασματικά θα λέγαμε, ότι το παιδαγωγικό υλικό που χρησιμο-
ποιείται από το παιδί μέσα στον παιδικό σταθμό, άλλοτε ελεύθερα και 
άλλοτε με την καθοδήγηση και την διακριτική επίβλεψη από τον/την 
βρεφονηπιοκόμο, προάγει τις διαδικασίες μάθησης και το παιδί οδηγείται 
σταδιακά, φυσικά και αβίαστα, στην ισόρροπη ολόπλευρη ανάπτυξή του. 

 
 

Ιδιότητες του παιδαγωγικού υλικού 
 
Το παιδαγωγικό υλικό που θα αποτελέσει το «εργαλείο» του/της παι-

δαγωγού και των παιδιών στην παιδαγωγική πράξη, πρέπει να επιλέγεται 
με πολλή φροντίδα και να προσαρμόζεται στην ηλικία, στις ανάγκες και 
τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Η επιλογή του δεν γίνεται τυχαία αλλά ε-
πιβάλλεται να πληροί ορισμένες ψυχολογικές και παιδαγωγικές ιδιότητες. 
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Ειδικότερα: 
− Να είναι ανθεκτικό, στέρεο για να μην είναι εύκολη η καταστροφή 
του που αποθαρρύνει το παιδί, γίνεται επικίνδυνο και τελικά ακρι-
βότερο, αφού κάποια στιγμή θ’ αντικατασταθεί. 

− Να είναι καλαίσθητο, ευχάριστο, ελκυστικό, περιποιημένο για να 
προσελκύει και να προκαλεί το παιδί να ασχοληθεί μ’ αυτό. Η κα-
λαισθητική εμφάνιση του οποιουδήποτε υλικού, που εισάγεται στον 
παιδικό σταθμό, για κανένα λόγο δεν μπορεί να παραμελείται γιατί 
αποτρέπει το παιδί με το να ασχοληθεί μ’ αυτό και αποτελεί κακό 
παράδειγμα μίμησης. 

− Να έχει το ανάλογο μέγεθος για την ηλικία του παιδιού. Στο προ-
σχολικό ίδρυμα φιλοξενούνται παιδιά διαφορετικής ηλικίας, διαφο-
ρετικής σωματικής διάπλασης και διαφορετικής κινητικής ωριμότη-
τας. Για τους λόγους αυτούς το παιδαγωγικό υλικό επιβάλλεται να 
ανταποκρίνεται και να καλύπτει τις ανάγκες και τα μεγέθη των παι-
διών. 

− Να είναι πολυδύναμο, να επιτρέπει δηλαδή στο παιδί να το χειρίζε-
ται με διάφορους, κάθε φορά, τρόπους. Το πολυδύναμο παιδαγωγι-
κό υλικό παρακινεί το παιδί για αυθόρμητους πειραματισμούς και 
αποτελεί σπουδαία πηγή νέων δραστηριοτήτων και ενεργειών (Μι-
χαλόπουλου-Δημάκη, 1998). 

− Να ικανοποιεί τις ανάγκες του παιδιού, να μην του επιβάλλεται η 
χρήση του, αλλά να το αναζητά αυθόρμητα και να αποτελεί απά-
ντηση στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντά του, όπως: ικανοποίηση 
ανάγκης δράσης, περιέργειας, κατασκευής και διάλυσης, έκφρασης, 
προσωπικής δημιουργίας κ.ά. 

− Να επιτρέπει την άσκηση ορισμένων ψυχολογικών και πνευματικών 
λειτουργιών. Παιχνίδια π.χ. ταξινομήσεων κινητοποιούν βασικές 
ψυχολογικές δομές που συναντά κανείς σ’ όλες τις πνευματικές 
δραστηριότητες. Το να ασχολείται το παιδί, στον παιδικό σταθμό, 
με τέτοιο υλικό είναι ιδιαίτερα παιδαγωγική ενέργεια, γιατί έτσι 
ασκείται και, αβίαστα και φυσιολογικά, οικοδομεί την προσωπική 
του εμπειρία και προετοιμάζεται η μελλοντική του πνευματική ά-
σκηση (Καρτασίδου, Λιώνη, Μακρή, 2003). 

− Να ενθαρρύνει τη συνέχιση της προσπάθειας, γιατί, μ’ αυτό τον 
τρόπο, ασκείται το παιδί στην υπομονή και επιμονή, προτερήματα 
που δε διδάσκονται, αλλά αποκτώνται μέσα από τη ζωή. Τα λάθη 
των παιδιών που οδηγούν στην αποτυχία, αν αντιμετωπισθούν σω-



ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΙΔΑ   

                  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/2008 106

στά με υπομονή και επιμονή, τόσο από τα ίδια τα παιδιά όσο και 
από τους παιδαγωγούς, καταλήγουν σε θετικά αποτελέσματα. 

− Να ικανοποιεί την επιθυμία του παιδιού να θεωρεί τον εαυτό του 
«μεγάλο» με το να καταπιάνεται με πράγματα που κατά κανόνα ε-
κτελούν οι μεγάλοι. Γι’ αυτό επιβάλλεται ο παιδικός σταθμός να εί-
ναι εφοδιασμένος και με υλικό που χρησιμοποιούν οι ενήλικες στο 
σπίτι, όπως: σκεύη και είδη κουζίνας, νοικοκυριού, εργαλεία κή-
που, αυλής κ.ά. τα οποία το παιδί θα έχει στη διάθεσή του, ιδιαίτε-
ρα στο συμβολικό παιχνίδι, όπου βιώνει καταστάσεις ανάλογες ε-
κείνων των μεγάλων που παρατηρεί καθημερινά στη ζωή (Μιχαλο-
πούλου-Δημάκη, 1998). 

Το οποιοδήποτε υλικό που προμηθεύεται το προσχολικό ίδρυμα και 
προορίζεται για χρήση από τα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί, πρέπει να 
πληροί γενικούς, βασικούς κανόνες καταλληλότητας, ασφάλειας, ν’ απο-
τελείται από υλικά και χρώματα μη τοξικά και να φέρει επάνω, ανάγλυ-
φα, την πιστοποίηση καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE. 

Ο/η παιδαγωγός ως άτομο εντεταλμένο και υπεύθυνο για την εύρυθμη 
λειτουργία του προσχολικού ιδρύματος, πέραν των άλλων, έχει και την 
ευθύνη προμήθειας και τοποθέτησης του παιδαγωγικού υλικού σε χαμη-
λά ράφια, ώστε τα παιδιά να έχουν άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση κά-
θε φορά που θα ήθελαν ν’ ασχοληθούν μ’ αυτό. 

 
 

Κατηγορίες του Παιδαγωγικού υλικού 
 
Το παιδαγωγικό υλικό που υπάρχει στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, 

όπως προαναφέραμε, «πρέπει να συγκεντρώνεται προσεκτικά, να είναι ι-
κανό να υποβοηθά το σχηματισμό εννοιών, να πλαταίνει τους ορίζοντες, 
να ενθαρρύνει την αυτοέκφραση, να αναπτύσσει τον οπτικοακουστικό 
συντονισμό, να θέτει προβλήματα στο παιδί και να το προκαλεί να σκέ-
φτεται και να ενεργοποιεί τη νοημοσύνη του. Επίσης, να έχει δυνατότη-
τες για ατομικό αλλά και ομαδικό χειρισμό» (Ο.Ε.Δ.Β., 1991, 309). Το 
υλικό αυτό αρχικά μπορεί να ταξινομηθεί σε τρεις βασικές μεγάλες κα-
τηγορίες: 
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1. Υλικό που βρίσκεται στη φύση και το περιβάλλον μας. 
 
Το υλικό αυτό το βλέπουμε, το πατάμε, ερχόμαστε πολλές φορές σε 

άμεση επαφή μαζί του, το πιάνουμε με τα χέρια μας κι όμως δεν του δί-
νουμε σημασία, παρά μόνο όταν το χρειαζόμαστε και το αναζητούμε για 
τις πολύπλευρες δυνατότητες και χρήσεις του. Υπάρχει γύρω μας σε α-
ριθμό και ποικιλία ανεξάντλητη και θα ήταν αδύνατο ή πολύ δύσκολο να 
το απαριθμήσει κανείς. Τέτοιο υλικό είναι τα κουκουνάρια, οι φελλοί, τα 
κουτιά διαφόρων μεγεθών, σχημάτων και χρωμάτων, τα ρολά από χαρτό-
νια, τα ξυλάκια παγωτού, τα βότσαλα, τα μπουκάλια, το χαρτί περιτυλίγ-
ματος κ.λ.π. (Καρτασίδου, Λιώνη, Μακρή, 2003). Συγκεντρώνεται εύκο-
λα κυρίως από τα παιδιά που αναλαμβάνουν, με τη διακριτική επίβλεψη 
και φροντίδα του/της παιδαγωγού, την τακτοποίησή του, αφού πρώτα 
κάνουν ομαδοποίηση και ταξινόμηση του υλικού, με βάση τα χαρακτηρι-
στικά του γνωρίσματα (χρώμα, μέγεθος, σχήμα κ.λ.π.), με βάση τη λει-
τουργικότητα (ό,τι κόβει, μεταφέρει, καθαρίζει κ.λ.π.), με βάση τη χρήση 
του υλικού (ό,τι φοριέται, τρώγεται, πίνεται, γράφει κ.λ.π.) (Ο.Ε.Δ.Β., 
1991). 

Το υλικό αυτό μπορεί να διατηρηθεί ολόκληρη τη χρονιά, χωρίς να το 
βαρεθούν τα παιδιά και παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

α. Τα ίδια τα παιδιά το προμηθεύονται, τελείως ανέξοδα και πολύ εύ-
κολα από το περιβάλλον τους. Με το υλικό αυτό ανακαλύπτουν τον κό-
σμο που τα περιβάλλει και ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο γι’ αυτόν 
καθώς μαθαίνουν να ερευνούν με καινούργιο ενδιαφέρον πράγματα κοινά 
και συνηθισμένα (Μιχαλοπούλου-Δημάκη, 1998). 

β. Η όλη διαδικασία συγκέντρωσης αυτού του υλικού από το άμεσο 
περιβάλλον του παιδιού, η διαλογή, η ομαδοποίηση και η ταξινόμησή 
του, είναι εργασία που ευνοεί τη δημιουργικότητα των παιδιών, καλλιερ-
γεί την αισθητική και τη φαντασία με το να δίνεται στα παιδιά η ευκαιρία 
να δημιουργούν έργα τέχνης. 

 
2. Υλικό κατασκευασμένο ειδικά για Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. 

 
Είναι υλικό που υπάρχει σε αφθονία στο ελεύθερο εμπόριο σε ειδικά 

καταστήματα ή προσφέρεται από τις ειδικές παιδαγωγικές κρατικές υπη-
ρεσίες (όπως π.χ. ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων) στην αρμοδιότητα 
των οποίων υπάγεται ο παιδικός σταθμός. Είναι αυτονόητο ότι το υλικό 
αυτό, όταν μάλιστα το προμηθεύεται το προσχολικό ίδρυμα απ’ ευθείας 
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από το ελεύθερο εμπόριο, πρέπει, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, να πληροί 
γενικούς, βασικούς κανόνες που έχουν σχέση με την ποιότητα, τη στε-
ρεότητα, το μέγεθος, το βάρος, την πρακτικότητα, τη μορφή, την ασφά-
λεια, την τιμή, ώστε να είναι κατάλληλο για την ισόρροπη ανάπτυξη του 
παιδιού. 

Για την επιλογή αυτού του υλικού ευθύνη έχει ο/η παιδαγωγός που θα 
επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή, φροντίδα και υπευθυνότητα (Καρτασίδου, 
Λιώνη, Μακρή, 2003). 

 
3. Υλικό κατασκευασμένο από τον/την παιδαγωγό  
    ή με τη συνεργασία γονέων και παιδιών. 

 
Είναι κατηγορία υλικού ίσης παιδαγωγικής αξίας με τις προηγούμε-

νες. Κατασκευάζεται εύκολα με ελάχιστα ή πολλές φορές και με καθόλου 
έξοδα από τον/την παιδαγωγό ή από τους γονείς των παιδιών και πάντα 
με την συνεργασία των παιδαγωγών, ώστε το υλικό αυτό να είναι συμβα-
τό με τις παιδαγωγικές ανάγκες του σταθμού. 

Η συνεργασία γονέων-παιδικού σταθμού δίνει τη δυνατότητα στους 
γονείς να συνδέονται πιο στενά με το εκπαιδευτικό προσωπικό και να αι-
σθάνονται χρήσιμοι καθώς βοηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία με το 
να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή του σταθμού που φιλοξενούνται τα παι-
διά τους. 
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Summary 
 
The educational material is considered necessary through the whole 

education procedure, especially to pre-school institutions, which makes 
up «a tool» so that the child enters the world of game in order to find out 
and explore his/her environment and gradually be led to his/her harmoni-
ous full scale development. This material can be classified into three ba-
sic categories: material found in out nature-environment, material spe-
cially designed for day nursery schools and material made by the educa-
tor or with parents’ as well as children’s cooperation. Whatever category 
the material belongs to, it must meet suitability and safety rules as well as 
fundamental pedagogical and psychological rules: to be firm, aesthetic, 
multipowered, to respond to children’s needs and sizes and so on. 
 

Η Βασιλική Καραβίδα γεννήθηκε στην Πρέβεζα. Σπούδασε Κλασσική 
Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Βρεφονηπιοκομία στο ΤΕΙ 
Ιωαννίνων. Για πέντε (5) περίπου χρόνια διατηρούσε φροντιστήριο 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώ-
ματος (master) του Πανεπιστημίου του Newcastle upon Tyne της Μεγά-
λης Βρετανίας. Δίδαξε ως καθηγήτρια στο 1ο ΕΠΑΛ Άρτας. Από το 2001 
υπηρετεί ως Βρεφονηπιοκόμος στον Β/Ν Σταθμό της Εργατικής Εστίας 
στην Άρτα. 

(vasilikikaravida@in.gr) 
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Δημήτριος ΚΟΥΡΤΗΣ 
 
 

Τα  πολυμέσα  στη  διδασκαλία  γραφής  
και  ανάγνωσης ,  και  στη  βασική  εκπαίδευση .   
Προϋποθέσε ις  θεσμικές ,  τεχν ικές  και   
προσωπικού .  Μια  εμπε ιρ ική  ανακοίνωση   

 
 
 
 

 
1. Εισαγωγή  
 

Α «ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ» ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 
συνθηματική φράση, όταν πρόκειται για σχολικά καινοτόμα προ-
γράμματα. Ρίχνουμε στην αγορά διδακτικά προγράμματα, ανακα-

λύπτουμε και χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών. Οι 
νέες δυνατότητες μοιάζουν απέραντες. Υπάρχουν χρήματα στη διάθεσή 
μας για διάφορα προγράμματα, ενώ όποιος ασχολείται με αυτό το πεδίο 
φαίνεται πως ανήκει στους «νικητές», και είναι σίγουρος πως θα ανα-
γνωριστεί και θα έχει οικονομική υποστήριξη. 

Αναπόφευκτα, στο έργο του εκπαιδευτικού προγραμματισμού που έχω 
αναλάβει, καταλήγω στο πεδίο μάχης ανάμεσα στην αντίσταση κατά της 
επιβολής τεχνολογικών εξελίξεων και στην απαίτησή μου για πεφωτι-
σμένο εκπαιδευτικό έργο που αναπτύσσει την προσωπικότητα. Τι απά-
ντηση θα μπορούσαμε να δώσουμε σχετικά; Πού βρίσκονται τα όρια, πού 
οι ευκαιρίες; Πώς εναρμονίζεται τελικά η χρήση των νέων τεχνολογιών 
με ανθρώπους, οι οποίοι όχι μόνο δεν μπορούν να γράψουν προτάσεις με 
συνοχή αλλά διαβάζουν με δυσκολία; Είναι γεγονός στο μεταξύ, πως η 
ικανότητα χρήσης ενός υπολογιστή ανήκει στο τέταρτο στάδιο πολιτι-
σμού. Όσοι άνθρωποι δεν διαθέτουν αυτήν την ικανότητα, θα αποκλείο-
νται συνεχώς από μια αγορά εργασίας, όπου οι θέσεις για χειρωνακτικές 
απασχολήσεις ελαττώνονται. Δεν μπορούμε, λοιπόν, να αποφύγουμε να 
θέσουμε ερωτήματα, να βρούμε απαντήσεις και διεξόδους, και να χρησι-
μοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για την πραγματοποίηση των στόχων 
μας ενσωματώνοντάς τις στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Τ 
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Η συνεργασία σε ένα Πρόγραμμα SOKRATES – ODL (ODL = Open 
Distance Learning, ανοιχτή μάθηση εξ αποστάσεως) ταίριαξε τότε καλά 
με το ανάλογο σκεπτικό αλλά και με την κάποια αμηχανία που υπήρχε 
σχετικά με τις δεδομένες συνθήκες, για το αν, δηλαδή, θα μπορούσε να 
γίνει κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση. Για να μην παραλείψω τίποτα, θα 
ήθελα να αναφέρω πριν από τα αναλυτικά στοιχεία μερικές πληροφορίες 
γι’ αυτό το πρόγραμμα. 

 
 

2. Το πρόγραμμα SOKRATES – ODL «Basic Skills»  
   («Βασικές  Ικανότητες»), 1997 έως 1999 

 
Στο επίκεντρο του Προγράμματος βρισκόταν η εφαρμογή των πολυ-

μέσων στη διδασκαλία γραφής και ανάγνωσης, και στη βασική εκπαίδευ-
ση ενηλίκων. Έγινε η υπόθεση, ότι τα νέα μέσα αφήνουν περιθώρια για 
ελεύθερη και αυτόνομη μάθηση, αλλά αυτή η μάθηση θα πρέπει να εντα-
χθεί σε καθορισμένες δομές, να έχει συγκεκριμένο σκοπό και σημασία, 
και να οδηγεί σε σταθερή μαθησιακή πρόοδο.  

Ποιες ήταν, λοιπόν, οι προϋποθέσεις για μια τέτοια μάθηση; Από αυ-
τήν την ερώτηση προέκυψαν τα βασικά σημεία του προγράμματος: 
− Εξέταση και επιλογή ενός από τα υπάρχοντα προγράμματα σύμφωνα 
με  ορισμένα κριτήρια για την εργασία στο Πρόγραμμα. Εδώ αποφα-
σίστηκε η δημιουργία ενός δικού μας διδακτικού προγράμματος 
(«Εικονογραφημένες λέξεις»), 

− ανάπτυξη συνοδευτικού υλικού, 
− απαραίτητες συνθήκες για την εφαρμογή των νέων μέσων, 
− ανάγκη υποστήριξης των διδασκομένων, 
− ανάγκη υποστήριξης των διδασκόντων, 
− χαρακτηριστικά επιτυχούς διδακτικής πρακτικής, 
− αλλαγή ρόλου του διδάσκοντα 
− ενσωμάτωση των διδακτικών προγραμμάτων στο μάθημα1 

 
 
 
 

                                                 
1 Γραπτές απεικονίσεις των αποτελεσμάτων προσφέρει η κεντρική σελίδα μας στο διαδί-
κτυο: www.vhs21.ac.at/Basisbildung. 



ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/2008                       113 

Οι συνέταιροι του Προγράμματος 
 
Η σύνθεση των χωρών και ιδρυμάτων που συμμετείχαν ήταν ουσια-

στική για τη συνεργασία και τα αποτελέσματα. Θα ήθελα γι’ αυτόν τον 
λόγο να τις αναφέρω εδώ με συντομία, διότι αποτελούν συστατικά στοι-
χεία των προϊσταμένων συνθηκών, υπό τις οποίες ενώθηκαν μεταξύ τους 
οι πιο διαφορετικές εμπειρίες και αναπτύχθηκαν διάφορα σχέδια. Είναι 
κατά κάποιον τρόπο παραδειγματικές για τις συνθήκες, υπό τις οποίες 
μπορεί να πραγματοποιηθεί αναπτυξιακή εργασία. Σε αυτό συνέβαλαν η 
ομοφωνία και η θέληση όλων των συμμετεχόντων, να καταλήξουν σε 
σημαντικά αποτελέσματα. 

Οι χώρες που συμμετείχαν ήταν: 
− Η Αγγλία ως αποδέκτης της συμφωνίας, με το Κολλέγιο Lewisham, 
ένα κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης με 4.000 μαθητές και μα-
θήτριες. 

Συνέταιρες χώρες ήταν: 
− Η Πορτογαλία: το Τεχνολογικό Ινστιτούτο, μια κρατική Υπηρεσία 
για  τεχνολογική ανάπτυξη με επιπλέον εκπαιδευτική ανάθεση. 

− Η Φινλανδία: ένα σχολείο επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Κάρκ-
κου για   άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες υποστήριξης· λόγω της γεω-
γραφικής θέσης και της υψηλής πυκνότητας δικτύωσης στο διαδί-
κτυο αναφέρεται η συμβολή τους στη χρήση του διαδικτύου. 

− Η Αυστρία: το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Floridsdorf, ως ίδρυμα της γε-
νικότερης εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Η εργασία, λοιπόν, αναπτύχθηκε όχι μόνον σε διαφορετικές μεταξύ 
τους κουλτούρες χωρών με τις ιδιαίτερες παιδαγωγικές παραδόσεις τους 
και τις τοπικές ιδιαιτερότητές τους αλλά επίσης και σε ιδρύματα με δια-
φορετικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Αυτό το γεγονός αποδείχτηκε ι-
διαίτερα γόνιμο και αντικαθρεφτίστηκε τόσο στα αποτελέσματα του προ-
γράμματος όσο και στα ερωτήματα που προέκυψαν σχετικά με την ενσω-
μάτωση των πολυμέσων στα εκπαιδευτικά μας συστήματα. Εδώ θα ήθελα 
να περάσω στο πρώτο βασικό σημείο της ανάλυσής μου. 

 
 

3. Θεσμικές προϋποθέσεις 
 
Εάν ασχοληθεί κανείς με το ερώτημα, πώς μπορεί να δημιουργηθεί 

ένα ενισχυτικό διδακτικό περιβάλλον, πρέπει να λάβει υπόψη του τις θε-
σμικές συνθήκες. Έγινε φανερό, ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε αυτό το 
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σημαντικό στοιχείο και τη δύναμη επιρροής του, όταν πρόκειται για την 
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη διαδικασία μάθησης, και ειδικά εκεί-
νες τις απόψεις που πηγαίνουν πέρα από τον τεχνολογικό εξοπλισμό. 
Γιατί κατά κανόνα οι διδάσκοντες δεν είναι ούτε τεχνικοί ούτε ειδικοί για 
ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων αναφορικά με διδακτικά προγράμ-
ματα. Και η επιτυχής χρήση νέων μέσων θέτει υψηλές απαιτήσεις στους 
διδάσκοντες. Θα μιλήσουμε σχετικά παρακάτω. Διαπιστώσαμε, ότι οι ε-
ξής θεσμικοί παράγοντες επιδρούν αποφασιστικά: 

Η πολιτική θέληση του ιδρύματος να προωθήσει την εφαρμογή νέων 
τεχνολογιών για διδακτικούς σκοπούς – ως συστατικό στοιχείο σχεδια-
σμού και ανάπτυξης, να αναπτύξει μια σύγχρονη εκπαιδευτική πρόταση, 
να διαθέσει οικονομικά μέσα και να δημιουργήσει τις κατάλληλες δομές. 

Ιδρύματα με αυστηρές ιεραρχικές δομές και πεπαλαιωμένοι φορείς 
αποφάσεων θα μπορούσαν να αποδυναμωθούν. Καθώς δεν είναι συνηθι-
σμένα να έρχονται σε διάλογο με τις συνεργάτιδες και τους συνεργάτες 
τους, παραβλέπουν συχνά σε τέτοια ιδρύματα, τι αλλαγές και δραστηριό-
τητες έχουν ήδη ξεκινήσει σε κατώτερα επίπεδα. 

Αυτό οδηγεί όχι σπάνια σε απομόνωση των «ενθουσιασμένων» και 
τότε είναι οι πρωτοβουλίες και οι προσπάθειές τους που δημιουργούν 
καινοτομίες και όχι το ίδρυμα με τη συγκεκριμένη πολιτική. Σε αυτή την 
περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος, οι καινοτομίες να πάνε χαμένες και να 
μην τις πληροφορηθούν άλλοι συνάδελφοι και τομείς. 

Για μερικά από τα ιδρύματα που συμμετείχαν υπήρχε η εμπειρία, ότι η 
ανάπτυξη δεν ήταν δυνατή αν δεν συμπεριλαμβάνονταν στο Πρόγραμμα 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Εδώ το Πρόγραμμα SOKRATES λειτούρ-
γησε ως κάλυψη αλλά και ως ανάδραση: η ανάπτυξη οδήγησε σε υποχω-
ρήσεις, τα μελλοντικά σχέδια επηρεάστηκαν από αυτό και η σημασία του 
Ιδρύματος προς τα έξω άλλαξε και καλυτέρευσε. 

Η διάθεση των απαραίτητων πόρων για την ανάπτυξη σχολικών προ-
γραμμάτων και για την επιμόρφωση των διδασκόντων είναι μια επιπλέον 
απαίτηση προς τους φορείς των αποφάσεων. Αυτό συμπεριλαμβάνει επί-
σης τη δεκτικότητα απέναντι σε νέα παιδαγωγικά προγράμματα. 

Η καινοτόμος ανάπτυξη και επιτυχία έχουν υψηλή αξία και ενισχύο-
νται. Η δραστηριοποίηση επιτυχημένων επαγγελματιών αναγνωρίζεται 
και εκτιμάται.Οι φορείς των αποφάσεων λαμβάνουν επίσης γνώση για τις 
δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοι-
νωνιών, και αποκτούν την ικανότητα να χειρίζονται αυτά τα μέσα. Σε αυ-
τήν την περίπτωση είναι δεδομένη η δεκτικότητα απέναντι στην ανάπτυ-
ξη και σε νέα παιδαγωγικά προγράμματα. 
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4. Τεχνικές προϋποθέσεις 
 
Για να μπορέσουν να συγκεντρώσουν οι διδασκόμενοι ικανοποιητικές 

εμπειρίες πάνω στη χρήση νέων μέσων, και για να μπορέσουν οι διδά-
σκοντες να ενεργήσουν αποτελεσματικά στο ρόλο τους, θα πρέπει ο τε-
χνικός εξοπλισμός να πληροί ορισμένες τουλάχιστον προϋποθέσεις. Θα 
πρέπει: 
− να είναι ανθεκτικός και αξιόπιστος 
− να είναι ενσωματωμένο κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας, όσο 
γίνεται προσιτό και έτοιμο προς χρήση 

− οι ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού συστήματος να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των μαθητών, όπως το μέγεθος των ψηφίων, ο τρόπος γρα-
φής, το χρώμα 

− να τοποθετούνται σύμφωνα με κάποιες παραμέτρους συνθηκών ερ-
γασίας, όπως είναι το φως, ο χώρος, η χαμηλή ηχητική ρύπανση και 
τα άνετα  έπιπλα 

− η τοποθέτηση να κάνει δυνατή την κοινωνική επαφή και την ανταλ-
λαγή απόψεων με άλλους μαθητές, αλλά και την ανεξάρτητη μάθη-
ση 

Όταν οι χώροι με ηλεκτρονικούς υπολογιστές εξυπηρετούν πολλούς 
σκοπούς, όπως για παράδειγμα ως προετοιμασία για το ευρωπαϊκό δί-
πλωμα υπολογιστή από τη μια και ως εργαστήριο αυτοδίδακτων με τα 
πιο διαφορετικά διδακτικά προγράμματα από την άλλη -σε μας, για πα-
ράδειγμα, σαν workroom (εργαστήριο) για την εκπαίδευση εργαζομένων 
-μπορεί συχνά να υπάρξουν παρεμβολές στο σύστημα και να πάθουν 
ξαφνικά βλάβη βασικές λειτουργίες μεμονωμένων προγραμμάτων. Εξαι-
τίας του σχεδιασμού της χρήσης πρέπει συχνά οι συσκευές να ρυθμι-
στούν εκ νέου και με περιορισμένη χωρητικότητα μνήμης ή εξαιτίας της 
εμφάνισης στην αγορά προγραμμάτων σε νέα έκδοση, στα οποία πρέπει 
να γίνει νέα εγκατάσταση. Έτσι μεταβάλλονται η διαδικασία εισαγωγής, 
η επιφάνεια χρήσης και η συμβατότητα. Ακόμη και οι καλύτεροι καθηγη-
τές δεν είναι προετοιμασμένοι να προσαρμοστούν αμέσως και απροειδο-
ποίητα συνήθως ξανά από την αρχή ή μπορεί να αντιμετωπίσουν προ-
βλήματα, τα οποία ξεπερνούν τις τεχνικές γνώσεις τους. 
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5. Προϋποθέσεις προσωπικού 
 
Διδάσκοντες, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με διδακτικά προ-

γράμματα και με τη χρήση υπολογιστών, χρειάζονται μια φάση ενημέρω-
σης, ώστε να εξοικειωθούν με τη χρήση τους. Εδώ θα είναι απαραίτητες 
η εκπαίδευση και η επιμόρφωση. Κατ’ αρχήν θα γεμίσει αυτό το κενό η 
συναδελφική ανταλλαγή με έμπειρους συναδέλφους, καθώς και η δρα-
στηριοποίηση και επιμονή όσων συμμετέχουν. Καταγράφονται εδώ οι 
εξής ουσιαστικοί παράγοντες: 
− Βοήθεια μέσω τεχνικών, όταν παρουσιάζονται τεχνικά προβλήματα. 
− Προπαντός σε δικτυωμένα συστήματα παρουσιάζονται συχνά. Είχα-
με θλιβερές εμπειρίες, όταν για παράδειγμα γυναίκες που συμμετεί-
χαν δεν μπορούσαν ξαφνικά να τυπώσουν τα κείμενά τους που είχαν 
γράψει με τόσο κόπο, και κανείς δεν βρισκόταν εκεί για να λύσει το 
πρόβλημα. 

− Είναι, λοιπόν, απαραίτητα ο σύντομος χρόνος απάντησης και οι 
− βραχυπρόθεσμες λύσεις, ώστε να μην χάσουν το κίνητρο για μάθη-
ση οι ασκούμενοι και να μην παρεμποδιστεί το μαθησιακό αποτέλε-
σμα. 

− Νέες επικοινωνιακές δομές πρέπει να διαρθρωθούν ανάμεσα στα 
διάφορα επίπεδα ενός ιδρύματος. Η «αποσπασματική», αυτόνομη 
εργασία του καθενός θα πρέπει να εγκαταλειφθεί και να εισαχθεί ε-
νισχυμένη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, να δηλωθούν και να γίνουν 
γνωστές οι ανάγκες 

− Στα «καινούρια προσόντα» των διδασκόντων αριθμούν η ικανότητα 
− αξιολόγησης των CD-ROM (Μνήμη μόνο για ανάγνωση από ψηφια-
κό δίσκο) και του συνοδευτικού υλικού, καθώς και η ικανότητα κα-
τανόησης των δυνατοτήτων μάθησης μέσα στα όρια του θέματος 
που περιέχουν 

− Η αυτοδύναμη σύνθεση και ανάπτυξη συνοδευτικού υλικού για συ-
γκεκριμένα θεματικά πεδία. 

− Η εντόπιση μαθησιακών αναγκών των συμμετεχόντων και η ανάλο-
γη επιλογή και εφαρμογή περιεχομένων προγραμμάτων εκμάθησης 

Στο πρόγραμμά μας μπορούσε να παρατηρήσει κανείς, ότι οι διδάσκο-
ντες ήταν σιγά-σιγά σε θέση να απομακρυνθούν από την αρχική αντίλη-
ψη της ομάδας και μια εικόνα των μαθητών που είχαν σχηματίσει, και να 
αντιληφθούν πιο έντονα τις ατομικές μαθησιακές ανάγκες. Οι διαφορετι-
κοί τρόποι μάθησης μπορούσαν να διαχωριστούν μεταξύ τους και οι πα-
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ρεμβάσεις μπορούσαν να σχεδιαστούν πιο συνειδητά. Η αυτοπεποίθηση 
που κέρδιζαν, βοηθούσε τους διδάσκοντες να ενθαρρύνουν τους μαθητές 
και να τους ωθήσουν σε εποικοδομητική διαδράση με τον υπολογιστή. 

Σε κάθε περίπτωση απαιτεί η εφαρμογή των πολυμέσων στο μάθημα 
μια ιδιαίτερη δραστηριοποίηση των συμμετεχόντων με τη μορφή δαπά-
νης χρόνου για την αναδιοργάνωση διαδικασιών μάθησης, μιας ορισμέ-
νης ανοχής για απρόβλεπτες εξελίξεις αλλά και τόλμης απέναντι στις δυ-
σκολίες του τεχνικού εξοπλισμού. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θα πρέ-
πει μια τέτοια εφαρμογή να ανταμειφθεί από πλευράς του Ιδρύματος ή 
τουλάχιστον να γίνει αντικείμενο φροντίδας. 
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Στην ιστοσελίδα μας (www.vhs21.ac.at/Basisbildung) υπάρχουν άρ-

θρα και για τα παραπάνω αναφερόμενα θέματα: 
- Γενικά για το πρόγραμμα SOKRATES-ODL-Projekt «Basic Skills» 
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