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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η παρούσα εργασία αποτελεί το επιστέγασµα µίας κοπιαστικής όσο και 

συναρπαστικής αναζήτησης του ερευνητικού πεδίου που συνθέτουν οι έννοιες της δια 

βίου µάθησης, της δηµοκρατίας και της ιδιότητας του πολίτη. Έχοντας πλήρη 

συναίσθηση της δυσκολίας που επιφυλάσσει στο εγχείρηµα µου ο µεγάλος βαθµός 

του εύρους και της πολυσηµίας αυτών των εννοιών, επιχειρώ να καταδείξω την 

άµεση όσο και πολυδαίδαλη σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ τους. 

Το ενδιαφέρον µου για τη διαπραγµάτευση του συγκεκριµένου θέµατος 

εκκινεί από τις συζητήσεις και τις τοποθετήσεις που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του 

µαθήµατος Παγκοσµιοποίηση και ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση, το οποίο 

παρακολούθησα στο τελευταίο έτος των µεταπτυχιακών σπουδών µου, και έγιναν 

αφορµή να αναρωτηθώ σχετικά µε την δυνατότητα εφαρµογής του ιδανικού της δια 

βίου µάθησης στο σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

αναδειχθεί η συνεισφορά του στην αναζωογόνηση των δηµοκρατικών αξιών και την 

ανάληψη µίας υπεύθυνης πολιτικής στάσης εκ µέρους των πολιτών. 

Ταυτόχρονα, τα τελευταία δραµατικά γεγονότα που πλήττουν την υπόσταση 

κορυφαίων δηµοκρατικών θεσµών στην Ελλάδα και την Ευρώπη καθώς και η 

κοινωνική αναταραχή που βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη ενίσχυσαν ακόµα περισσότερο 

την πεποίθηση µου ότι η δια βίου µάθηση µπορεί να προσφέρει τα µέγιστα στην 

υλοποίηση των απαιτούµενων µεταρρυθµίσεων µε σκοπό την επικράτηση µιας 

πραγµατικής δηµοκρατίας η οποία θα επιτρέπει σε όλους τους ανθρώπους να 

αναπτύσσουν ελεύθερα τις ατοµικές τους ικανότητες και να εργάζονται από κοινού 

χωρίς προκαταλήψεις και περιορισµούς για την πρόοδο της κοινωνίας. 

Σε αυτό το σηµείο νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους δύο 

επόπτες της µεταπτυχιακής εργασίας µου: την επίκουρη καθηγήτρια Βασιλική 

Καραβάκου, η οποία επιτελώντας το έργο της πρώτης επόπτριας προσέφερε 

ανεκτίµητη βοήθεια τόσο στο επίπεδο του ερευνητικού σχεδιασµού αλλά και κατά τη 

διάρκεια εκπόνησης της έρευνας χάρη στις πολύτιµες συµβουλές και τις χρήσιµες 

παρατηρήσεις της, και τον καθηγητή Λάζαρο Τριάρχου, ο οποίος εκδήλωσε την 

αµέριστη συµπαράσταση και την υποστήριξη του σε όλα τα στάδια της προσπάθειας 

µου.  
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Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω δηµόσια τη σύζυγο µου Ζήνα Πανούδη και την 

κόρη µου Εύη Αποστολοπούλου για την ηθική υποστήριξη και την ανεξάντλητη 

υποµονή που επέδειξαν κατά το χρονικό διάστηµα της συγγραφής αυτής της 

εργασίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία επιχειρεί να καταγράψει και να αναλύσει την 

επίδραση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών θεσµών της δια βίου µάθησης στη 

λειτουργία της δηµοκρατίας και στη διαµόρφωση της σύγχρονης πολιτειότητας. 

Ειδικότερα, επισηµαίνει τη σπουδαιότητα του δηµοκρατικού και ανθρωπιστικού 

προσανατολισµού της δια βίου µάθησης, ο οποίος συντελεί στην καλλιέργεια 

ευρύτερων πολιτικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των πολιτών, όπως η ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης, η διάθεση για ενεργό συµµετοχή και η επίδειξη πνεύµατος 

συνεργασίας, διαλλακτικότητας και ανεκτικότητας. Ταυτόχρονα, όµως, υπογραµµίζει 

τη στροφή της δια βίου µάθησης, ιδιαίτερα τις δύο τελευταίες δεκαετίες, προς µία 

τεχνοκρατική κατεύθυνση µε κύριο χαρακτηριστικό την ενίσχυση της τάσης για 

επαγγελµατική κατάρτιση και απόλυτη εξειδίκευση, η οποία υπαγορεύεται από την 

εµφάνιση φαινοµένων, όπως η οικονοµική παγκοσµιοποίηση, ο κοινωνικός 

αποκλεισµός και η µειωµένη συµµετοχή των πολιτών στις πολιτικές διεργασίες που 

επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές στη δοµή των σύγχρονων κοινωνιών. 

Η ανάλυση των θεσµικών κειµένων των διεθνών οργανισµών αναφορικά µε 

τη δια βίου µάθηση επιβεβαιώνει σε γενικές γραµµές τις παραπάνω εκτιµήσεις. 

Συγκεκριµένα, οι διακηρύξεις του σηµαντικότερου ανθρωπιστικού οργανισµού, της 

UNESCO, αναφέρονται στο ιδεώδες της δια βίου µάθησης ως ανάπτυξη της 

δυνατότητας για πνευµατική καλλιέργεια και ολόπλευρη ανάπτυξη της ανθρώπινης 

προσωπικότητας, ενώ τα κείµενα παραγωγής πολιτικής τόσο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όσο και του Ο.Ο.Σ.Α ερµηνεύουν τη δια βίου µάθηση ως µέσο που 

συµβάλλει στην αύξηση της απασχολησιµότητας, την τόνωση της 

ανταγωνιστικότητας και την οικονοµική ευηµερία. 

Επίσης, η εξέταση της ελληνικής νοµοθεσίας, των επίσηµων αναλυτικών 

προγραµµάτων και των µαθηµάτων που προσφέρονται στο χώρο της τυπικής και µη 

τυπικής εκπαίδευσης αποδεικνύει ότι η δια βίου µάθηση στη χώρα µας αδυνατεί να 

συµβάλλει αποτελεσµατικά στην προώθηση των δηµοκρατικών αξιών και την 

ενθάρρυνση της συµµετοχής των πολιτών στις κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες. 

Αντίστοιχα, στο διεθνή χώρο παρατηρείται η ανάπτυξη προγραµµάτων δια βίου 

µάθησης που αναφέρονται κατά κύριο λόγο στην καλλιέργεια επαγγελµατικών 

δεξιοτήτων και όχι στην κοινωνική και πολιτική εκπαίδευση. 
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Τέλος, η εργασία αυτή προτείνει την ανάληψη δράσεων, οι οποίες µπορούν να 

εξασφαλίσουν τη δηµοκρατική λειτουργία των εκπαιδευτικών δοµών και να 

ενθαρρύνουν την ενεργό συµµετοχή των πολιτών στη διαµόρφωση του σύγχρονου 

κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος. Αυτές οι πρωτοβουλίες περιλαµβάνουν την 

προσαρµογή του περιεχοµένου και τη διαθεµατική προσέγγιση όλων των µαθηµάτων 

που ανήκουν στον ευρύτερο κύκλο των ανθρωπιστικών σπουδών, την αύξηση των 

προγραµµάτων κοινωνικής και πολιτικής εκπαίδευσης στο χώρο της τυπικής και της 

µη τυπικής εκπαίδευσης, την ενδυνάµωση και επέκταση θεσµών όπως τα µαθητικά 

συµβούλια και η Βουλή των Εφήβων καθώς και την υλική και ηθική ενίσχυση 

φορέων που αποτελούν την κοινωνία των πολιτών.   
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ABSTRACT 

The current study attempts to record and analyze the impact of the educational and 

social institutions of lifelong learning upon democracy and the function of modern 

citizenship. In particular, it highlights the importance of democratic and humanitarian 

policy of lifelong learning, which contributes to the cultivation of broader social and 

political skills of citizens, such as the development of critical thinking, the will to 

active participation and a spirit of cooperation and tolerance. At the same time, it 

underlines the turn of lifelong learning in the last two decades to a more technocratic 

and occupational education, as the latter of the appearance of phenomena such as 

economic globalization, social exclusion and the reduced participation of citizens in 

those political processes that induce significant changes in the structure of modern 

societies.  

 The description of institutional documents of international organizations about 

lifelong learning broadly confirms the above analysis. Specifically, the declarations of 

the most significant humanitarian organization, UNESCO, refer to the ideal of 

lifelong learning as the development of the opportunity for spiritual growth and all-

round development of human personality, while production policy texts of both the 

European Union and the O.E.C.D interpret lifelong learning as the tool which 

contributes to the increase of employability, the boosting of competitiveness and 

economic prosperity. 

Furthermore, examination of the Greek legislation, official curricula and 

courses offered at formal and non formal education, proves that lifelong learning in 

our country is unable to contribute effectively to promoting democratic values and 

encourage citizen’s participation in social and political processes. Similarly, on the 

international level, the development of lifelong learning programmes refers mainly to 

the cultivation of professional skills rather than to social and political education. 

 This study also suggests actions, which can ensure the democratic functioning 

of educational structures and encourage the active participation of citizens in the 

formation of modern social and political environment. These initiatives include 

content adaptation and an interdisciplinary approach to all subjects belonging to the 

wider circle of the humanities, the increase of social and political education 

programmes in the field of formal and informal education, the strengthening and the 
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proliferation of institutions like school boards and the House of Teen as well as the 

material and moral support of agents which constitute modern civil society. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Αναµφισβήτητα, η δια βίου µάθηση δεν αποτελεί µία πρόσφατη ανακάλυψη στο 

χώρο των κοινωνικών επιστηµών, αλλά απαντάται σε πολλές µορφές κοινωνικής 

οργάνωσης από τα πανάρχαια χρόνια µέχρι σήµερα. Ωστόσο, µία πιο 

συστηµατοποιηµένη προσπάθεια για την περιγραφή της έννοιας της δια βίου µάθησης 

και τη διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο επιδρά στη διαµόρφωση πολιτικών και 

κοινωνικών θεσµών ή ιδανικών, όπως η δηµοκρατία και η ιδιότητα του πολίτη, 

κυριαρχεί στο δηµόσιο διάλογο τις τελευταίες δεκαετίες, ως αποτέλεσµα της 

ραγδαίας µεταβολής που επιφέρουν στις σύγχρονες συνθήκες ζωής παράγοντες όπως 

η αλµατώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, η γιγάντωση της οικονοµικής σφαίρας των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων και η προσφορά πολλαπλών δυνατοτήτων για 

επικοινωνία.  

Ειδικότερα, το ιδεώδες της δια βίου µάθησης, όπως εκφράζεται από τη 19η 

σύνοδο της UNESCO που πραγµατοποιήθηκε το 1976 στο Ναϊρόµπι, παραπέµπει 

κυρίως στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόµου και στη συµµετοχή του στην 

κοινωνική και πολιτιστική σφαίρα, έχοντας έναν έντονα δηµοκρατικό και 

ανθρωπιστικό προσανατολισµό (Χαραλάµπους, 2007). Άλλωστε, όπως επισηµαίνει η 

Καραβάκου (2011), η ανθρώπινη µάθηση δεν είναι απλώς µία γνωστική 

δραστηριότητα, αλλά αφορά κάθε διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης. Για αυτό, 

σύµφωνα µε τον Ξωχέλλη (1999), η παιδαγωγική διαδικασία οφείλει να δίνει σε κάθε 

πολίτη συγκεκριµένες γνώσεις και εµπειρίες δηµοκρατικών διαδικασιών, ώστε να 

δηµιουργήσει υπεύθυνα µέλη του κοινωνικού συνόλου.  

Όµως, όπως υποστηρίζει ο Βεργίδης (2001), η ανάδειξη νέων τάσεων µε 

αποκορύφωµα τη διεθνοποίηση της παραγωγής και τον οικονοµικό ανταγωνισµό έχει 

διαµορφώσει σήµερα µία τεχνοκρατική κατεύθυνση για τη δια βίου µάθηση, η οποία 

στοχεύει στη µεγιστοποίηση της παραγωγικότητας, την ανάδειξη νέων δεξιοτήτων 

στην αγορά εργασίας και εποµένως επιβάλλει την ενίσχυση της τεχνικής και 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης των ατόµων.  

Ως φυσικό επακόλουθο, η δια βίου µάθηση αποτελεί στις µέρες µας βασική 

προτεραιότητα των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών, καθώς µόνο µέσω αυτής 

οι ευρύτεροι πολιτικοί σχηµατισµοί και τα κράτη που τους απαρτίζουν έχουν τη 

δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός παγκοσµιοποιηµένου και έντονα 
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ανταγωνιστικού περιβάλλοντος (Παπαδάκης & Σπυριδάκης, 2010). Ωστόσο, αν και οι 

κυρίαρχες τάσεις που εκδηλώνονται αναφορικά µε την πολιτική για τη δια βίου 

µάθηση µέσω των διεθνών οργανισµών επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τον εθνικό 

σχεδιασµό, διαπιστώνονται κάποιες διαφορές στον τρόπο µε τον οποίο τα κράτη 

προσαρµόζουν τις γενικότερες κατευθύνσεις τόσο στο νοµοθετικό τους πλαίσιο όσο 

και στην τρέχουσα εκπαιδευτική πρακτική. Συγκεκριµένα, η ανάπτυξη της γενικής 

εκπαίδευσης ενηλίκων µε κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά εξακολουθεί να 

εµφανίζεται κυρίως στη βόρεια Ευρώπη και τις σκανδιναβικές χώρες, ενώ αντίθετα η 

ενίσχυση των ατοµικών δεξιοτήτων µε σκοπό την οικονοµική άνοδο φαίνεται να έχει 

ξεκάθαρα το προβάδισµα στον αγγλοσαξονικό κόσµο (Πρόκου, 2009). 

Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι οι δύο βασικές κατευθύνσεις που λαµβάνει η 

έννοια της δια βίου µάθησης βρίσκονται σε αντιπαράθεση. Από τη µία πλευρά 

αναπτύσσεται µε γοργούς ρυθµούς το δίκτυο της επαγγελµατικής κατάρτισης που 

συνδέει άµεσα την εκπαιδευτική διαδικασία µε τον κόσµο της εργασίας, ενώ από την 

άλλη εξακολουθεί να υπάρχει ο κόσµος της ανθρωπιστικής παιδείας που φροντίζει 

για την ανάπτυξη των ατοµικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόµων, ανεξάρτητα 

από φύλο, ηλικία, καταγωγή ή κοινωνικο-οικονοµική προέλευση (Βεργίδης, 2001). 

Εποµένως, το ζητούµενο που προκύπτει από αυτήν τη διελκυστίνδα, 

συνίσταται στην προσπάθεια να διαπιστωθεί αν η διά βίου µάθηση σήµερα συµβάλει 

στην προώθηση ενός ανθρωπιστικού ιδεώδους, το οποίο περιλαµβάνει την ανάδειξη 

των δηµοκρατικών αξιών και την εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για 

ενεργό συµµετοχή των πολιτών στην κοινωνική και πολιτική ζωή, ή αντίθετα 

υπηρετεί την υλοποίηση ενός διεθνούς οράµατος για οικονοµική ανάπτυξη µέσα από 

την εντατικοποίηση και απόλυτη εξειδίκευση της γνώσης.  

Θεωρούµε ότι οι παραπάνω προβληµατισµοί καταδεικνύουν σε µεγάλο βαθµό 

την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση των επιπτώσεων που προκαλεί η ολοένα 

αυξανόµενη παραγωγή νοµοθετικών κειµένων και κανονιστικών αρχών για τη δια 

βίου µάθηση στην πρόσληψη της έννοιας της δηµοκρατίας από τους πολίτες. 

Παράλληλα, όµως, υπογραµµίζουν το βασικό σκοπό της παρούσας µεταπτυχιακής 

εργασίας, η οποία φιλοδοξεί να αναδείξει τη συνεισφορά του ιδανικού της δια βίου 

µάθησης στην αναζωογόνηση των δηµοκρατικών αξιών και την ενίσχυση της ενεργού 

συµµετοχής των πολιτών στην κοινωνική και πολιτική ζωή. 

 



 xiii  

Ειδικότερα, η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία, βασιζόµενη στη µέθοδο της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης και της ερµηνευτικής προσέγγισης επιστηµονικών και 

νοµικών ή θεσµικών κειµένων τόσο της πρωτογενούς όσο και της δευτερογενούς 

βιβλιογραφίας, δοµείται σε δύο βασικούς άξονες:  

Αρχικά, στα δύο πρώτα κεφάλαια, επιχειρεί να αποδώσει το πλούσιο και 

πολλές φορές αντιφατικό εννοιολογικό περιεχόµενο της δια βίου µάθησης, της 

δηµοκρατίας και της ιδιότητας του πολίτη µε στόχο να καταδείξει το βαθµό 

συσχέτισης και αλληλεπίδρασης των παραπάνω όρων. Προς αυτή την κατεύθυνση 

λειτουργεί η περιγραφή του συνόλου των αρχών που χαρακτηρίζουν τη δηµοκρατική 

οργάνωση της πολιτείας, όπως και η παράθεση των χαρακτηριστικών που πρέπει να 

διέπουν τη συµπεριφορά του πολίτη προκειµένου να επιτευχθεί η ατοµική ανάπτυξη 

και η κοινωνική πρόοδος. Ακόµα, η εκπαιδευτική εφαρµογή των θεωριών για τη 

δηµοκρατία και την πολιτειότητα, όπως αναπτύχθηκαν από την αρχαιότητα ως τις 

µέρες µας, αποδεικνύει τόσο τον ισχυρό δεσµό που αναπτύσσεται µεταξύ αυτών των 

όρων όσο και το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει το κοινωνικό και πολιτικό 

περιβάλλον της κάθε εποχής στην κατανόηση και νοηµατοδότηση τους. 

Στη συνέχεια, στα επόµενα κεφάλαια, προχωρά στην παρουσίαση σηµαντικών 

ανακατατάξεων που έχουν προκαλέσει στη δοµή των σύγχρονων κοινωνιών 

φαινόµενα όπως η παγκοσµιοποίηση και η πολυπολιτισµικότητα, τα οποία 

επηρεάζουν καθοριστικά τις αντιλήψεις και τις επιδιώξεις όλων των φορέων άσκησης 

πολιτικής. Τέλος, ακολουθεί η διερεύνηση του πεδίου της εκπαιδευτικής πολιτικής 

των διεθνών οργανισµών και των εθνικών συστηµάτων εκπαίδευσης προκειµένου να 

αποτυπωθεί η σύγχρονη πραγµατικότητα στο πεδίο της συµβολής της δια βίου 

µάθησης στην προώθηση των δηµοκρατικών αξιών και την ενίσχυση της συµµετοχής 

του πολίτη στην κοινωνική και πολιτική ζωή. 

Αναφορικά µε τη διάρθρωση της εργασίας, στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται ο 

εννοιολογικός προσδιορισµός της δια βίου µάθησης, της δηµοκρατίας και της 

ιδιότητας του πολίτη που αποτελούν τους βασικούς όρους στους οποίους στηρίζεται η 

διαπραγµάτευση του θέµατος. Αρχικά, επιδιώκεται η αποτύπωση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της δια βίου µάθησης και η ανάδειξη της γενικής µόρφωσης και της 

ανθρωπιστικής παιδείας ως παράγοντες ατοµικής και κοινωνικής προόδου. Ακόµα, 

εξετάζεται η δηµοκρατία τόσο ως µορφή πολιτειακής οργάνωσης όσο και ως ιδανικό, 

διερευνάται η εφαρµογή των θεωριών της δηµοκρατίας στο εκπαιδευτικό πεδίο, ενώ 



 xiv 

επίσης αναφέρονται τα σηµαντικότερα γνωρίσµατα που οφείλει να διαθέτει ένας 

υπεύθυνος και ενεργός πολίτης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο επισηµαίνονται οι σηµαντικότερες πολιτικές θεωρίες 

που διαπραγµατεύονται την εφαρµογή των εννοιών της δηµοκρατίας και της 

ιδιότητας του πολίτη στο εκπαιδευτικό πεδίο, ενώ ταυτόχρονα γίνεται αναφορά στις 

αντίστοιχες κοινωνικές µεταβολές που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της 

ανθρώπινης ιστορίας. Ειδικότερα, η πορεία της φιλοσοφικής σκέψης που 

ακολουθείται περιλαµβάνει την παρουσίαση της εκπαιδευτικής θεωρίας, η οποία 

σφραγίζει µε την παρουσία της την ελληνική αρχαιότητα, τον µεσαίωνα, την 

αναγέννηση, τον διαφωτισµό, τη νεωτερική και τη µετανεωτερική εποχή. 

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι ιδιαίτερες συνθήκες που χαρακτηρίζουν 

το σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον και βρίσκονται σε άµεση αλληλεπίδραση 

µε τις εξεταζόµενες έννοιες αναδεικνύοντας φαινόµενα άλλοτε µε θετική και άλλοτε 

µε αρνητική σηµασία. Ο πολιτικός πλουραλισµός, η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών 

στις σύγχρονες δυτικές δηµοκρατίες και η ανάπτυξη νέων µεθόδων κοινωνικής και 

πολιτικής συµµετοχής είναι σηµάδια άκρως ενθαρρυντικά για την άνθηση της 

δηµοκρατίας. Από την άλλη πλευρά, η προσήλωση κατά κύριο λόγο στην οικονοµική 

πλευρά της παγκοσµιοποίησης και η ανάπτυξη πολυπολιτισµικών κοινωνιών χωρίς 

την ανάλογη προετοιµασία οδηγούν στην εµφάνιση διαλυτικών φαινοµένων, όπως η 

κρίση του θεσµού της πολιτικής αντιπροσώπευσης, η απροθυµία συµµετοχής στα 

κοινά, ο κοινωνικός αποκλεισµός και η ανάπτυξη αντικοινωνικών συµπεριφορών. 

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται διεξοδικά η εκπαιδευτική πολιτική 

που ασκούν οι διεθνείς οργανισµοί µέσω των θεσµικών κειµένων που παράγουν και η 

αντίστοιχη εθνική πολιτική που ακολουθεί η χώρα µας στο πεδίο της δια βίου 

µάθησης. Ειδικότερα, εξετάζεται η συµβολή των ευρωπαϊκών και εθνικών 

στρατηγικών για τη δια βίου µάθηση στην προώθηση της δηµοκρατίας και την 

ενδυνάµωση της ιδιότητας του πολίτη και γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί ποιο 

είναι το πραγµατικό περιεχόµενο που αποδίδεται σε µία τόσο πολυσύνθετη έννοια: τα 

αναλυτικά προγράµµατα όπως και η καθηµερινή εκπαιδευτική πρακτική συµβάλουν 

στην καλλιέργεια στάσεων και συµπεριφορών που προάγουν τη δηµοκρατία και 

ενθαρρύνουν την ενεργό συµµετοχή των πολιτών στα κοινά ή αντίθετα αποτρέπουν 

τα άτοµα από την κριτική θεώρηση της πραγµατικότητας και την ανάληψη 

πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της κοινωνίας; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 

1.1 ∆ια βίου µάθηση 

 

1.1.1 Γενικά στοιχεία και ορισµοί 

 

Η δια βίου µάθηση είναι µία σύνθετη και πολυεπίπεδη έννοια που αποτελεί σήµερα 

αντικείµενο ευρύτατης έρευνας και προσελκύει το ενδιαφέρον µίας µεγάλης µερίδας 

ερευνητών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο των κοινωνικών και πολιτικών 

επιστηµών. Παράλληλα, αποτελεί έναν όρο που έχει ενταχθεί στην καθηµερινότητα 

των περισσότερων κατοίκων του πλανήτη και καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό τις 

προτεραιότητες των πολιτικών ηγεσιών.  

Βέβαια, η δια βίου µάθηση δεν παραµένει αναλλοίωτη στο πέρασµα των ετών, 

αλλά µεταβάλλεται ανάλογα µε την εξέλιξη των κοινωνικοπολιτικών δεδοµένων της 

κάθε εποχής (Καραβάκου, 2012). Μέχρι τη δεκαετία του 1970 είχε κυριαρχήσει η 

καθιερωµένη αντίληψη ότι η εκπαίδευση απευθύνεται αποκλειστικά στους νέους και 

ότι η σχολική φοίτηση επαρκεί ώστε να αποκτήσουν τα άτοµα όλες τις γνώσεις και τα 

προσόντα που είναι απαραίτητα στην ενήλικη ζωή. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στο 

δεδοµένο ότι η ανθρώπινη ζωή χωρίζεται σε δύο µεγάλα στάδια: στο αρχικό, το οποίο 

αφορά στην προετοιµασία και την κατάρτιση των ατόµων και διεξάγεται στα σχολεία 

και στο επόµενο, το οποίο περιλαµβάνει τη δράση και την πορεία τους στην ενήλικη 

ζωή (Jarvis, 1988). 

Όµως, η συνεχής εξέλιξη των γνώσεων, η εντυπωσιακή ανάπτυξη των 

επιστηµών και η τεχνολογική πρόοδος που συντελείται διαρκώς καθιστούν ανεπαρκή 

την παραδοσιακή θεώρηση για τη µάθηση και την εκπαίδευση, καθώς το τυπικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα δεν έχει πια τη δυνατότητα να παρέχει στα άτοµα όλα τα 

εφόδια που χρειάζονται για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη τους στην ενήλικη ζωή.  
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Ο όρος δια βίου µάθηση (lifelong learning), που εµφανίζεται ως απάντηση 

στην παραδοσιακή αντίληψη για την εκπαίδευση, αποτελεί πλέον τη θεµελιώδη αρχή, 

η οποία διέπει ολόκληρο το φάσµα της εκπαιδευτικής πολιτικής διεθνώς, αλλά δεν 

διαθέτει ένα κοινά αποδεκτό περιεχόµενο, παρά το γεγονός ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερα 

διαδεδοµένο θέµα προς διαπραγµάτευση στη διεθνή βιβλιογραφία. Αρκετά συχνά 

παρατηρείται το φαινόµενο κάθε ερευνητής ή φορέας διαµόρφωσης πολιτικής να 

προσδίδει τη δική του εννοιολογική χροιά στον προαναφερόµενο όρο ανάλογα µε την 

ιδεολογική του τοποθέτηση και τις κατευθύνσεις που επιθυµεί να επιβάλλει. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσµα, όπως τονίζουν οι Aspin & Chapman (2000), η δια βίου µάθηση 

να χρησιµοποιείται συχνά ως σύνθηµα που σηµατοδοτεί την ανάπτυξη εθνικών και 

διεθνών πρωτοβουλιών µε διαφορετικό κάθε φορά κοινωνικό, πολιτικό ή 

εκπαιδευτικό περιεχόµενο. Άλλωστε, σε έναν κόσµο που κατακλύζεται από την 

κυριαρχία ρητορικών σχηµάτων και την παραµορφωτική επιβολή ιδεολογηµάτων 

είναι σύνηθες φαινόµενο η συνεχής αλλαγή στο νόηµα αυτών των εννοιών 

(Gustavsson, 2002).  

Ακόµα, τη σύγχυση επιτείνει η ταυτόσηµη απόδοση, σε ορισµένες 

περιπτώσεις, των όρων δια βίου µάθηση και δια βίου εκπαίδευση, χωρίς να γίνεται η 

ενδεδειγµένη χρήση των εννοιών που υποδηλώνουν. Για αυτό κρίνεται σκόπιµο να 

γίνει ένας αρχικός διαχωρισµός σχετικά µε τις έννοιες µάθηση και εκπαίδευση. Όπως 

υπογραµµίζει ο Κόκκος (2005), η µάθηση είναι έννοια ευρύτερη από την εκπαίδευση, 

ενώ η εκπαίδευση αποτελεί µία σχεδιασµένη µαθησιακή δραστηριότητα, όπου τα δυο 

µέρη ανταλλάσουν τις µεταξύ τους γνώσεις, τις εµπειρίες και τα συναισθήµατα σε 

σχέση µε ένα συµφωνηµένο στόχο. Επιπλέον, οι σκοποί της εκπαίδευσης φέρουν 

αναπόδραστα το στίγµα του δεδοµένου κοινωνικού περιβάλλοντος και αποτυπώνουν 

τη δοµή των κυρίαρχων πολιτικών δεδοµένων κάθε εποχής, για αυτό εκφράζουν 

βαθύτερα κοινωνικά και ηθικά ιδεώδη, σε αντίθεση µε αυτούς της µάθησης που 

αντανακλούν σε µεγάλο βαθµό τις προσωπικές αντιλήψεις του κάθε ατόµου
1. 

Ειδικότερα, όταν οι δύο αυτές έννοιες εκφράζουν, όπως επισηµαίνει ο Σταµέλος 

(2010), ένα πολιτικό διακύβευµα, διαφοροποιούνται ριζικά. Σε αυτή την περίπτωση η 

εκπαίδευση δηλώνει τη συλλογική ευθύνη για την ύπαρξη και λειτουργία 

εκπαιδευτικών δοµών, ενώ η µάθηση υπογραµµίζει την ατοµική ευθύνη για συνεχή 

επιµόρφωση και παρακολούθηση των εξελίξεων. Πολλοί ερευνητές, όπως 

                                                 
1 Με τον όρο εκπαίδευση αποτυπώνεται σύµφωνα µε τον Parker (1996) η µεταφορά των πολιτισµικών 
στοιχείων που έχουν κάποια ιδιαίτερη αξία από τη µία γενιά στην άλλη.  
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επισηµαίνει ο Βεργίδης (2001), υποστηρίζουν ότι είναι προτιµότερο να 

χρησιµοποιείται ο όρος εκπαίδευση γιατί αποδίδει την οργανωµένη διαδικασία 

µάθησης σε συγκεκριµένο πλαίσιο. Είναι γεγονός, όµως, ότι µε τη χρήση αυτού του 

όρου αποκλείονται πολλές µη οργανωµένες µορφές µάθησης. 

Αν στρέψουµε τώρα το ενδιαφέρον µας στις προσπάθειες διάφορων 

ερευνητών να αποδώσουν αποκλειστικά το περιεχόµενο της έννοιας της δια βίου 

µάθησης, καταλήγουµε σε ενδιαφέροντα συµπεράσµατα. Η Πρόκου (2009) τονίζει 

ιδιαίτερα τον απεριόριστο και αέναο χαρακτήρα της, ενώ οι Παπαδάκης & 

Σπυριδάκης (2010)  εστιάζουν στη διττή διάσταση µε την οποία µπορεί να εκληφθεί ο 

όρος αυτός: αφενός αφορά τη µόρφωση ως βασική παράµετρο για την καλλιέργεια 

της προσωπικότητας του ατόµου και αφετέρου σχετίζεται µε κάθε διαδικασία 

επιµόρφωσης που στοχεύει στην πληρέστερη επαγγελµατική κατάρτιση των 

εργαζοµένων και τη διατήρηση της θέσης τους στην αγορά εργασίας.  

Από την άλλη πλευρά, ο Καραλής (2008) επιχειρεί να συµπεριλάβει στην 

περιγραφή του ορισµού της δια βίου µάθησης τόσο το φαινόµενο της εκπαίδευσης, 

όσο και αυτό της µάθησης, επισηµαίνοντας ότι πρόκειται για µια ριζικά διαφορετική 

σύλληψη για τη µάθηση και την εκπαίδευση, που εδράζεται στην παραδοχή της 

συνέχειας του µαθησιακού φαινοµένου και του εκπαιδευτικού θεσµού, ενώ δεν 

αναγνωρίζει στη µαθησιακή πορεία αφετηριακά σηµεία και τερµατικούς σταθµούς, 

πάγιες διαδροµές και οριστικότητες.  

Αντίθετα, οι Τσαούσης (2007) και Dave (στο Jarvis, 2004) δεν 

συµπεριλαµβάνουν στην έννοια της δια βίου µάθησης τον χώρο της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, επισηµαίνοντας ότι η δια βίου µάθηση καλύπτει κάθε είδους διδακτική 

ή/και µαθησιακή δραστηριότητα που αποσκοπεί στην προσωπική, κοινωνική και 

επαγγελµατική ανάπτυξη των ατόµων προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής 

αυτών και των κοινοτήτων τους και εκτυλίσσεται στον ελεύθερο χώρο έξω από το 

πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

Όπως γίνεται αντιληπτό, η καταγραφή των διαφόρων ορισµών της έννοιας της 

δια βίου µάθησης καταδεικνύει την ανάγκη για µία κατά το δυνατόν ακριβέστερη 

κατάταξη όλων των πιθανών µορφών που µπορεί να λάβει κάθε µαθησιακή 

δραστηριότητα του ατόµου σε µία τυπολογία. Έτσι, µε βάση τον τρόπο οργάνωσης 

της µάθησης, ο Evans (1981) έχει αναπτύξει µία τυπολογία για τη δια βίου µάθηση, 

σύµφωνα µε την οποία µπορούµε να συµπεριλάβουµε σε αυτή την τυπική, την µη 

τυπική και την άτυπη µάθηση: 
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• Η τυπική µάθηση (formal learning) είναι η πιο αυστηρά οργανωµένη και 

συστηµατοποιηµένη µορφή µάθησης που οδηγεί στην απόκτηση επίσηµα 

αναγνωρισµένου διπλώµατος και παρέχεται από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα οποία 

εποπτεύει η πολιτεία, ορίζοντας παράλληλα τα τυπικά προσόντα των εκπαιδευτικών 

και τα αντικείµενα διδασκαλίας. 

• Η µη τυπική µάθηση (non formal learning) χαρακτηρίζει οποιαδήποτε 

οργανωµένη εκπαιδευτική δραστηριότητα προσφέρεται από οργανισµούς, οι οποίοι 

λειτουργούν εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος, όπως επαγγελµατικές 

ενώσεις, σωµατεία, συνδικάτα, εκκλησία και αφορά συγκεκριµένα αντικείµενα 

µάθησης. Είναι λιγότερο δοµηµένη και πιο ευέλικτη από την τυπική, αφού ζητήµατα 

όπως ο χρόνος διεξαγωγής της µάθησης ή ο χώρος όπου θα εξελιχθεί δεν είναι 

αυστηρά προκαθορισµένα από κάποια ανώτερη αρχή. 

• Η άτυπη µάθηση (informal learning) αποτελείται από τη συνεχή διαδικασία 

κατά την οποία ο πολίτης αποκτά γνώσεις, δεξιότητες και διαµορφώνει στάσεις και 

αντιλήψεις µέσα από τις καθηµερινές εµπειρίες και την έκθεση στο κοινωνικό 

περιβάλλον
2. 

 
Από την παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών γίνεται σαφές ότι η δια 

βίου µάθηση είναι µία διαδικασία που αφορά στην απόκτηση γνώσεων, την 

υιοθέτηση στάσεων και την ανάπτυξη συµπεριφορών από µέρους του ατόµου, 

εκτείνεται χρονικά σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής και στηρίζεται στην 

αδιάσπαστη ενότητα της ανθρώπινης ανάπτυξης. Η υιοθέτηση ενός τέτοιου ορισµού 

ενέχει, όµως, και κάποιους κινδύνους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που υποδηλώνει 

έµµεσα τη µετάθεση της ευθύνης στο ίδιο το άτοµο προκειµένου να βρεθεί σε θέση 

να αποκοµίσει τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία. Στην πράξη αυτό 

σηµαίνει ότι κάθε πολίτης πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγει και να ακολουθεί το 

προσωπικό του εκπαιδευτικό µονοπάτι προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα του. Με αυτή την έννοια ο χώρος στον οποίο συντελείται η µάθηση, το 

περιεχόµενο και ο χρόνος κατάκτησης της γνώσης διαφοροποιούνται και ποικίλουν 

από άτοµο σε άτοµο, ενώ, όπως είναι ευνόητο, η συµµετοχή του ατόµου σε αυτή τη 

διαδικασία επηρεάζεται και διαµορφώνεται άµεσα από µία σειρά παραγόντων, όπως η 

                                                 
2 Αντίστοιχα, οι Coombs & Ahmed, σύµφωνα µε την Πρόκου (2009), έχουν προτείνει µία τυπολογία 
σε σχέση µε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η οποία διαφοροποιείται από αυτή του Evans ως προς 
το ότι αναφέρεται στην τυπική, µη τυπική και άτυπη εκπαίδευση και όχι µάθηση.   
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οικογενειακή του κατάσταση, το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, τα 

στοιχεία της προσωπικότητας του, οι αξίες και οι πεποιθήσεις του και η οικονοµική 

του κατάσταση. 

Ωστόσο, παρά τις επιµέρους διαφοροποιήσεις που εµφανίζονται στις διάφορες 

απόπειρες καθορισµού του πεδίου της δια βίου µάθησης που προαναφέρθηκαν, 

διαπιστώνεται µία ταύτιση σε µερικά σηµεία, τα οποία µπορούν να αποτελέσουν τη 

βάση για τη δηµιουργία ενός κοινού θεωρητικού πλαισίου.  

Τα σηµεία αυτά µπορούν να συνοψιστούν στα εξής τρία κύρια χαρακτηριστικά:  

• Συνέχεια: Η δια βίου µάθηση εκτείνεται χρονικά σε όλη τη διάρκεια της ζωής, 

δεν περιορίζεται δηλαδή στην ολοκλήρωση της βασικής ή αρχικής εκπαίδευσης. 

Αυτό το χαρακτηριστικό της συνέχειας είναι πάντα παρόν ανεξάρτητα από το αν ένας 

ορισµός αναφέρεται στη µάθηση µε την έννοια της επαγγελµατικής ανάπτυξης ή µε 

την έννοια της ευρύτερης πνευµατικής καλλιέργειας (Καραλής & Βαρβιτσιώτη 2010). 

• Ατοµική διάσταση: Σε κάθε περίπτωση, διαπιστώνεται η ανάγκη να µεταβάλλει 

το άτοµο κάποιες από τις αρχικές τοποθετήσεις του και να ενστερνιστεί µια σειρά 

γνώσεων, αξιών και δεξιοτήτων έτσι ώστε να προσαρµοστεί κατάλληλα στα νέα 

δεδοµένα που προκύπτουν σε κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό και οικονοµικό 

επίπεδο. Εποµένως, βασικός στόχος είναι η βελτίωση του ατόµου που επιτυγχάνεται 

µέσω της εκµάθησης πρακτικών δεξιοτήτων, της απόκτησης γνώσεων ή/και της 

υιοθέτησης νέων στάσεων και συµπεριφορών. 

• Συλλογική διάσταση: Μέσω των µαθησιακών δραστηριοτήτων άτοµα κάθε 

ηλικίας διευρύνουν το γνωστικό τους ορίζοντα, αναπτύσσουν τις ικανότητες τους και 

δοµούν την προσωπικότητα τους µε αποτέλεσµα να αυξάνονται οι ευκαιρίες που τους 

παρέχονται για πλήρη συµµετοχή στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονοµική 

ανάπτυξη. 

 
Γίνεται εµφανές ότι το εύρος των δυνατοτήτων επέκτασης της δια βίου 

µάθησης στη απόκτηση στάσεων και συµπεριφορών που σχετίζονται άµεσα µε την 

ανάπτυξη δηµοκρατικών αξιών και την ενδυνάµωση της ιδιότητας του πολίτη δεν 

µπορεί σε καµία περίπτωση να περάσει απαρατήρητο. Ως φυσικό επακόλουθο, 

ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η δια βίου µάθηση βρίσκεται στην πρώτη γραµµή του 

ενδιαφέροντος εθνικών κρατών και διεθνών οργανισµών αναφορικά µε την 

προώθηση ριζικών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (Τσαούσης, 2007). 
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Η δια βίου εκπαίδευση διαφοροποιείται, όπως είδαµε, σε σηµαντικό βαθµό 

από τη δια βίου µάθηση, αφού αναφέρεται κυρίως στις οργανωµένες προσπάθειες που 

απορρέουν από δηµόσιους ή κρατικούς φορείς για παροχή ευκαιριών και 

δυνατοτήτων µάθησης σε όλο το εύρος της ζωής του ατόµου. Πρόκειται για µια 

διαφορετική σύλληψη της µάθησης, που περιβάλλει ολόκληρο το φάσµα του βίου και 

προϋποθέτει τη ριζική αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε 

ανθρωπιστικούς προσανατολισµούς, όπως διατυπώνεται στην έκθεση της UNESCO 

για το µέλλον της εκπαίδευσης υπό τον τίτλο Learning to Be (1972, Faure Report) και 

τονίζεται ιδιαίτερα από τον Jarvis (2004). Παρόµοιος είναι ο ορισµός που έχει δοθεί 

από τον Βεργίδη (2001), σύµφωνα µε τον οποίο η διά βίου εκπαίδευση αποτελεί µια 

προσέγγιση του συνόλου των µορφωτικών δραστηριοτήτων όλων των επιπέδων, που 

επιτρέπει τη συγκρότησή τους σε ένα εκπαιδευτικό συνεχές σε διαρκή 

αλληλεπίδραση µε την κοινωνικο-οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική 

πραγµατικότητα. Ο Dave φαίνεται να συµφωνεί µε τη χρησιµοποίηση του όρου δια 

βίου εκπαίδευση καθώς τη θεωρεί ως µία διαδικασία προσωπικής, κοινωνικής και 

επαγγελµατικής ανάπτυξης προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τόσο των 

ατόµων όσο και των κοινοτήτων τους (Jarvis, 2004). 

Μία άλλη σύγχυση που παρατηρείται αρκετά συχνά κατά τις διάφορες 

απόπειρες ορισµού της έννοιας της δια βίου µάθησης είναι αυτή που εντοπίζεται στην 

ταυτόσηµη χρησιµοποίηση του όρου εκπαίδευση ενηλίκων. Η εκπαίδευση ενηλίκων 

τίθεται σε αρκετές περιπτώσεις υπό την οµπρέλα του γενικότερου όρου της δια βίου 

µάθησης, αλλά χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο προκειµένου να περιγράψει ανοιχτές 

και ευέλικτες µορφές εκπαίδευσης που απευθύνονται σε ενήλικες (Καψάλης & 

Παπασταµάτης, 2000). Όµως, κατά την άποψη του Rogers (1999), η έννοια ενήλικος 

δεν προσδιορίζεται απαραίτητα µε βάση το τυπικό ηλικιακό κριτήριο, αλλά 

συναρτάται µε το εάν και κατά πόσο τα άτοµα βρίσκονται στην κατάσταση της 

ενηλικιότητας σε ό,τι αφορά στην ωριµότητα, την προοπτική και την υπευθυνότητα 

των πράξεών τους. Παρόλα αυτά, δεν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι και αυτός ο 

όρος είναι απαλλαγµένος από αµφισηµίες και παρανοήσεις. Απόδειξη αποτελεί η 

διαφορετική προσέγγιση της εκπαίδευσης ενηλίκων που παρατηρείται σε κείµενα 

διακεκριµένων ερευνητών και διακηρύξεις διεθνών οργανισµών. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον ορισµό του ΟΟΣΑ, η εκπαίδευση ενηλίκων 

περιλαµβάνει κάθε δραστηριότητα ή πρόγραµµα που σχεδιάζεται σκόπιµα από 

κάποιο φορέα για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε µαθησιακή ανάγκη, η οποία 
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εµφανίζεται σε ένα στάδιο της ζωής για άτοµα τα οποία έχουν υπερβεί το όριο 

ηλικίας της σχολικής εκπαίδευσης (Κόκκος, 2005). Αντίθετα, η UNESCO (1976) 

παρέχει έναν ευρύτερο ορισµό υπογραµµίζοντας ότι: 

 

Εκπαίδευση ενηλίκων είναι κάθε εκπαιδευτική διεργασία, κάθε περιεχοµένου, 

επιπέδου ή µεθόδου, είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση είτε όχι, είτε για διεργασία που 

επεκτείνει χρονικά ή αντικαθιστά την αρχική εκπαίδευση στα σχολεία, κολέγια, 

πανεπιστήµια, καθώς και για µαθητεία, µέσω των οποίων άτοµα που θεωρούνται ενήλικα από 

την κοινωνία στην οποία ανήκουν αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, εµπλουτίζουν τις 

γνώσεις τους, βελτιώνουν τα τεχνικά και επαγγελµατικά τους προσόντα ή τα 

προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση και επιφέρουν αλλαγές στις στάσεις ή τη 

συµπεριφορά τους µε τη διπλή προοπτική της πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και της 

συµµετοχής σε µια εναρµονισµένη και αυτοδύναµη κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική 

ανάπτυξη.  

 

Ο ορισµός αυτός θεωρείται από τον Κόκκο (2005) ως ο πληρέστερος, καθώς 

σε αυτόν διακρίνεται το ιδεώδες των µαθησιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες 

συµβάλλουν τόσο στην πλήρη προσωπική ανάπτυξη όσο και στη δηµιουργική ένταξη 

στο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτισµικό γίγνεσθαι. 

 

1.1.2 Η επίδραση της γενικής µόρφωσης και της ανθρωπιστικής 
παιδείας στην κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη του ατόµου 

 

Το δίληµµα που προκύπτει από την ανάλυση του περιεχοµένου της έννοιας της δια 

βίου µάθησης µπορεί να συνοψιστεί στο ακόλουθο ερώτηµα: Είναι προτιµότερο να 

δίνεται έµφαση στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόµων ή 

αντίθετα πρέπει να υπάρχει η ανάλογη µέριµνα για την καλλιέργεια των ευρύτερων 

πολιτικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των πολιτών;  

Τα τελευταία χρόνια εντοπίζεται µία προσπάθεια από διακεκριµένους 

ερευνητές ώστε να παρουσιαστεί µία πειστική απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα. 

Όπως επισηµαίνει η Καραβάκου (2011), µία απλή αναζήτηση στα προγράµµατα 

σπουδών της τυπικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων σε διεθνές επίπεδο 

αποκαλύπτει το εξής παράδοξο: ενώ συντάσσονται προγράµµατα που έχουν ως στόχο 

να εκπληρώσουν τις έντονες µαθησιακές ανάγκες των ανθρώπων, οι οποίες 

επεκτείνονται σε όλη τη ζωή, επιδεικνύεται ταυτόχρονα µία τεράστια αδιαφορία στις 
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προϋποθέσεις της ανθρώπινης µάθησης, όπως η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και 

της λογικής, δυνατότητες που αναπτύσσονται κυρίως µέσω των ανθρωπιστικών 

σπουδών.  

Την ανάγκη για στήριξη των ανθρωπιστικών σπουδών τονίζει ο Gustavsson 

(2002), ο οποίος αναφέρεται διεξοδικά στην αναγκαιότητα για ανάδειξη της 

αξιολογικής διάστασης της δια βίου µάθησης τόσο στο εννοιολογικό επίπεδο όσο και 

στο χώρο της άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής ως βασικό εργαλείο για την 

αναστροφή του κλίµατος υποβάθµισης της γενικής µόρφωσης, ενώ παράλληλα η 

Nussbaum (2010) υπογραµµίζει τον καθοριστικό ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η 

δια βίου µάθηση στην αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών της µονοδιάστατης 

εξέλιξης του τεχνολογικού πολιτισµού.  

Προς την ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και η άποψη του Fielding (2006), ο 

οποίος θεωρεί ότι η ανάπτυξη προσωποκεντρικών κοινοτήτων µάθησης που 

επιδιώκουν την ενεργό ανάµειξη των συντελεστών της εκπαιδευτικής 

πραγµατικότητας σε πολλαπλές δραστηριότητες αποτελεί το αντίβαρο στη λειτουργία 

οργανισµών µάθησης οι οποίοι επιδιώκουν αποκλειστικά την υψηλή επίδοση. 

Επιπλέον, η δηµόσια συζήτηση και η πολυφωνία που καλλιεργείται µέσω της 

ανάλυσης πραγµατικών καταστάσεων της κοινωνικής ζωής σε αυτές τις κοινότητες 

εγγυάται την απόκτηση ενός κρίσιµου σώµατος δεξιοτήτων οι οποίες είναι 

απαραίτητες για τη συνολική δόµηση της προσωπικότητας. Άλλωστε, όπως 

επισηµαίνει η Schou (2001), είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι στα χρόνια που 

έρχονται θα υπάρξουν αυξηµένες απαιτήσεις για την απόκτηση ικανοτήτων που 

συνδέονται µε τις ιδέες της γενικής εκπαίδευσης, ενώ η τάση για παροχή αυστηρής 

και µονοδιάστατης επαγγελµατικής εξειδίκευσης θα µειώνεται σταδιακά.  

Ακόµα, η ανάδειξη των ανθρωπιστικών σπουδών, όπως επισηµαίνει η 

Nussbaum (2010), παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να αναπτύξουν τον κριτικό 

τους στοχασµό, άρα αναδεικνύει την ευχέρεια να ελέγχουν γόνιµα τα µηνύµατα που 

δέχονται καθηµερινά από το περιβάλλον τους, να συγκρίνουν τις πληροφορίες και να 

επιλέγουν την πιο ωφέλιµη για τους ίδιους. Επιπλέον, η παροχή της κατάλληλης 

γενικής παιδείας καλλιεργεί την κοινωνική συνείδηση µε βάση την οποία οι άνθρωποι 

αναπτύσσουν ουσιαστικές σχέσεις µεταξύ τους, δρουν µε πνεύµα συλλογικότητας, 

αντιµάχονται τις κοινωνικές προκαταλήψεις, αγωνίζονται για την άµβλυνση 

φαινοµένων περιθωριοποίησης και εργάζονται από κοινού για την αναβάθµιση των 

πολιτικών και κοινωνικών θεσµών. Όπως επισηµαίνουν οι Παπαδάκης & Σπυριδάκης 
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(2010), όταν η δια βίου µάθηση στοχεύει στη δηµιουργία ανθρώπων µε 

ολοκληρωµένη προσωπικότητα και ευρυµάθεια επιφέρει ένα πολύ σηµαντικό όφελος: 

περιορίζει τον κοινωνικό αποκλεισµό και ενισχύει την ανεκτικότητα και τη 

δηµοκρατία. Άλλωστε, οι σύνθετοι ρόλοι που επιφυλάσσουν στα µέλη τους οι 

σύγχρονες κοινωνίες απαιτούν πιο επιτακτικά από ποτέ την ανάπτυξη ενός συνόλου 

γνώσεων και δεξιοτήτων από την πλευρά των ατόµων, οι οποίες θα τους βοηθήσουν 

να ανταπεξέλθουν µε επιτυχία στο έργο τους. 

Ένα επόµενο ερώτηµα που προκύπτει αναπόφευκτα είναι το ακόλουθο: ποίες 

από τις µορφές δια βίου µάθησης, που έχουν ήδη αναλυθεί3, µπορούν να συµβάλλουν 

στην ανάπτυξη των κοινωνικών και πολιτικών στάσεων και δεξιοτήτων των ατόµων; 

Σίγουρα ο χώρος της τυπικής εκπαίδευσης έχει να προσφέρει πολλά προς την 

επίτευξη αυτού του στόχου, αφού, όπως επισηµαίνει ο Parker (1996), διαθέτει τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

• Το σχολείο αποτελεί πεδίο συνάθροισης πολλών ανθρώπων µε διαφορετικά 

ενδιαφέροντα, οι οποίοι επικοινωνούν καθηµερινά µεταξύ τους. Αυτή η δυναµική 

αλληλεπίδραση όλων των µελών της σχολικής κοινότητας συντελεί στην ανάπτυξη 

ενός γνήσιου διαλόγου, αφού οι µεγαλύτερες εστίες διαµάχης µπορούν να 

αποτελέσουν τον προθάλαµο για την ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων. 

• Το περιεχόµενο των µαθηµάτων που εντάσσονται στη σφαίρα των 

ανθρωπιστικών επιστηµών αποτελεί έναν ακόµα σηµαντικό παράγοντα καλλιέργειας 

της πολιτικής σκέψης, καθώς περιλαµβάνει το σύνολο των αξιόλογων 

δηµιουργηµάτων της ανθρώπινης σκέψης και πρακτικής από την αρχή της 

ανθρώπινης ιστορίας µέχρι τις µέρες µας. 

 
Από την άλλη πλευρά πρέπει να επισηµανθεί ότι η µη τυπική και άτυπη µάθηση 

µπορούν να βοηθήσουν εξίσου στην εκπλήρωση του στόχου για ανάπτυξη της 

κοινωνικής και πολιτικής συνειδητοποίησης του ατόµου, γιατί προσφέρουν ένα 

πλήθος από ευκαιρίες για συµµετοχή σε κοινές δραστηριότητες που ξεφεύγουν από 

το αυστηρά διαρθρωµένο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης (Weinstein, 2004). Εκεί 

παρέχεται η δυνατότητα για µία γνήσια και ανιδιοτελή συνεργασία µεταξύ όλων των 

µελών της κοινωνίας στη βάση ανθρωπιστικών αξιών, όπως η φιλία, η ανεκτικότητα 

και το ενδιαφέρον. 

                                                 
3 Βλέπε ενότητα 1.1.1. 
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1.2 Η έννοια της δηµοκρατίας 

 

1.2.1 Εισαγωγικές τοποθετήσεις αναφορικά µε την έννοια της             
δηµοκρατίας 

 

Η ανάλυση της έννοιας της δηµοκρατίας αποτελεί µια οµολογουµένως δύσκολη 

απόπειρα, καθώς αποτελεί έναν όρο που χαρακτηρίζεται από χαλαρή εσωτερική 

συνοχή και τεράστια εννοιολογική επεκτασιµότητα (Karavakou, 2012α). Ωστόσο, 

επιχειρώντας να συστηµατοποιήσουµε τις διάφορες τοποθετήσεις, οδηγούµαστε στην 

παραδοχή ότι ο όρος δηµοκρατία διαχέεται προς δύο κύριες κατευθύνσεις: από την 

µία πλευρά εκφράζει ένα σύνολο πολιτικών ιδανικών και αξιών και από την άλλη 

χαρακτηρίζει ένα σύστηµα οργάνωσης της κοινωνίας και διευθέτησης της ατοµικής 

και δηµόσιας ζωής που αναγνωρίζεται σχεδόν παγκόσµια και διαθέτει αυξηµένο 

κύρος (Schou, 2001). Ταυτόχρονα, όµως, ενώ η δηµοκρατία αναγνωρίζεται διεθνώς 

ως µία πολιτειακή κατάσταση ή ατοµικό ιδεώδες, εντούτοις διαπιστώνεται η έλλειψη 

αποδοχής κοινών αρχών και πρακτικών που τη νοηµατοδοτούν τόσο σε συλλογικό 

όσο και σε ατοµικό επίπεδο. 

Προχωρώντας στην εξέταση της δηµοκρατίας ως σύστηµα πολιτειακής 

οργάνωσης διαπιστώνουµε ότι ανάλογα µε τον τρόπο που εκπροσωπείται η βούληση 

των πολιτών διαµορφώνονται πολλές εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες κινούνται σε 

ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσµα από το πρότυπο της άµεσης δηµοκρατίας της αρχαίας 

Αθήνας µέχρι τη σύγχρονη αντιπροσωπευτική δηµοκρατία (Lamy, 2006). Αν και ο 

όρος δηµοκρατία µπορεί να χαρακτηρίζει πολλά πολιτικά συστήµατα τα οποία 

διαφέρουν µεταξύ τους, ωστόσο υπάρχουν ορισµένες κοινές αξιώσεις που 

διασφαλίζουν την ορθή του χρήση: η κρατική εξουσία οφείλει να δεσµεύεται από τον 

κανόνα της πολιτικής ισότητας των πολιτών και να στηρίζεται στη βούληση τους, ενώ 

οι κυβερνώντες έχουν την υποχρέωση να λογοδοτούν στους κυβερνωµένους
4 

(Schmidt, 2004). Σε κάθε περίπτωση, όπως επισηµαίνει ο Βλάχος (1991), η 

δηµοκρατία αποτελεί το µόνο ορθολογικό θεµέλιο νοµιµοποίησης µιας 

πολιτικοκοινωνικής τάξης, καθώς εκφράζει την ιδέα ότι όλοι οι άνθρωποι που ζουν 

                                                 
4 Η Hess, όπως αναφέρουν οι Καζαµίας & Πετρονικολός (2003), προσθέτει στις αξιώσεις της 
δηµοκρατίας τη δυνατότητα των κυβερνόντων να εκλέγονται µέσα από µία πολυκοµµατική 
αναµέτρηση, όπου παρέχονται σε κάθε υποψήφιο οι προϋποθέσεις για να αναπτύξει τις ιδέες του.  
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στα εδαφικά όρια του δηµοκρατικού κράτους πρέπει να αναγνωρίζονται κατ’ αρχήν 

ως υποκείµενα του δικαίου.  

Παρόλα αυτά, αρκετά ζητήµατα που προκύπτουν γύρω από την ανάγκη για 

επεξήγηση κάποιων βασικών συνισταµένων της δηµοκρατίας µας υπενθυµίζουν 

διαρκώς πόσο δύσκολη είναι κάθε απόπειρα ορισµού της. Όπως τονίζει η Schou 

(2001), η περιγραφή της έννοιας του λαού που ασκεί τα κυριαρχικά του δικαιώµατα 

καθώς και το είδος και το µέγεθος του δηµόσιου ελέγχου που ασκείται από τους 

πολίτες αποτελούν διαχρονικά αντικείµενο διαπραγµάτευσης. 

Από την άλλη πλευρά, η εννοιολογική ανάλυση της δηµοκρατίας επεκτείνεται 

στο πεδίο των αξιών και ιδανικών που χαρακτηρίζουν κάθε συλλογική ή ατοµική 

συµπεριφορά. Η παροχή των απαραίτητων συνθηκών από την πλευρά της πολιτείας 

προκειµένου κάθε πολίτης να απολαµβάνει ανεµπόδιστα τα βασικά του δικαιώµατα 

και να εξασκεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή του στο κράτος 

είναι αδιαπραγµάτευτη για κάθε δηµοκρατική κοινωνία. Αλλά, όπως επισηµαίνει ο 

Kymlicka (2005), η ευρωστία και η σταθερότητα της δηµοκρατίας ως πολιτικό 

ιδανικό δεν εξαρτάται µόνο από τη δικαιοσύνη των βασικών θεσµών της, αλλά 

κρίνεται σε µεγάλο βαθµό από τα χαρακτηριστικά και τη στάση των πολιτών της 

απέναντι σε µία σειρά από φλέγοντα ζητήµατα που καλούνται να αντιµετωπίσουν 

στην καθηµερινή τους ζωή.  

Συγκεκριµένα, η προθυµία των ανθρώπων να συνεργάζονται µε άλλους οι 

οποίοι διαθέτουν δυνητικά ανταγωνιστικές µορφές εθνικών, τοπικών ή θρησκευτικών 

ταυτοτήτων, η επιθυµία τους να συµµετέχουν (participation) στην πολιτική 

διαδικασία και να καθιστούν τις αρχές υπόλογες (accountability) και η ικανότητα 

τους να επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση και αίσθηµα ευθύνης στις προσωπικές τους 

επιλογές αποτελούν συµπεριφορές που επιδρούν καταλυτικά στη διαµόρφωση της 

δηµοκρατίας. Έτσι, η δηµοκρατία, µπορεί να περιγραφεί ως ένα πολιτικό ιδανικό που 

συνίσταται στην ένωση ελεύθερων προσώπων, οι οποίοι επικοινωνούν µέσω της 

κοινής εµπειρίας και δεσµεύονται να εργαστούν για το κοινό καλό. 

 

1.2.2 Θεωρίες της δηµοκρατίας: φιλελεύθερο, κοινοτιστικό, 
διαδικαστικό µοντέλο 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό µε βάση τα στοιχεία της προηγούµενης ενότητας, αρκετοί 

ερευνητές έχουν προσπαθήσει να αποδώσουν την έννοια της δηµοκρατίας 
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εστιάζοντας στα συστατικά της στοιχεία. Οι θεωρίες της δηµοκρατίας, που έχουν 

αναπτυχθεί βασιζόµενες σε αυτές ακριβώς τις προσπάθειες, επιχειρούν να 

συγχωνεύσουν τους επιµέρους ορισµούς προσφέροντας ένα συνεκτικό µοντέλο 

εφαρµογής του ιδανικού της δηµοκρατίας πλαισιωµένο από τους κατάλληλους 

κρατικούς ή συλλογικούς θεσµούς. Στη συνέχεια επιχειρούµε µία παρουσίαση των 

τριών βασικών µοντέλων εφαρµογής των δηµοκρατικών αρχών που συναντώνται 

στην πολιτική φιλοσοφία.  

Ξεκινώντας µε την ανάλυση του φιλελεύθερου µοντέλου της δηµοκρατίας 

(liberalistic conception of democracy), διαπιστώνουµε ότι η προτεινόµενη κοινωνική 

και πολιτική οργάνωση βασίζεται στην ανάδειξη της ελευθερίας και της αυτονοµίας 

του ατόµου ως υπέρτατες αξίες. Συγκεκριµένα, ο φιλελευθερισµός χαρακτηρίζεται 

από την πεποίθηση ότι τα άτοµα είναι ικανά να γνωρίζουν και να αποφασίζουν µόνα 

τους για τη ζωή τους. Οι ικανότητες και οι αρετές που βοηθούν τους ανθρώπους να 

διαµορφώσουν τις προϋποθέσεις για µία καλή και σηµαντική ζωή είναι αυστηρά 

προσωπικές, εποµένως πρέπει να βρίσκονται έξω από οποιαδήποτε κρατική ή άλλη 

επιρροή (Fernandez & Sundstrom, 2011).  

Βέβαια, η φιλελεύθερη αντίληψη της δηµοκρατίας προϋποθέτει το σεβασµό 

βασικών θεµελιωδών δικαιωµάτων, όπως το δικαίωµα της ιδιοκτησίας, την ελευθερία 

της έκφρασης και της συνάθροισης, όµως δεν αξιώνει την επιβολή κάποιας νοµικής 

κατοχύρωσης για την ανάληψη συµµετοχικής δράσης ή την άσκηση των καθηκόντων 

των πολιτών. Όπως υπογραµµίζει η Karavakou (2012α), µία φιλελεύθερη δηµοκρατία 

θεωρείται ότι λειτουργεί αποτελεσµατικά ενάντια σε κάθε µορφή καταπίεσης, όταν 

αποφεύγει να διαπραγµατεύεται θέµατα που αφορούν στην κρατική οργάνωση και 

την ενθάρρυνση συγκεκριµένων πολιτειακών αρετών. Σύµφωνα µε τον Held, όπως 

αναφέρει η Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη (2005), ένα σηµαντικό στοιχείο στη 

νοηµατοδότηση της δηµοκρατίας µέσα από τη φιλελεύθερη οπτική σχετίζεται µε το 

βαθµό της κρατικής παρέµβασης στην οικονοµία και τις άλλες κοινωνικές σφαίρες. 

Πρακτικές που υποκαθιστούν τους θεσµούς της ελεύθερης αγοράς από µηχανισµούς 

του κράτους ορίζονται ως προσπάθειες περιορισµού της ελευθερίας επιλογής, 

εποµένως θεωρούνται δυνάµεις παρεµπόδισης της ατοµικής δηµιουργίας. 

Ωστόσο, έχει καταστεί σαφές ότι στη σύγχρονη κοινωνία δεν επαρκεί η 

µέριµνα για την απουσία θεσµικών µηχανισµών που περιορίζουν τα ατοµικά 

συµφέροντα, αλλά απαιτείται η ανάδειξη ενός επιπέδου πολιτειακής αρετής και 

δηµόσιου πνεύµατος από την πλευρά των πολιτών (Kymlicka, 2005). Η κριτική που 
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υφίσταται το φιλελεύθερο µοντέλο, όπως επισηµαίνει η Karavakou (2012α), εστιάζει 

στην αδυναµία του να εξηγήσει τη σηµαντικότητα της ανάπτυξης µίας κοινής 

ταυτότητας και µίας δέσµης κοινών συνηθειών που είναι απαραίτητα στοιχεία για την 

οµαλή λειτουργία µίας πολιτικής κοινότητας.  

Αυτή ακριβώς η κριτική οδηγεί αρκετούς διανοητές, όπως οι MacIntyre, 

Sandel, Nussbaum και Taylor, να δηλώσουν την προτίµηση τους προς ένα 

κοινοτιστικό µοντέλο της δηµοκρατίας (communitarian conception of democracy), το 

οποίο έρχεται να καλύψει τις αδυναµίες του φιλελεύθερου µοντέλου, επισηµαίνοντας 

ότι οι δεσµοί ταυτότητας και αλληλεγγύης που αναπτύσσουν οι άνθρωποι µεταξύ 

τους είναι περισσότερο προϊόν της συµµετοχής τους σε συγκεκριµένες πολιτιστικές 

και κοινωνικές οµάδες και λιγότερο αποτέλεσµα της ένταξης τους στην ευρύτερη 

κοινότητα του έθνους-κράτους (Καζαµίας & Πετρονικολός, 2003). Σύµφωνος µε 

αυτή τη θεώρηση είναι και ο Fielding (2006), ο οποίος αποφαίνεται ότι το άτοµο δεν 

µπορεί να προσδιορίζεται αποσπασµατικά, αλλά µπορεί να κατανοηθεί µόνο µέσα 

από τη βαθιά αλληλεπίδραση του µε τους άλλους, η οποία στηρίζεται στην ανάπτυξη 

σχέσεων αλληλεγγύης και την τήρηση ενός σώµατος κοινά αποδεκτών αξιών. Η 

συµµετοχή στις κοινές υποθέσεις και η ανάπτυξη ενός αισθήµατος κοινωνικής 

ευθύνης θεωρούνται βασικοί κανόνες της δηµοκρατικής οργάνωσης, όµως πάντα 

υπάρχει η πιθανότητα της χαλάρωσης κάποιων θεµελιωδών ατοµικών δικαιωµάτων, 

ιδιαίτερα αν αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς της κοινωνίας ως σύνολο. 

Η τάση για υπέρβαση των δύο παραπάνω θεωριών επιβεβαιώνεται από την 

ανάπτυξη µίας διαδικαστικής ή διαλογικής σύλληψης της δηµοκρατίας (communicative 

or deliberative conception of democracy) που προτείνει ένας διαρκώς αυξανόµενος 

αριθµός ερευνητών τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όπως ο Walzer, η Mouffe και ο 

Habermas. Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, η δηµοκρατία δεν πρέπει να 

καθορίζεται από το άθροισµα των ατοµικών προτιµήσεων των πολιτών, αλλά οφείλει 

να περιλαµβάνει το διαλογικό µετασχηµατισµό τους (Mouffe στο Biesta, 2011). 

Ειδικότερα, το διαλογικό µοντέλο, όπως υποστηρίζει η Schou (2001), ενσαρκώνει το 

ιδανικό της συµµετοχής κάθε ξεχωριστής κοινωνικής και πολιτισµικής οµάδας σε ένα 

ευρύτερο σύνολο µετά από την επίτευξη της αναγκαίας συναίνεσης (consensus) που 

προκύπτει από τη δηµόσια επεξεργασία των αποτελεσµάτων ενός δηµόσιου διαλόγου. 

Ο διάλογος αυτός είναι ανοιχτός, αναπτύσσεται σταδιακά και βασίζεται σε γενικές 
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αρχές που επιβάλλουν την ανάπτυξη ενός ορθολογικού πνεύµατος5. Όπως γίνεται 

αντιληπτό, µε βάση το παραπάνω µοντέλο, οι αποφάσεις που αφορούν στην 

οικονοµική και πολιτειακή οργάνωση της κοινωνίας, θα πρέπει να είναι αποτέλεσµα 

αυτού του δηµόσιου διαλόγου, ο οποίος βασίζεται στην κυριαρχία των επιχειρηµάτων 

και την απουσία κάθε καταναγκασµού (Young στο Biesta, 2011). 

Οι θεωρίες της δηµοκρατίας που εξετάζονται σε αυτό το κεφάλαιο, δεν 

περιορίζονται, όπως είναι ευνόητο, στη διαπραγµάτευση των κρατικών λειτουργιών 

και των ατοµικών πράξεων, αλλά συµπεριλαµβάνουν δικαιωµατικά και το χώρο της 

εκπαίδευσης, ο οποίος αποτελεί έναν βασικό παράγοντα κοινωνικοποιητικής 

λειτουργίας και ανάδειξης κοινωνικών και προσωπικών ιδανικών.  

Ειδικότερα, η εκπαιδευτική εφαρµογή του φιλελεύθερου και του 

κοινοτιστικού µοντέλου της δηµοκρατίας έχει δύο διαστάσεις (Schou, 2001). 

Σύµφωνα µε την αδύνατη (thin) θεώρηση6, που πρεσβεύει το φιλελεύθερο µοντέλο, 

µοναδικό µέληµα του εκπαιδευτικού συστήµατος πρέπει να είναι η γνωστοποίηση 

των θεµελιωδών και αδιαµφισβήτητων συνταγµατικών δικαιωµάτων που αφορούν 

όλους τους πολίτες στο πλαίσιο της τήρησης των αρχών ενός κοινωνικού 

συµβολαίου. Ζητήµατα που αφορούν στην ανάδειξη συγκεκριµένων ιδανικών και 

ηθικών αξιών οφείλουν να απουσιάζουν, ενώ µία τέτοια αντίληψη είναι βέβαιο ότι 

δεν επιθυµεί να αξιολογήσει µία σειρά από πράξεις και σκέψεις που σκιαγραφούν την 

καθηµερινότητα του εκπαιδευτικού χώρου, αφού αυτές δε συµβαδίζουν µε την 

τήρηση πλαισίου αυστηρής ουδετερότητας και αντικειµενικότητας το οποίο 

χαρακτηρίζει αυτή τη θεώρηση της δηµοκρατίας (Hursh & Ross, 2000). Έτσι, η 

παρέµβαση της πολιτείας στην εκπαίδευση περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα, 

ενώ αδυνατίζει και η έννοια της σχολικής κοινότητας, εφόσον κάθε µαθητής διαθέτει 

το απαραβίαστο δικαίωµα να αποφασίζει προσωπικά για τη µόρφωση του. 

Από την άλλη πλευρά, η στιβαρή (thick) εκπαιδευτική διάσταση, που 

προτάσσει το κοινοτιστικό µοντέλο, στηρίζεται στην αντίληψη ότι κανένα κεντρικά 

σχεδιασµένο σύστηµα εκπαίδευσης αστικών δικαιωµάτων και συνταγµατικών αρετών 

δεν µπορεί να επιβληθεί για πάντα. Ο ειλικρινής σεβασµός των ξεχωριστών 

αντιλήψεων κάθε µέλους της εκπαιδευτικής κοινότητας και η απόδοση της ανάλογης 
                                                 
5 Όταν κάποιος συµµετέχει στη διαβουλευτική διαδικασία οφείλει να λαµβάνει υπόψη του τις γνώµες 
των άλλων και να υπολογίζει µε ακρίβεια την επίδραση που έχει στο κοινωνικό σύνολο η υιοθέτηση 
της µίας ή της άλλης άποψης (Parker, 1996). 
6 Πρέπει να επισηµανθεί ότι ο διαχωρισµός σε αδύνατη και στιβαρή θεώρηση της εκπαίδευσης για την 
ιδιότητα του πολίτη αναφέρεται στο περιεχόµενο και δεν αποτελεί αξιολογικό χαρακτηρισµό, αφού και 
τα δύο ιδεώδη µπορούν να θεµελιωθούν µε βάση πολύ ισχυρές αρχές (Fernandez & Sundstrom, 2011). 
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αξίας σε κάθε φορέα διαφορετικών πολιτισµικών παραδόσεων εµπλουτίζει τις 

σχέσεις που αναπτύσσονται στο πεδίο και ευνοεί τη διαµόρφωση ενός σώµατος 

δηµοκρατικών αξιών που είναι αποτέλεσµα αυτής της ανταλλαγής. Έτσι, η υιοθέτηση 

δηµοκρατικών αρχών αναδεικνύεται σε µία διαδικασία δια βίου µάθησης που 

περιλαµβάνει τη συνεχή απαίτηση για ενεργό συµµετοχή και δεν αποσυνδέεται από 

την καθηµερινή πρακτική. 

Αντίστοιχα, η εκπαιδευτική εφαρµογή του µοντέλου της διαδικαστικής ή 

διαλογικής σύλληψης της δηµοκρατίας, αν και διαθέτει πολλά κοινά στοιχεία µε την 

κοινοτιστική θεωρία, διαφέρει ως προς την αυξηµένη βαρύτητα που αποδίδει στο 

περιεχόµενο των διαλογικών πράξεων και αναπαραστάσεων που εκτυλίσσονται σε 

µία οποιαδήποτε µαθησιακή διαδικασία. Σύµφωνα µε τη διαλογική θεωρία, οι 

σχολικές αίθουσες µετατρέπονται σε δηµόσια βήµατα, όπου οι µαθητές εµπλέκονται 

ενεργά σε µία διαδικασία ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών και ελέγχου της αξιοπιστίας 

των απόψεων που παρουσιάζονται (Parker, 1996). Το περιεχόµενο των λόγων που 

εκφράζονται δηµόσια είναι αυτό που καθορίζει αποφασιστικά το βαθµό της 

αναγκαίας συναίνεσης προκειµένου να κατακτηθούν στην πράξη τα ιδανικά της 

δηµοκρατίας. 

 

1.2.3 Οι δηµοκρατικές αξίες και η εφαρµογή τους στο πλαίσιο της 
δια βίου µάθησης 

 

Η αναζήτηση των επικρατέστερων θεωριών για την εφαρµογή του καταλληλότερου 

µοντέλου δηµοκρατίας σε πολιτειακό και διαπροσωπικό επίπεδο µας φέρνει 

αντιµέτωπους µε ένα µείζον ερώτηµα: Ποιες είναι οι βασικές αρχές που θα πρέπει να 

χαρακτηρίζουν οποιαδήποτε απόπειρα εφαρµογής των παραπάνω µοντέλων; Με άλλα 

λόγια, ποιος είναι αυτός ο σκληρός πυρήνας των αδιαπραγµάτευτων δηµοκρατικών 

ιδανικών και αξιών, η εκπλήρωση των οποίων αποτελεί απαράβατο όρο για την 

εγκαθίδρυση µίας εξουσίας ή την ανάληψη ατοµικής δράσης; Σίγουρα, η απόπειρα 

για παρουσίαση συγκεκριµένων αξιών που παραπέµπουν στην ανάδειξη µίας 

δηµοκρατικής κοινωνίας δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς η δηµοκρατία είναι ένας 

πολυσύνθετος όρος που εκφράζει ταυτόχρονα έννοιες, ιδανικά και θεσµούς και 

επιδέχεται ποικίλες ερµηνείες ανάλογα µε το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο στο οποίο 

εξετάζεται (Schmidt, 2004). Παρόλα αυτά, η ανάγκη για εφαρµογή ενός κοινά 

αποδεκτού σώµατος δηµοκρατικών αξιών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 



 16 

εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των 

πολιτών σε µία πολυπολιτισµική και πλουραλιστική σύγχρονη κοινωνία.  

Με βάση το διαχωρισµό που έχουµε κάνει σε προηγούµενη ενότητα
7, 

µπορούµε σε αυτό το σηµείο να περιγράψουµε ένα σύνολο αρχών που χαρακτηρίζουν 

τη δηµοκρατία τόσο ως σύστηµα πολιτικής οργάνωσης όσο και ως ατοµικό και 

κοινωνικό ιδανικό. Ένα κεφαλαιώδες ζήτηµα, που κρίνει την ποιότητα της 

δηµοκρατίας, συνίσταται στην ανάγκη για ανάδειξη οικουµενικών ηθικών αξιών, µε 

ταυτόχρονη απόδοση του απαιτούµενου σεβασµού στις ατοµικές ή συλλογικές 

πολιτισµικές παραδόσεις. Όπως επισηµαίνει ο Puolimatka (1997), η ουσία της 

δηµοκρατίας, βρίσκεται στις πανανθρώπινες και αδιαµφισβήτητες ηθικές αξίες που 

χαρακτηρίζουν κάθε κοινωνική διαδικασία ή ανθρώπινη σχέση και στη συνακόλουθη 

δέσµευση του ατόµου να τις προσεγγίσει µε κριτικό πνεύµα. Άλλωστε, χωρίς την 

εξασφάλιση ενός ελάχιστου σώµατος ηθικών αρχών κοινά αποδεκτού από όλους δεν 

είναι δυνατό να αντιµετωπίσουµε τα µείζονα θέµατα που προκύπτουν στην 

καθηµερινή µας επαφή µε τους άλλους στο πλαίσιο µίας ανοιχτής, πολυπολιτισµικής 

κοινωνίας σε ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. Η καθολικότητα της ηθικής, όπως 

τονίζει η Lamy (2006), υπαγορεύει την υπεροχή του δικαίου απέναντι στο χρήσιµο, 

όταν ο άνθρωπος πρόκειται να καθορίσει τη δράση του. Γίνεται αντιληπτό ότι το 

ηθικό περιεχόµενο των δηµοκρατικών αξιών πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη σε 

κάθε απόπειρα ορισµού τους, καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

καλλιέργεια του σεβασµού στην ηθική και πνευµατική αυτονοµία των πολιτών και 

προετοιµάζει το έδαφος για την ανάπτυξη µίας δηµόσιας διαβούλευσης των 

αντικρουόµενων απόψεων µε βάση τη λογική. 

Η συµµετοχή στο δηµόσιο διάλογο που αναπτύσσεται καθηµερινά σε πολλά 

και διαφορετικά περιβάλλοντα στα οποία δραστηριοποιούνται τα άτοµα, όπως η 

οικογένεια, η εργασία και οι πάσης φύσεως κοινωνικές συναναστροφές αποτελεί έναν 

ακόµα κρίσιµο παράγοντα για τη δηµοκρατία. Όπως επισηµαίνει χαρακτηριστικά ο 

Kymlicka (2005), η λειτουργία της συµµετοχής δεν εξαντλείται στην απλή επιθυµία 

κάποιου να γνωστοποιεί απλώς τις απόψεις του, αλλά συµπεριλαµβάνει την ανάπτυξη 

της ικανότητας του να εκτίθεται σε ιδέες ατόµων ή πολιτισµικών οµάδων που πιθανόν 

ο ίδιος θεωρεί περίεργες ή ακόµα και απεχθείς και τη διάθεση να παρουσιάζει τις 

                                                 
7 Βλέπε 1.2.1 
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δικές του ιδέες µε κατανοητό και ειλικρινή τρόπο, χωρίς να επιδιώκει τη χειραγώγηση 

ή τον καταναγκασµό του συνοµιλητή του.  

Ο σεβασµός της αυτονοµίας των πολιτών αποτελεί µία ακόµα θεµελιώδη 

δηµοκρατική αξία, η οποία είναι αµφίδροµη, όπως παρατηρεί η Haberman (1994). Η 

αυτονοµία συνίσταται στην ελευθερία που οφείλει να έχει κάθε άτοµο ώστε να λάβει 

τις προσωπικές του αποφάσεις και να αξιολογήσει τις επιλογές που κάνει στη ζωή 

σύµφωνα µε απόλυτα ορθολογικούς κανόνες χωρίς να δέχεται την απροκάλυπτη 

επιρροή από άλλους ή τη βίαιη προσπάθεια για µεταστροφή της γνώµης του. Ωστόσο, 

οφείλει ταυτόχρονα να αναγνωρίζει την δυνατότητα αυτή και στα υπόλοιπα µέλη του 

κοινωνικού συνόλου. Έτσι αναδεικνύονται, σύµφωνα µε τον Puolimatka (1997), 

εναλλακτικές προτάσεις που καταλήγουν σε αιτιολογηµένες αποφάσεις για θέµατα 

που απασχολούν το άτοµο και την κοινωνία. 

Η αναγνώριση του δικαιώµατος σε κάθε ανθρώπινο πλάσµα να εκφράσει τη 

γνώµη του χωρίς να απειλείται ότι θα βρεθεί αντιµέτωπος µε µεροληπτικές διακρίσεις 

ή απαξιωτικά σχόλια, όπως περιγράφηκε παραπάνω, οδηγεί την προσπάθεια µας για 

καταγραφή των δηµοκρατικών αξιών στο κεφαλαιώδες ζήτηµα της υπεράσπισης των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων. Αυτά τα δικαιώµατα περιγράφονται στην παγκόσµια 

διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωµάτων της γενικής συνέλευσης των Ηνωµένων 

Εθνών που ψηφίστηκε ήδη από το 1948 θεωρώντας την υπεράσπιση και την απόδοση 

τους υπόθεση παγκόσµιας ευθύνης. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι, σύµφωνα µε τις 

διακηρύξεις της εν λόγω συνέλευσης, οι συνθήκες που δικαιούται να απολαµβάνει 

κάθε άνθρωπος από το γεγονός και µόνο ότι έχει αυτή την ιδιότητα, όπως και να 

µεταχειρίζεται τους συνανθρώπους του ισότιµα και µε αξιοπρέπεια.  

Βέβαια, η τήρηση όλων των παραπάνω κανόνων που συντελούν στην 

ανάδειξη γόνιµων και εποικοδοµητικών ανθρώπινων επαφών έχει ως βασική 

προυπόθεση την ανάπτυξη της προσωπικής ικανότητας για κριτική σκέψη. Καθώς οι 

σύγχρονες κοινωνίες στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό στην άσκηση της ικανότητας 

επιλογής των ορθών µέσων για τη δηµοκρατική επίλυση των διαφορών, οι πολίτες 

δεν αρκεί να απλώς να συµµετέχουν ενεργά στις κοινές υποθέσεις, όπως επιβεβαιώνει 

η Karavakou (2012α), αλλά χρειάζεται να είναι άρτια πληροφορηµένοι και να 

προσεγγίζουν µε κριτική διάθεση όλα τα ερεθίσµατα που δέχονται σε καθηµερινή 

βάση. Η ψύχραιµη και ορθολογική ανάλυση των δεδοµένων που προκύπτουν, 

απαλλαγµένη από στερεοτυπικές αντιλήψεις και περιορισµούς, οδηγεί στην ανάληψη 

σωστών επιλογών και εποµένως ενδυναµώνει και αναζωογονεί τη δηµοκρατική 
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διάρθρωση της κοινωνίας. Αντίθετα, η στείρα και άγονη κριτική, όπως και η 

επίκληση ενός ιδεατού τρόπου κοινωνικής οργάνωσης, σύµφωνα µε τον Parker 

(1996), δεν αντιµετωπίζει µε τρόπο αποτελεσµατικό τα σύγχρονα ζητήµατα. 

Όπως ήδη διαφαίνεται από την προσπάθεια που επιχειρείται στην παρούσα 

εργασία για µία καταγραφή των δηµοκρατικών αξιών σε µία σύγχρονη κοινωνία, 

αυτές δεν είναι δυνατό να αποτελούν αποκλειστικά ατοµική ή κρατική υπόθεση. 

Πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί και πρακτικές, όπως η δια βίου µάθηση σε όλες τις 

µορφές της, η κοινωνία των πολιτών, εθελοντικές οργανώσεις, συνδικαλιστικοί 

φορείς, τοπικοί σύλλογοι και φιλανθρωπικά σωµατεία, προωθούν άµεσα ή έµµεσα 

την ανάπτυξη αυτών των δηµοκρατικών αρετών
8 (Kymlicka, 2005). Αν 

επιχειρήσουµε να διερευνήσουµε τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην καλλιέργεια 

των δηµοκρατικών αξιών και την έννοια της δια βίου µάθησης, διαπιστώνουµε ότι 

αυτή εξετάζεται από τους θεωρητικούς κατά κύριο λόγο σε δύο διαφορετικά επίπεδα:  

• Κατά πόσο διασφαλίζεται η δηµοκρατική λειτουργία στο εσωτερικό 

των εκπαιδευτικών οργανισµών.  

• Αν επιτυγχάνεται και µε ποιο τρόπο η διαµόρφωση δηµοκρατικών 

αντιλήψεων και στάσεων στο σύνολο των συµµετεχόντων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και κυρίως στους εκπαιδευόµενους. 

 
Συνυπολογίζοντας τις νέες µορφές που λαµβάνει καθηµερινά η δια βίου 

µάθηση µε την έννοια της επιδίωξης του κάθε ατόµου για προσωπική ολοκλήρωση 

και πλήρη κοινωνική ένταξη µπορούµε να µιλήσουµε στην ουσία για µία διαλεκτική 

σχέση
9 που αναπτύσσεται ανάµεσα στη δηµοκρατία, την εκπαίδευση αλλά και τη 

µάθηση γενικότερα. Βέβαια, η έκταση της παρούσας εργασίας δεν µας επιτρέπει να 

εξετάσουµε το είδος της εσωτερικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών οργανισµών, για 

αυτό θα επικεντρωθούµε κατά κύριο λόγο στην εξέταση της δυνατότητας για 

διαµόρφωση δηµοκρατικών αντιλήψεων από τους συµµετέχοντες σε µία οποιαδήποτε 

εκπαιδευτική διαδικασία που λαµβάνει χώρα στο πλαίσιο των σύγχρονων 

πλουραλιστικών και πολυπολιτισµικών κοινωνιών µας.  

                                                 
8 Όπως επισηµαίνει ο Parker (1996), οι άνθρωποι δεν γεννιούνται δηµοκράτες, αλλά εκπαιδεύονται 
στις δηµοκρατικές αρχές. 
9 Μία σχέση, η οποία, όπως θα δούµε στο επόµενο κεφάλαιο, επιβεβαιώνεται στη συλλογιστική 
φιλοσόφων όπως ο John Dewey. 
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Η προσπάθεια για την ανάδειξη των πανανθρώπινων δηµοκρατικών αξιών10 

οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό µέληµα κάθε εκπαιδευτικού συστήµατος, όπως 

επισηµαίνει εύστοχα ο Kymlicka (2005). Ωστόσο, ένα διόλου ευκαταφρόνητο σύνολο 

ερευνητών, όπως επισηµαίνουν οι Hursh & Ross (2000), υποστηρίζει την άποψη ότι 

τα σχολεία πρέπει να µείνουν ανεπηρέαστα από κάθε προσπάθεια για µετάδοση 

συγκεκριµένων αξιών και ιδεών, καθώς µε αυτό τον τρόπο ελλοχεύει ο κίνδυνος 

επιβολής της κυρίαρχης κουλτούρας που έχει σκοπό να επιβάλλει στους ανθρώπους 

συγκεκριµένους κοινωνικούς ρόλους στο πλαίσιο της οικονοµίας της αγοράς. Όµως, 

η ηθική παιδεία έχει χρέος σήµερα να αντισταθεί στις έντονες προκλήσεις που 

πηγάζουν από την αντιµετώπιση της σχολικής γνώσης ως ένα κράµα 

αποτελεσµατικότητας, κέρδους και επαγγελµατισµού (Καραβάκου, 2011).  

Ένας ακόµα καθοριστικός παράγοντας που σηµατοδοτεί τη δηµοκρατική 

λειτουργία ενός εκπαιδευτικού οργανισµού µπορεί να συνοψιστεί στο βαθµό 

συµµετοχής των εκπαιδευοµένων στο σύνολο των διαδικασιών που τους αφορούν. 

Συγκεκριµένα, η ανάµειξη των µαθητών στις κοινές υποθέσεις αναφέρεται, σύµφωνα 

µε τον Fielding (2006), σε ένα ευρύ φάσµα ανάληψης ρόλων που περιλαµβάνει 

καθιερωµένες µορφές συµµετοχής, όπως η εκπροσώπηση µέσω των σχολικών 

συµβουλίων, αλλά και περισσότερο ριζοσπαστικές, όπως η δυνατότητα για την 

άσκηση του δικαιώµατος ελέγχου της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας των 

διδασκόντων σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυµα. Έτσι, κάθε µαθησιακό περιβάλλον µπορεί 

να συµβάλει στην εκπλήρωση του διττού στόχου της προσωπικής ολοκλήρωσης και 

της οµαλής κοινωνικής συµβίωσης, καθώς οι δράσεις που αναπτύσσονται 

ενθαρρύνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία µεταξύ των ατόµων. Ιδιαίτερα η 

έκφραση και η ανταλλαγή ποικίλων εθνοτικών και πολιτισµικών χαρακτηριστικών 

έχει ως αποτέλεσµα να υιοθετούν σταδιακά οι µαθητές µία ηθική στάση απέναντι 

στους άλλους που εκφράζεται µε την απόρριψη κάθε είδους φανατισµού ή 

µισαλλοδοξίας, την απόδοση έµφασης στις αξίες της ισότητας, της ελευθερίας, της 

δικαιοσύνης και το σεβασµού της προσωπικότητας και της αυτονοµίας των άλλων 

(Parker, 1996). 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Φραντζή (2006), η εκπαίδευση για τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα αποτελεί έναν σηµαντικό ενοποιητικό παράγοντα που 

                                                 
10 Την ανάγκη για απόρριψη κάθε µορφής ουδετερότητας και σχετικισµού στην πολιτική εκπαίδευση 
τονίζει ιδιαίτερα και η Haberman, σύµφωνα µε την Karavakou (2012α). Η δηµοκρατία έχει ένα 
ουσιαστικό ηθικό περιεχόµενο που δεν µπορεί να αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης. 
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συγκεντρώνει τις προσπάθειες για τη δηµιουργία συνειδητοποιηµένων πολιτών µέσα 

σε κάθε κοινότητα σε έναν αλληλοεξαρτώµενο κόσµο. Έτσι, η ανάγκη για την 

καλλιέργεια του σεβασµού προς τα ανθρώπινα δικαιώµατα µέσω της εκπαίδευσης 

κρίνεται επιβεβληµένη στις σύγχρονες δηµοκρατικές κοινωνίες, καθώς µε αυτό τον 

τρόπο θα κατασταθεί στοιχείο του πολιτικού ήθους, των κοινωνικών πρακτικών και 

της θεσµικής πραγµατικότητας. Επιχειρώντας, λοιπόν, να περιγράψουµε τις βασικές 

αρχές της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, θα λέγαµε ότι αυτές 

στηρίζονται στον σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την ενθάρρυνση της 

ανεκτικότητας και την προώθηση της παγκόσµιας ειρήνης. Οι κατευθύνσεις αυτές 

που ήταν ήδη γνωστές από την σύνταξη της παγκόσµιας διακήρυξης του ΟΗΕ το 

1948, στην οποία έχουµε ήδη αναφερθεί, επιβεβαιώθηκαν κατά τη σύνταξη του 

Σχεδίου ∆ράσης του ίδιου οργανισµού για την ∆εκαετία της Εκπαίδευσης για τα 

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 1995-2004 (Plan of Action of the United Nations Decade for 

Human Rights Education 1995-2004), όπου η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα ορίζεται ως προσπάθεια διαπαιδαγώγησης, διάδοσης και πληροφόρησης 

που στοχεύει στην προώθηση της κατανόησης, της ανοχής, της ισότητας των φύλων 

και της φιλίας ανάµεσα σε όλα τα έθνη, τους αυτόχθονες πληθυσµούς και όλες τις 

φυλετικές, εθνικές, εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές οµάδες. Βέβαια, δεν 

πρέπει να λησµονούµε ότι η καλλιέργεια του συναισθήµατος κοινωνικής δικαιοσύνης 

και η ανάπτυξη της αλληλεγγύης µεταξύ των ανθρώπων δεν περιορίζεται 

αποκλειστικά στο πλαίσιο της διδακτικής για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως 

επισηµαίνουν οι Marshall & Oliva (2006), αλλά συνδέεται άρρηκτα µε ένα πλήθος 

αντιλήψεων και θεµάτων που απαρτίζουν την εκπαιδευτική πραγµατικότητα. 

Επιπλέον, είναι φανερό ότι η συνεισφορά της δια βίου µάθησης στην ανάδειξη 

της κριτικής σκέψης µπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, αφού µέσω όλων των 

µορφών της τυπικής, µη τυπικής και άτυπης µάθησης παρέχεται η δυνατότητα για 

διαρκή εξάσκηση της ικανότητας των µαθητευόµενων να προβαίνουν σε 

αιτιολογηµένες κρίσεις και ορθολογικές αποφάσεις για όλα τα θέµατα που άπτονται 

της ανθρώπινης νόησης. Απαραίτητη προϋπόθεση, όµως, για την ανάπτυξη αυτής της 

δυνατότητας αποτελεί η εµπεριστατωµένη γνώση των κεντρικών γεγονότων, ιδεών 

και ανθρώπων που έχουν συµβάλλει µε τη δράση τους στη διαµόρφωση του 

σύγχρονου κόσµου καθώς και η σφαιρική ενηµέρωση για σηµαντικά ζητήµατα που 

διαρκώς εξελίσσονται (Parker, 1996). Μία τέτοια κριτική προσέγγιση µπορεί να 

αναστείλει τη δράση όλων των διαβρωτικών δυνάµεων που αφαιρούν τη δυνατότητα 
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στη σύγχρονη εκπαίδευση να προετοιµάσει πολίτες ικανούς να κρίνουν καταστάσεις 

και να αξιολογήσουν δεδοµένα (Karavakou, 2012α). 

Συνεπώς, γίνεται κατανοητό ότι η προσήλωση σε ένα κοινό σώµα θεµελιωδών 

δηµοκρατικών αξιών είναι δυνατό να επιτευχθεί µε την ανάπτυξη ενός αυθεντικού και 

ειλικρινούς διαλόγου µεταξύ όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

όπου είναι σαφές ότι η εγκυρότητα των αρχών που προάγουν τη δηµοκρατία δεν 

έγκειται στην ικανοποίηση πρόσκαιρων ατοµικών επιδιώξεων ή στην τήρηση 

ευκαιριακών κοινωνικών και πολιτικών συµφωνιών, αλλά στη κοινή δέσµευση σε 

έναν αδιαπραγµάτευτο πυρήνα οικουµενικών αξιών.  

 

1.2.4 Χαρακτηριστικά των σύγχρονων δηµοκρατιών 

 

Η ανάπτυξη ενός ειλικρινούς διαλόγου και η κοινή νοηµατοδότηση των 

δηµοκρατικών αξιών αποτελεί το ζητούµενο στις µέρες µας τόσο στις καθηµερινές 

κοινωνικές εκδηλώσεις των πολιτών, όσο και στις πολιτικές διαδικασίες στις οποίες 

συµµετέχουν. Όπως είναι γνωστό, στην πλειοψηφία των σύγχρονων δηµοκρατικών 

κρατών η δηµοκρατική διακυβέρνηση εκφράζεται από την εύρυθµη λειτουργία ενός 

πολυκοµµατικού εκλογικού συστήµατος, το οποίο αντιπροσωπεύει τη βούληση των 

συµµετεχόντων στην εκλογική διαδικασία.  

Όµως, σύµφωνα µε τη Lamy (2006), µία σειρά από δοµικές τροποποιήσεις 

που έχει υποστεί η σύγχρονη κοινωνία, όπως η ανάπτυξη των µορφών της 

παγκόσµιας οικονοµικής διακυβέρνησης και η υπερίσχυση των οπτικών που 

προσανατολίζονται στην εξυπηρέτηση αποκλειστικά υλικών συµφερόντων, 

καθιστούν δυσχερή την ανάληψη πολιτικής δράσης και αποπροσανατολίζουν το λαό 

από την άσκηση των κυριαρχικών του δικαιωµάτων. Η λειτουργία του συστήµατος 

εξουσίας είναι τέτοια που κάνει πολλές φορές το δηµοκρατικό πρότυπο να φαντάζει 

µία ασαφής ιδεολογική κατασκευή, χωρίς επιµέρους διαδικασίες που προωθούν την 

εφαρµογή του. Ως αποτέλεσµα οι πολίτες βρίσκονται αποκοµµένοι από τη 

δυνατότητα άσκησης ουσιαστικού ελέγχου σε καίριες πολιτικές αποφάσεις, αφού σε 

αρκετές περιπτώσεις αυτές υλοποιούνται µέσα από περίπλοκες νοµοθετικές 

διαδικασίες στις οποίες δεν έχουν επαρκή πρόσβαση. 

Αυτά τα προβλήµατα που προκύπτουν από τη συνεχή µετατροπή του 

δηµοκρατικού συστήµατος διακυβέρνησης σε µία πολιτειακή οργάνωση, όπου οι 
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λίγοι και εκλεκτοί καλούνται να πάρουν σηµαντικές αποφάσεις ερήµην των πολιτών 

επιχειρεί να διαπραγµατευτεί ο Dahl, ένας από τους σηµαντικότερους αναλυτές της 

πολιτικής θεωρίας της δηµοκρατίας, τοποθετώντας στο προσκήνιο των πολιτικών 

διεργασιών τον ίδιο τον πολίτη. Η αποτελεσµατική συµµετοχή όλων των µελών µίας 

κοινωνίας στις διαδικασίες κατά τις οποίες υιοθετούνται συγκεκριµένες πολιτικές 

αποτελεί για τον Dahl το σηµαντικότερο κριτήριο στο οποίο οφείλει να υπακούει η 

σύγχρονη δηµοκρατία. Οι ίσες ευκαιρίες για πληροφόρηση όλων των εναλλακτικών 

µορφών πολιτικής και η συνακόλουθη δυνατότητα όλων των πολιτών να θέσουν 

θέµατα προς συζήτηση εξασφαλίζουν τη δυνατότητα τους να συµµετέχουν και να 

ασκήσουν αποτελεσµατικό έλεγχο στην εξουσία. 

Αντίθετα, ο Schumpeter στο έργο του Καπιταλισµός, σοσιαλισµός και 

δηµοκρατία ασκεί κριτική στην κλασική αντίληψη της δηµοκρατίας, αµφισβητώντας 

έντονα τη δυνατότητα του πολίτη να εκφέρει τεκµηριωµένες κρίσεις πάνω σε 

πολιτικά ζητήµατα και να αποφασίσει µε ορθολογικά κριτήρια. Ισχυρίζεται πως όταν 

ο πολίτης καλείται να διαχειριστεί θέµατα τα οποία απέχουν από προσωπικά 

ενδιαφέροντα παρουσιάζει συχνά µειωµένη αίσθηση της πραγµατικότητας, µειωµένο 

αίσθηµα ευθύνης και ασυνάρτητες εξωτερικεύσεις της βούλησης του (Schmidt, 

2004). Οι προβληµατικές συνέπειες του ανταγωνισµού για την κατάκτηση ενός 

πολιτικού αξιώµατος και οι δυσχέρειες που προκύπτουν στο θέµα της ανάδειξης 

ικανού ηγετικού προσωπικού οδηγούν τον αυστριακό στοχαστή να εκφράσει σοβαρές 

επιφυλάξεις για τη χρησιµότητα της αντιπροσωπευτικής διάστασης της δηµοκρατίας 

και να προχωρήσει στην πρόταση της ανάληψης της εξουσίας από επαγγελµατίες 

πολιτικούς. Ειδικότερα, οι επαγγελµατίες πολιτικοί, σύµφωνα µε τον Schumpeter, 

οφείλουν να ερµηνεύουν τη δηµοκρατία ως αγορά όπου διαπραγµατεύονται αξίες 

χρήσης, όπως η απόκτηση και η διατήρηση της εξουσίας από µέρους τους µε 

αντάλλαγµα την παροχή προνοµίων στους ψηφοφόρους. Έτσι, όµως, η δηµοκρατία 

ως µορφή πολιτειακής οργάνωσης υποβαθµίζεται σε µία χρησιµοθηρική έννοια, 

ριζικά διαχωρισµένη από το δίκαιο και την ηθική (Βλάχος, 1991). Αντίθετα, µία 

σύγχρονη αντίληψη της δηµοκρατίας δεν πρέπει να θεωρεί ως δεδοµένη την 

αδιαµφισβήτητη υπεροχή των ειδικών της πολιτικής, αλλά οφείλει να εστιάσει στην 

σύσφιξη των δεσµών εµπιστοσύνης ανάµεσα στους πολίτες και τους εκφραστές της 

εξουσίας (Karavakou, 2012α).  

Η καταγραφή των απόψεων του Dahl και του Schumpeter επιβεβαιώνει για 

µία ακόµη φορά ότι η δηµοκρατία µπορεί να χρησιµοποιείται ως ένας όρος µε πολύ 
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χαλαρή εσωτερική συνοχή και απεριόριστη ελαστικότητα, κάτι, όµως, που έχει 

αρνητικές συνέπειες για το ιδανικό που εκφράζει. Όπως οµολογεί ο Dahl (1989), 

αυτή η άνευ όρων αποδοχή των δηµοκρατικών ιδεών από διάφορους θεωρητικούς, οι 

οποίοι τις χρησιµοποιούν για να περιγράψουν ετερόκλιτες πολιτικές επιλογές, δεν 

είναι καλοδεχούµενη από τους αυθεντικούς οπαδούς του δηµοκρατικού συστήµατος 

διακυβέρνησης, γιατί ένας όρος που καταλήγει να σηµαίνει τα πάντα ουσιαστικά δεν 

σηµαίνει τίποτε. 

 

1.3 Η ιδιότητα του πολίτη 

 

1.3.1 Εισαγωγικές τοποθετήσεις αναφορικά µε την ιδιότητα του 
πολίτη (citizenship) 

 

Όπως έχει ήδη διαφανεί, οι αντιλήψεις και η στάση που υιοθετεί ο κάθε πολίτης 

απέναντι στη δηµοκρατία είτε ως πολιτειακή οργάνωση, είτε ως φορέας ιδανικών και 

αξιών είναι υπόθεση µείζονος σηµασίας. Για αυτό θεωρούµε σηµαντικό να 

προχωρήσουµε σε µία ενδελεχή εξέταση της έννοιας του πολίτη και να καθορίσουµε 

ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν τη συµπεριφορά ενός 

ατόµου ενεργού και πλήρως ενταγµένου στις κοινωνικές δοµές. 

Αρχικά, κρίνουµε σκόπιµο να προχωρήσουµε σε µία απόπειρα για έναν 

ευρύτερο εννοιολογικό προσδιορισµό αυτής της ιδιότητας. Η απονοµή της ιδιότητας 

του πολίτη ή πολιτειότητας (citizenship) σηµατοδοτεί ένα κεντρικό χαρακτηριστικό 

της απόφασης των ανθρώπων να συνυπάρξουν από τα πανάρχαια χρόνια σε 

οργανωµένες κοινωνίες µε συγκεκριµένες πολιτικές δοµές. Όµως, καθώς η ιδιότητα 

του πολίτη είναι µία έννοια άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις κοινωνικές µεταβολές, 

παρατηρούµε ότι έχει διαφοροποιηθεί αρκετά µέσα στο ρου της ανθρώπινης ιστορίας. 

Οι δύο βασικότερες αντιλήψεις που έχουν αναπτυχθεί σχετικά, αφορούν 

αφενός την περίοδο κυριαρχίας των εθνικών κρατών ή αλλιώς τη νεωτερική εποχή και 

αφετέρου τη µετανεωτερική εποχή (Μπουζάκης, 2005). Ως αποτέλεσµα της 

δηµιουργίας περιορισµένων γεωγραφικών ενοτήτων που προσδιορίζονται µε βάση τη 

φυλή και το έθνος, τουλάχιστον κατά το αρχικό στάδιο της γέννησης τους, 

αναφύονται διάφορα ζητήµατα που αποτελούν κεντρικές έννοιες γύρω από την 

ιδιότητα του πολίτη, όπως το είδος της συµµετοχής στη δηµόσια ζωή, τα δικαιώµατα 
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και οι υποχρεώσεις των πολιτών απέναντι στο όργανο διακυβέρνησης και η αποδοχή 

ή µη ενός σώµατος κοινών αξιών (Scott & Lawson 2002).  

Η έννοια του πολίτη στο πλαίσιο του κράτους της νεωτερικής εποχής 

συνεπάγεται κατά πρώτο λόγο τη θέσπιση του ατόµου ως νοµικού υποκειµένου που 

κατέχει συγκεκριµένα πολιτικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις, καθώς και την 

επέκταση αυτού του νοµικού πλαισίου σε όλα τα ενήλικα µέλη της κοινωνίας χωρίς 

αναφορά στην ταξική τους θέση ή άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα (Καζαµίας & 

Κασσωτάκης, 1995). Συνεπώς, η πολιτειότητα στο πλαίσιο του έθνους-κράτους 

ταυτίζεται εν πολλοίς µε την υπηκοότητα του κατοίκου της συγκεκριµένης χώρας και 

εκφράζεται µε την εφαρµογή των αντίστοιχων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που 

έχει κάποιος λόγω της κατοχής αυτής της ιδιότητας (Καρακατσάνη, 2004). Η 

νεωτερική έννοια του εθνικού πολίτη ανάγεται ιστορικά στις ιδέες περί κοινωνικού 

συµβολαίου, όπως αυτές εκφράστηκαν από τους Hobbes11 (Leviathan) και Locke 

(Two Treatises of Government), καθώς και στον πολιτικό φιλελευθερισµό των John 

Stewart Mill και Herbert Spencer. Σύµφωνα µε αυτές, επιτρέπεται στο κράτος να 

παρέµβει για να περιορίσει την άσκηση της ατοµικής ελευθερίας των πολιτών ή την 

ικανοποίηση των επιθυµιών τους µόνο σε περιπτώσεις που οι δραστηριότητες αυτές 

έρχονται σε σύγκρουση µε παρόµοιες επιθυµίες και δικαιώµατα των υπόλοιπων 

πολιτών (Καζαµίας & Πετρονικολός, 2003).  

Βέβαια, οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι οι προσεγγίσεις των παραπάνω 

διανοητών αναφορικά µε το νόηµα που προσδίδουν στην έννοια του κοινωνικού 

συµβολαίου έχουν κάποιες σηµαντικές επιµέρους διαφοροποιήσεις. Ενώ ο Hobbes 

κάνει λόγο για πολιτικά υποκείµενα, τα οποία δεν έχουν καµία δικαιοδοσία στην 

εκλογή του κυβερνήτη και κατ’ επέκταση στον τρόπο άσκησης της εφαρµοζόµενης 

πολιτικής, ο Rousseau επιχειρηµατολογεί υπέρ της νοµικής αποτύπωσης του 

κοινωνικού συµβολαίου, προτάσσοντας παράλληλα το αίτηµα για πολιτική 

συµµετοχή και ανάγοντας την αξιοπρέπεια, την αυτοεκτίµηση και την προσωπική 

ευθύνη του πολίτη έναντι της κοινότητας σε θεµελιώδεις πολιτικές αρετές. Έτσι, η 

πολιτική συµµετοχή αναδεικνύεται σε υπέρτατη ηθική αξία που χαρακτηρίζει τον 

πολίτη και τον εξυψώνει ως πλήρες µέλος µιας πολιτικής κοινότητας σε αντιδιαστολή 

                                                 
11 Εδώ, βέβαια, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι είναι αρκετά γενναιόδωρη η εκτίµηση των Καζαµία & 
Πετρονικολού, δεδοµένου ότι στην πολιτική σκέψη του Hobbes γίνεται λόγος για πολιτικό υποκείµενο 
(subject) και όχι για πολίτη (citizen), όρος που χρησιµοποιείται απερίφραστα και απροκάλυπτα 
αργότερα στο κοινωνικό συµβόλαιο του Rousseau (citoyen).  
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µε την προηγούµενη παράδοση που τον αντιµετώπιζε απλώς ως φορέα ατοµικών 

δικαιωµάτων. 

Η σχετικά πρόσφατη στην ανθρώπινη ιστορία αναζωογόνηση του 

ενδιαφέροντος για την πολιτειότητα εντοπίζεται στη µετανεωτερική εποχή και είναι, 

σύµφωνα µε τους Cogan & Derricott, όπως αναφέρουν οι Scott & Lawson (2002), 

αποτέλεσµα των σηµαντικών κοινωνικών και οικονοµικών µεταβολών που 

εντοπίζονται σε σχέση µε την ανάπτυξη των µέσων επικοινωνίας, την αύξηση και την 

αθρόα µετανάστευση µεγάλου µέρους του παγκόσµιου πληθυσµού και την κλιµατική 

αλλαγή. Η παγκοσµιοποίηση, ως όρος που εκφράζει τα παραπάνω φαινόµενα, θα 

αναλυθεί εκτενέστερα σε επόµενο κεφάλαιο
12, αλλά σε αυτό το σηµείο είναι 

σηµαντικό να τονίσουµε ότι η δυνατότητα ενός ατόµου να εντάσσεται σε πολλές και 

διαφορετικές κοινότητες µέσα στο ίδιο κράτος είναι ένα από τα παρεπόµενα αυτού 

του φαινοµένου. Όπως είναι φυσικό, ο τρόπος µε τον οποίο τα άτοµα 

αντιλαµβάνονται τη θέση που κατέχουν στην κοινότητα στην οποία ανήκουν και ο 

ρόλος που αναλαµβάνουν να ενσαρκώσουν στην ευρύτερη κοινωνία καθορίζουν τους 

όρους µε τους οποίους συµµετέχουν, άρα επηρεάζουν καθοριστικά την ιδιότητα τους 

ως πολίτες (Giddens, 2001).  

Έτσι, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα κάποιοι στοχαστές προχωρούν στη 

σύνδεση της νοµικής έννοιας του πολίτη µε την αναγνώριση ορισµένων κοινωνικών 

δικαιωµάτων. Η συµβολή του T.H. Marshall, στην κατανόηση της ιδιότητας του 

πολίτη στο πλαίσιο αυτό είναι καθοριστική για τις µετέπειτα προσεγγίσεις. Μάλιστα, 

το σύγγραµµα του µε τίτλο Ιδιότητα του Πολίτη και Κοινωνική Τάξη (Citizenship and 

Social Class) αποτελεί την κύρια αναφορά του οικουµενικού µοντέλου ιδιότητας του 

πολίτη. Σύµφωνα µε τον βρετανό κοινωνιολόγο, η ιδιότητα του πολίτη ουσιαστικά 

εξαρτάται από την αντιµετώπιση όλων ως ισότιµων µελών της κοινωνίας και την 

απόδοση σε έναν όσο το δυνατό µεγαλύτερο αριθµό ατόµων των δικαιωµάτων που 

οφείλουν να απολαµβάνουν λόγω της κατοχής αυτής της ιδιότητας (Kymlicka 2005).  

Ο Marshall (1995), παρουσιάζει τα τρία βασικά συστατικά στοιχεία που συγκροτούν 

την ιδιότητα του πολίτη: 

• Το ατοµικό στοιχείο, που περιλαµβάνει όλα εκείνα τα δικαιώµατα τα οποία 

χαρακτηρίζουν την ελευθερία του ατόµου, δηλαδή προσωπική ελευθερία, ελευθερία 

                                                 
12 Βλέπε 3.1. 



 26 

έκφρασης, σκέψης και πίστης, ιδιοκτησία, ελεύθερη σύναψη συµβάσεων και απονοµή 

δικαιοσύνης. 

• Το πολιτικό στοιχείο, που αναφέρεται στην άσκηση πολιτικής δύναµης, 

δηλαδή στο δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, το οποίο θεσµικά εκφράζεται µε 

το κοινοβούλιο και τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

• Το κοινωνικό στοιχείο, που περιλαµβάνει όλο το φάσµα των δικαιωµάτων, τα 

οποία αφορούν στην πλήρη συµµετοχή στην κοινωνική ζωή, δηλαδή στο δικαίωµα να 

ζει κανείς τη ζωή ενός πολιτισµένου όντος, µε όρους οικονοµικής ευηµερίας και 

ασφάλειας. 

 
Για τον Marshall η πληρέστερη δυνατή έκφραση της ιδιότητας του πολίτη απαιτεί ένα 

φιλελεύθερο δηµοκρατικό κράτος πρόνοιας, το οποίο εγγυάται τα παραπάνω 

δικαιώµατα σε όλους και παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να συµµετέχει στην 

κοινωνική ζωή και να αισθάνεται πλήρες µέλος της κοινωνίας. Αντίστοιχα, η 

προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου στο χώρο της εκπαίδευσης είναι η 

θέσπιση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που πρέπει να παρέχεται σε όλους τους 

µαθητές, ανεξάρτητα από κοινωνική τάξη, οικονοµική κατάσταση και θρησκευτικά 

πιστεύω (Scott & Lawson, 2002). 

Η εµφάνιση, όµως, ενός µεγάλου αριθµού πολυεθνικών και πολυπολιτισµικών 

κοινωνιών, που παρατηρείται από τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα µέχρι 

σήµερα, επιτάσσει την ανάπτυξη ενός διαφορετικού µοντέλου για την ιδιότητα του 

πολίτη που δεν µπορεί πια να βασίζεται στην εθνική οµοιογένεια (Parker, 1996). Οι 

πιο σύγχρονες τοποθετήσεις, όπως αυτή του Kymlicka και του Alexander, δίνουν 

µεγαλύτερη βαρύτητα στην κοινωνική και την πολιτισµική πλευρά της ιδιότητας του 

πολίτη, καθώς τονίζουν τη δυνατότητα κάθε ατόµου, ανεξάρτητα από ταξική ή 

εθνοτική προέλευση, να ασχολείται ενεργά µε τις κοινές υποθέσεις. Ειδικότερα, ο 

Kymlicka (2005) αναδεικνύει σε παράγοντα καθοριστικής σηµασίας την ενεργό 

συµµετοχή των ανθρώπων στις επίσηµες θεσµικές λειτουργίες της δηµοκρατίας 

καθώς και σε διάφορα άλλα δίκτυα επικοινωνίας, όπως οι ενώσεις πολιτών, οι µη 

κερδοσκοπικές οργανώσεις και οι δράσεις εθελοντισµού. Ταυτόχρονα, ο Alexander 

(1994) αναφέρεται στην ανάγκη για υπέρβαση µίας παράδοσης που αρκείται απλά 

στην ανοχή της διαφορετικότητας και την επιφανειακή γνώση των χαρακτηριστικών 

πολιτισµικών οµάδων, προτείνοντας την καθιέρωση ενός µοντέλου για την ιδιότητα 
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του πολίτη που περιλαµβάνει την βαθιά και ευρεία ανάµειξη των ατόµων σε όλες τις 

διαστάσεις του πολιτισµού. 

 

1.3.2 Η ιδιότητα του πολίτη στις θεωρίες της δηµοκρατίας 

 

Η ευρύτερη συζήτηση γύρω από την ιδιότητα του πολίτη, όπως αποτυπώθηκε στην 

προηγούµενη ενότητα, αναδεικνύει µε εύγλωττο τρόπο την άµεση διασύνδεσή της µε 

τις έννοιες της δηµοκρατίας και της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι θεωρίες του 

φιλελευθερισµού και του κοινοτισµού ως µορφών πολιτικής και κοινωνικής 

οργάνωσης, που αποτελούν µία από τις πιο έντονες εστίες αντιπαράθεσης στην 

πολιτική φιλοσοφία της εποχής µας, βρίσκονται σε άµεση αλληλεπίδραση µε τις 

απόψεις που διατυπώνονται αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά που οφείλει να διαθέτει 

ο σύγχρονος πολίτης καθώς και τη στάση που πρέπει να υιοθετεί προκειµένου να 

συµβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνίας. 

Από τη µία πλευρά η φιλελεύθερη αντίληψη για τη δηµοκρατία ερµηνεύει την 

ιδιότητα του πολίτη ως µία έννοια που περιλαµβάνει ένα σώµα από δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις, τις οποίες οφείλουν να απολαµβάνουν όλα ανεξαιρέτως τα µέλη µίας 

πολιτικής κοινότητας. Πιο συγκεκριµένα, η κατοχή της ιδιότητας αυτής συνεπάγεται 

την εφαρµογή µίας σειράς δικαιωµάτων όπως αυτά που αναφέρονται στην προσωπική 

ασφάλεια, την ελευθερία του λόγου, την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, την 

παροχή υγειονοµικής περίθαλψης και την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Αντίστοιχα, οι 

πολίτες είναι υποχρεωµένοι να υπακούουν στους νόµους του κράτους και να µην 

αναµειγνύονται στο δικαίωµα των άλλων να εξασκούν ελεύθερα τα δικαιώµατα τους. 

Ο φιλελευθερισµός αποδίδει ιδιαίτερη έµφαση στα ζητήµατα της παιδείας, 

θεωρώντας την τελευταία ισχυρό µέσο για την υλοποίηση των φιλελεύθερων 

κοινωνικο-πολιτικών ιδεωδών (Oelkers, 2000). Άλλωστε, παραµένει το κυρίαρχο 

πλαίσιο ιδεών µέσα στο οποίο θεµελιώνονται τα παιδαγωγικά ιδανικά και οι στόχοι 

του δυτικού κόσµου. Λαµβάνοντας ως δεδοµένο ότι αντιλαµβάνεται το άτοµο ως 

δηµιούργηµα του εαυτού του και τη βούληση του ως αποτέλεσµα αποκλειστικά 

προσωπικών επιλογών, µπορούµε εύκολα να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι η 

αλόγιστη εφαρµογή του φιλελεύθερου µοντέλου οδηγεί στη διαρκή υποβάθµιση της  

σηµασίας των κοινωνικών σχέσεων και των συλλογικών αναγκών και στενεύει τα 

περιθώρια για συνειδητοποίηση της σκοπιµότητας υπεράσπισης των διαχρονικών 
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παγκόσµιων αξιών. Ως φυσικό επακόλουθο προκύπτει η αναπαραγωγή, µέσω του 

θεσµοθετηµένου εκπαιδευτικού συστήµατος, ενός πολίτη που φαντάζει απρόθυµος να 

εντάξει τον εαυτό του σε µορφές συλλογικότητας, ανίκανος να αισθανθεί τη 

σπουδαιότητα της ανταλλαγής απόψεων και εµπειριών µε τα υπόλοιπα µέλη του 

κοινωνικού συνόλου και εποµένως αρνητικά προδιατεθειµένος σε κάθε ενδεχόµενο 

ανάληψης κοινής δράσης για τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών. Επίσης, η 

έµφαση που αποδίδει ο φιλελευθερισµός στην ανάπτυξη της αυτονοµίας οδηγεί τους 

φορείς άσκησης πολιτικής, αλλά και τα ίδια τα άτοµα στην τάση για απόκτηση 

επαγγελµατικών ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την 

υλοποίηση της προσωπικής αυτάρκειας. Αποτέλεσµα είναι να προωθείται η τεχνική 

και επαγγελµατική διάσταση της µάθησης και να παραµελείται η ανθρωπιστική 

πλευρά που τόσο πολλά µπορεί να προσφέρει στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης και 

της συνεργασίας µεταξύ των πολιτών (Nussbaum, 2010).   

Η κοινοτιστική αντίληψη για την ιδιότητα του πολίτη, από την άλλη πλευρά, 

ως µετεξέλιξη της εγελιανής επιστηµολογίας, αποδίδει µεγαλύτερη βαρύτητα στο 

βαθµό συνεργασίας των µελών της πολιτικής κοινότητας, τα οποία κατευθύνουν την 

κοινή τους δράση προκειµένου να συνδιαµορφώσουν το παρόν και το µέλλον της 

κοινωνίας, χωρίς να αρνείται παράλληλα την σηµασία των ατοµικών δικαιωµάτων 

των πολιτών.  

Τρεις είναι οι βασικές εκφράσεις της κοινοτιστικής αντίληψης για την ιδιότητα του 

πολίτη σύµφωνα µε τον Delanty (2002):  

• Η φιλελεύθερη έκφραση, όπως παρουσιάζεται κυρίως µέσα από το έργο του 

Taylor, ο οποίος αναφέρεται στην αναγκαιότητα αναγνώρισης της ταυτότητας 

µειονεκτουσών οµάδων από τους εκπροσώπους της κυρίαρχης πολιτισµικά οµάδας. 

• Η συντηρητική έκφραση, η οποία συνίσταται στη δηµιουργία κλίµατος 

υπευθυνότητας και συµµετοχής σε µικροεπίπεδο, δηλαδή στο σπίτι, στην οικογένεια 

και στα σχολεία καθώς και στην τήρηση από τα άτοµα των νόµων και των 

κανονισµών που απαιτούνται για την οµαλή λειτουργία του εκάστοτε φορέα. 

• Η συλλογική έκφραση, που αποδίδεται στην πολιτική σκέψη του 

ρεπουµπλικανισµού, δίνει έµφαση στο συλλογικό χαρακτήρα της ιδιότητας του 

πολίτη, αγνοεί όµως τις διαφορετικές απόψεις των πολιτών σε ατοµικό επίπεδο. 

 
Ωστόσο, παρά τις επιµέρους διαφοροποιήσεις διαπιστώνεται ότι όλες οι προσπάθειες 

προσέγγισης του κοινοτιστικού µοντέλου ανάπτυξης της δηµοκρατίας 
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χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός κοινού στόχου: την ανάπτυξη µίας αµοιβαίας 

αλληλεπίδρασης µεταξύ ελεύθερων ατόµων µέσα από την ανάληψη συνεργατικών 

πρωτοβουλιών (Waghid, 2005). 

Αναφορικά µε το ενδεχόµενο µεταφοράς του κοινοτιστικού πνεύµατος στο 

χώρο του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος αλλά και στους φορείς µη τυπικής και 

άτυπης µάθησης είναι βέβαιο ότι αυτή µπορεί να επιφέρει ευεργετικές αλλαγές στον 

τρόπο µε τον οποίο προσεγγίζεται το θέµα της πολιτικής και κοινωνικής εκπαίδευσης. 

Αν και διαπιστώνεται γενικότερα ότι υπάρχει ανάγκη για µια ενεργητικού χαρακτήρα, 

ενηµερωµένη και υπεύθυνη ιδιότητα του πολίτη και ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης σε 

αυτή τη διαδικασία είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, από τα σύγχρονα δεδοµένα προκύπτει 

ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό ανάµεσα στη ρητορική γύρω από την ανάγκη για µια 

δηµοκρατική ιδιότητα του πολίτη και αυτού που συµβαίνει στην πράξη 

(Καρακατσάνη, 2004). Αυτό το κενό µπορεί να καλυφθεί µε την ανάπτυξη της 

συµµετοχής, της διαπραγµάτευσης και της δηµιουργικής αντιπαράθεσης µεταξύ των 

µαθητών γύρω από ζητήµατα που αφορούν όλους, στοιχεία που αναδύονται µέσα από 

µία κοινοτιστική αντίληψη για την ιδιότητα του πολίτη. Άλλωστε, κύριο µέληµα της 

κοινοτιστικής προσέγγισης στην εκπαίδευση αποτελεί η ανάδειξη του µέλλοντα 

πολίτη, ο οποίος δεν είναι απλώς ενηµερωµένος ή πληροφορηµένος αλλά και 

ενεργός, µπορεί να αναλάβει έναν υπεύθυνο ρόλο, να συµβάλλει στη ζωή της 

κοινότητας και να αναλάβει πρωτοβουλίες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο. 

 

1.3.3 Η ιδιότητα του πολίτη και η δια βίου µάθηση 

 

Μπορούν, όµως, η φιλελεύθερη και η κοινοτιστική θεώρηση της ιδιότητας του 

πολίτη, θεωρούµενες ως ανεξάρτητες µεταξύ τους έννοιες, να αποδώσουν επακριβώς 

το περιεχόµενο των ιδανικών που πρέπει να ενσαρκώνει ο πολίτης ενός οποιουδήποτε 

κρατικού σχηµατισµού; Ή, για να γίνουµε περισσότερο σαφείς, ποιο είναι εκείνο το 

κοινό σώµα των χαρακτηριστικών που συναντούµε εν µέρει και στις δύο αυτές 

θεωρήσεις, το οποίο είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζει το άτοµο-πολίτη; 

Όπως έχει αποδειχθεί, η ιδιότητα του πολίτη καλύπτει ένα πλούσιο πεδίο 

δραστηριοτήτων που επεκτείνονται από τη σχέση του ατόµου µε την πολιτική 

εξουσία µέχρι το βαθµό ένταξης του στην κοινωνία. Η νοµική διάσταση της ιδιότητας 
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του πολίτη διαπραγµατεύεται το σύνολο των δικαιωµάτων που πρέπει να 

απολαµβάνει, αλλά και τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει να τηρεί κάθε άνθρωπος, ο 

οποίος κατοικεί σε µία συγκεκριµένη εδαφική επικράτεια που διαθέτει Σύνταγµα και 

νόµους. Αυτού του είδους η θεωρητική γνώση είναι σίγουρα απαραίτητη προκειµένου 

να αντιληφθεί ο πολίτης το ρόλο του στην κοινωνία και να προχωρήσει στην 

ανάληψη επωφελών δράσεων για τον ίδιο και τους άλλους, όµως πρέπει να 

συνδυάζεται και µε την πρακτική εφαρµογή των νοµικών διατάξεων, τόσο στο 

πλαίσιο της σχέσης του πολίτη µε την κρατική εξουσία, όσο και στο πεδίο των 

διαπροσωπικών σχέσεων.  

Εξάλλου, ο διαρκής αγώνας για την εξασφάλιση θεµελιωδών ανθρώπινων 

δικαιωµάτων, όπως η προσωπική ελευθερία, η ισότητα και η αξιοπρέπεια, µας 

υπενθυµίζει ότι η ιδιότητα του πολίτη έχει και µία κοινωνική διάσταση που είναι 

εξίσου σηµαντική, αν όχι ανώτερη από τη νοµική (Nussbaum, 2002). Ο Glass (2000) 

συναινεί στην παραπάνω άποψη, αφού θεωρεί ότι οι κοινωνικές σχέσεις που 

αναπτύσσονται µεταξύ των πολιτών κατά την καθηµερινή τους επαφή αναδεικνύουν 

το βαθµό πίστης σε αξίες και ιδανικά τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για µία 

ουσιαστική ιδιότητα του πολίτη. Συνεπώς, ο σεβασµός στην προσωπική αυτονοµία 

που προτείνει η φιλελεύθερη θεώρηση δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να αποτελεί 

τον προθάλαµο για την ανάπτυξη τάσεων περιχαράκωσης και περιφρόνησης των 

άλλων, αντίθετα πρέπει να εµπλουτίζεται από τα δεδοµένα που προκύπτουν µέσα από 

την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία των πολιτών, όπως επιτάσσει το πνεύµα του 

κοινοτισµού.  

Ιδιαίτερα στις µέρες µας, η ποικιλοµορφία και ο πολιτισµικός πλουραλισµός 

που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για 

την ανάπτυξη µίας πληρέστερης προσέγγισης αναφορικά µε την ιδιότητα του πολίτη. 

Πέρα από την απαίτηση για σεβασµό των ατοµικών δικαιωµάτων και την εξάλειψη 

των αυθαιρεσιών της κρατικής εξουσίας αναδεικνύονται µία σειρά από θέµατα που 

αφορούν τη συµµετοχή του ατόµου στη δηµόσια ζωή και την ανάµειξη του σε ένα 

ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, όπως το ενδιαφέρον για τις τρέχουσες εξελίξεις σε 

κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο και η συµµετοχή του στην εκλογική διαδικασία αλλά 

και σε άλλες καθηµερινές λειτουργίες που επηρεάζουν τη ζωή του, όπως ο 

εθελοντισµός ή η φιλανθρωπία. Οι πολιτειακές αρετές που απαιτούνται για την 

ένταξη σε µία πλουραλιστική και πολυπολιτισµική κοινωνία σχετίζονται άµεσα µε 

τον πολιτικό και κοινωνικό ρόλο τον οποίο καλούνται να αναλάβουν οι πολίτες.  
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Σύµφωνα µε τον Kymlicka (2005), αυτές οι αρετές διακρίνονται από:  

• Προθυµία για συµµετοχή στο δηµόσιο διάλογο που αφορά πολιτικά ζητήµατα. 

• Ικανότητα για αµφισβήτηση της πολιτικής αυθεντίας. 

• Αποδοχή της ιδιαίτερης ταυτότητας πολιτισµικών οµάδων που βρίσκονται 

αποκλεισµένες ή περιθωριοποιηµένες λόγω της επικράτησης αρνητικών στερεοτύπων 

και προκαταλήψεων. 

 
Κατά κοινή οµολογία, το κύριο βάρος της διαπραγµάτευσης των πολιτειακών 

αρετών στο χώρο της εκπαίδευσης αναλαµβάνει να φέρει εις πέρας το επιστηµονικό 

πεδίο της εκπαίδευσης για την ιδιότητα του πολίτη (citizenship education), το οποίο 

έχει µακρά ιστορία και χαρακτηρίζεται άλλοτε από µία παραδοσιακή και άλλοτε από 

µία σύγχρονη προσέγγιση. Σε γενικές γραµµές η εκπαίδευση για την ιδιότητα του 

πολίτη περιγράφει τη διαµόρφωση των ατόµων µε βάση συγκεκριµένες ιδιότητες και 

αρετές που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στον πολιτικό και κοινωνικό τους 

ρόλο (Fernandez & Sundstrom, 2011).  

Σύµφωνα µε την παραδοσιακή αντίληψη, που υπαγορεύεται από τη σχέση του 

ατόµου προς το έθνος-κράτος, η πολιτική εκπαίδευση οφείλει να περιορίζεται σε ένα 

είδος πληροφόρησης σχετικά µε πολιτικά γεγονότα και ιδανικά συστήµατα 

διακυβέρνησης
13. Οι βασικοί σκοποί της είναι να θεµελιώσει µία κοινή ταυτότητα, να 

τονίσει τις κοινές ιστορικές καταβολές καθώς επίσης να ενθαρρύνει το αίσθηµα του 

πατριωτισµού και της αφοσίωσης στις αξίες του έθνους (Scott & Lawson, 2002). 

Όµως, η ραγδαία αλλαγή των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών ευνοεί την 

ανάπτυξη πολλών εναλλακτικών θεωρητικών αναζητήσεων και πρακτικών 

διαφοροποιώντας σηµαντικά τα δεδοµένα στο χώρο της εκπαίδευσης. Σήµερα, η 

εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη καλύπτει ένα ευρύ φάσµα του πολιτικού και 

κοινωνικού πεδίου, αφού συνδέεται µε τις στάσεις και τις αντιλήψεις των ατόµων 

αναφορικά µε τα πολιτικά κόµµατα, τις κοµµατικές προτιµήσεις και ταυτοποιήσεις, 

ενώ αναφέρεται και σε θέµατα όπως η συµµετοχή, το ενδιαφέρον για τα κοινά η 

διεκδίκηση των δικαιωµάτων και η τήρηση των υποχρεώσεων (Καλογιαννάκη, 2003). 

Σύµφωνα µε την Καρακατσάνη (2005), παραδοσιακά σχήµατα πολιτικής 

εκπαίδευσης, τα οποία επικεντρώνονται στη διδασκαλία της ιδιότητας του πολίτη ως 

έννοια µε αποκλειστικά ακαδηµαϊκό περιεχόµενο και χρησιµοποιούν τυπικές µορφές 

                                                 
13 Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην προαγωγή του καλού πολίτη βασίζεται σε ένα σύνολο απαιτήσεων 
για γνώση που θεωρούνται µη αµφισβητήσιµες (Biesta, 2011). 
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διδασκαλίας και µάθησης, έχουν τεθεί στο περιθώριο, δίνοντας τη θέση τους σε 

προγράµµατα που ενθαρρύνουν τη βιωµατική προσέγγιση κοινωνικών και πολιτικών 

ζητηµάτων. Άλλωστε, η ανάπτυξη µίας σύγχρονης αντίληψης για την ιδιότητα του 

πολίτη κρίνεται επιβεβληµένη σε µια περίοδο κατά την οποία οι πολίτες χρειάζεται να 

αναπτύξουν ένα σύνολο πρακτικών δεξιοτήτων, όπως ικανότητες συµµετοχής σε 

δηµοκρατικές διαδικασίες, επίλυση προβληµάτων δηµόσιου χαρακτήρα, 

προβληµατισµός, πολιτική κρίση, πολιτική φαντασία και δηµιουργικότητα, 

συλλογική δράση, κατασκευή και οικοδόµηση της συνεργασίας στο πλαίσιο της 

κοινότητας (Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη, 2005).  

Συνεπώς, η απόρριψη της παραδοσιακής αντίληψης για την ιδιότητα του πολίτη 

που υπογραµµίζει την οµοιοµορφία της εθνικής ταυτότητας και την ανάπτυξη εθνικής 

συνείδησης οδηγεί, όπως υποστηρίζει ο Τσαούσης (2007), στη µετατροπή της έννοιας 

της εκπαίδευσης από έναν στείρο µηχανισµό διδασκαλίας και µετάδοσης γνώσεων σε 

έναν ευρύτερο χώρο ανταλλαγής απόψεων και διαλόγου γύρω από θεµελιώδη ηθικά 

και πολιτικά ζητήµατα. Επιπλέον, µία σύγχρονη αντίληψη για τη δια βίου µάθηση, 

όπως τονίζει η Karavakou (2012α), συµβάλλει στην υιοθέτηση µίας σειράς ενεργών 

διαδικασιών που εξηγούν µε ποιο τρόπο µπορούν οι µαθητευόµενοι να µεταβληθούν 

σε ενεργούς, ενηµερωµένους και υπεύθυνους πολίτες. Απώτερος στόχος αυτών των 

διαδικασιών είναι να προωθήσουν τις αρετές της αναστοχαστικότητας και της 

κοινωνικής διαπραγµάτευσης, ώστε να πραγµατοποιηθεί µία ευρεία σύγκλιση σε 

κοινωνικές συµφωνίες που εξασφαλίζουν την ευηµερία και τη κοινωνική συνοχή 

(Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη, 2005). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΗΣ 
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Είναι βέβαιο ότι η διαπραγµάτευση των εννοιών της δια βίου µάθησης, της 

δηµοκρατίας και της ιδιότητας του πολίτη, που επιχειρείται στην παρούσα εργασία, 

θα ήταν ελλιπής χωρίς την απαραίτητη αναφορά στις κοινωνικές και πολιτικές 

αλλαγές που σηµάδεψαν την ανθρώπινη ιστορία από την αρχαιότητα ως τις µέρες 

µας. Παράλληλα, κρίνουµε αναγκαία την παρουσίαση των βασικότερων στοιχείων 

της πολιτικής και της εκπαιδευτικής θεωρίας φιλοσόφων και ερευνητών, η οποία 

συµβάλλει καθοριστικά στην πληρέστερη κατανόηση των συγκεκριµένων εννοιών 

και του ευρύτερου κοινωνικοπολιτικού περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύχθηκαν.  

 Κατά συνέπεια, στόχος µας δεν είναι να αναφερθούµε µε λεπτοµέρειες σε 

όλους τους φιλοσόφους - διανοητές που ασχολήθηκαν µε αυτά τα θέµατα, αλλά 

απλώς να παρακολουθήσουµε την ιστορική εξέλιξη των όρων τους οποίους επιχειρεί 

να περιγράψει η παρούσα εργασία και να παρουσιάσουµε τις βασικές αρχές που µας 

επιτρέπουν να κατανοήσουµε καλύτερα τη σύγχρονη πραγµατικότητα. 

 

2.1 Ελληνική αρχαιότητα 

 

Η θεωρητική ενασχόληση µε τη µάθηση, τη γνώση και την παιδεία έχει τις ρίζες της 

στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, η οποία εκπέµπει πρώτη το µήνυµα ότι ο 

ανθρώπινος νους είναι µία πανίσχυρη δηµιουργική δύναµη που µπορεί να επιφέρει 

αλλαγές τόσο στον ίδιο τον άνθρωπο, όσο και στον φυσικό και κοινωνικό κόσµο 

(Καραβάκου, 2012). Βασικός στόχος της παιδείας στον ελληνορωµαϊκό κόσµο είναι η 

καλλιέργεια της αρετής του ανθρώπου σε µία ηθική και κοινωνικοπολιτική βάση. 

Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η σπουδή όλων των µαθηµάτων αποσκοπεί 

κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη µίας γενικής παιδείας που είναι απαραίτητη για την 

ενεργό συµµετοχή των ελεύθερων πολιτών στην πολιτική και κοινωνική ζωή. 
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Αρχαία ∆ηµοκρατία: Η δραµατοποίηση της ψυχής και της πόλης 

Συνεπής στην παραπάνω αρχή, η φιλοσοφική και εκπαιδευτική θεωρία του 

Πλάτωνα ερµηνεύει την αλληλεπίδραση των εννοιών της εκπαίδευσης, της 

δηµοκρατίας και του πολίτη υπό το πρίσµα ενός πολιτικού ιδεαλισµού, ο οποίος 

διαµορφώνεται κάτω από ορισµένες συνθήκες. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι αυτή η 

θεωρία τοποθετείται χρονικά στο ιστορικό πλαίσιο της κατάρρευσης των πολιτικών 

θεσµών του αθηναϊκού κράτους µετά την ήττα από τη Σπάρτη και της συνακόλουθης 

έκπτωσης των ηθών στο δηµόσιο βίο. Για αυτό ο Πλάτωνας θεωρεί ότι η τυφλή 

υποταγή στις δηµοκρατικές διαδικασίες έχει καταστροφικές συνέπειες για την 

εύρυθµη λειτουργία της πολιτείας, αφού δεν είναι σε θέση να παρέχει το υπόδειγµα 

του δίκαιου ανθρώπου ως θεσµός που αναµένεται να υπηρετήσει και να ικανοποιήσει 

όλο το εύρος των ανθρώπινων ικανοτήτων και φιλοδοξιών (Anton, 1997). Η 

πλατωνική κριτική της δηµοκρατίας έχει ως αντικειµενικό σκοπό να καταδείξει ότι 

όταν η πολιτική εξουσία παρέχει απόλυτη κυριαρχία στα υποδεέστερα στοιχεία της 

ψυχής δεν µπορεί να εξασφαλίσει τη δικαιοσύνη, µε αποτέλεσµα να αναπτύσσεται  

 

…µία ευχάριστη µορφή διακυβέρνησης της πολιτείας χωρίς κυβερνήτες και πολύ 

συγκεχυµένη, που διανέµει µία µορφή ισότητας µε τον ίδιο τρόπο σε όλους είτε είναι 

δίκαιοι είτε άδικοι…(Πολιτεία 558c) 

  

Αντίθετα, ο λόγος οφείλει να αναγνωρίζεται ως η υπέρτατη αρχή για τη 

νοηµατοδότηση της συµπεριφοράς του πολίτη, καθώς 

 

…το ζητούµενο δεν είναι να κάνει κανείς ό, τι θέλει ανεµπόδιστος από την ύπαρξη 

εξωτερικών παρεµβάσεων, αλλά ό, τι του υπαγορεύει ο λογισµός του… (Πολιτεία 

558b) 

  

Έτσι, η πολιτεία που κυβερνάται σύµφωνα µε τις αρχές ενός δηµοκρατικού 

πολιτεύµατος καταντά σύµφωνα µε τον Πλάτωνα ένα εκφυλισµένο και παρακµάζον 

κράτος, αφού επιφέρει ένα είδος απεριόριστης ελευθερίας που οδηγεί στην ανοµία 

και καταλήγει σε µία παρωδία ισότητας (Anton 1997). 

Αντίθετα, µε τη δηµοκρατική Αθήνα, όπου ο κάθε πολίτης εκλέγεται µε κλήρο 

στα διάφορα αξιώµατα, ο Πλάτωνας προτείνει την εσωτερική µεταρρύθµιση στην 

υιοθέτηση µίας κατά βάση αριστοκρατικής πρακτικής που προβλέπει τη δηµιουργία 
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τριών αυστηρά διαχωρισµένων κοινωνικών τάξεων (φιλόσοφοι - βασιλείς, φύλακες 

και δηµιουργοί), από τις οποίες µόνο η πρώτη έχει τη δυνατότητα να αφιερωθεί στο 

έργο της διακυβέρνησης της πολιτείας (Reble, 1990). Παρά το γεγονός ότι θεωρεί την 

παιδεία πολύ σηµαντικό παράγοντα για την ιδανική πολιτεία, παρατηρούµε ότι ο 

φιλόσοφος θέτει σοβαρούς περιορισµούς στην πρόσβαση των πολιτών σε αυτή. 

Συγκεκριµένα, πιστεύει ότι οι νέοι που το επιθυµητικό είναι το επικρατέστερο µέρος 

της ψυχής τους πρέπει να αφιερώνονται στην εκµάθηση πρακτικών τεχνών, άρα 

προορίζονται για την τάξη των δηµιουργών. Εκείνοι που διαθέτουν το θυµοειδές 

µέρος της ψυχής σε µεγαλύτερο βαθµό είναι ικανοί να ασχοληθούν µε την ασφάλεια 

της πολιτείας, εποµένως στελεχώνουν την τάξη των φυλάκων. Τέλος, µόνο όσοι 

έχουν περισσότερο ανεπτυγµένο το λογιστικό µπορούν να διδαχθούν την ανώτατη 

µορφή γνώσης, τη φιλοσοφία και να στελεχώσουν την τάξη των φιλοσόφων -

βασιλέων, οι οποίοι ενσαρκώνουν την υπέρτατη ιδέα του λόγου και του αγαθού.  

Από τα παραπάνω γίνεται εµφανής η διάθεση του Πλάτωνα να ασκήσει 

αυστηρή κριτική στην έννοια της δηµοκρατίας και να βασίσει την αναδιοργάνωση 

της πολιτείας στην κυριαρχία των λίγων και εκλεκτών, οι οποίοι απαλλαγµένοι από 

κάθε άλλο καθήκον µπορούν να ρυθµίσουν απερίσπαστοι τις κρατικές υποθέσεις. Το 

εκπαιδευτικό σύστηµα που προτείνει στηρίζεται σε µια αυστηρή διαδικασία 

αξιολόγησης των ατοµικών ικανοτήτων η οποία οδηγεί στο διαχωρισµό και την 

ανάληψη διαφορετικών καθηκόντων από κάθε κοινωνική τάξη. Κατά συνέπεια, δεν 

υπάρχει κανένα χαρακτηριστικό συµµετοχικότητας και κοινωνικής κινητικότητας που 

να διατρέχει τη φιλοσοφική του σκέψη και την παιδαγωγική της εφαρµογή. 

 

Η εκπαίδευση του πολίτη στον πολιτικό ρεαλισµό του Αριστοτέλη 

Σε αντίθεση µε την ιδεαλιστική κοσµοθεωρία του Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης 

εισάγει στο φιλοσοφικό στοχασµό τη ρεαλιστική θεώρηση του κόσµου της 

εµπειρικής πραγµατικότητας (Reble, 1990). Η εµπειρική µελέτη των στοιχείων του 

κράτους, η οποία τον αναδεικνύει ως τον πρώτο πολιτικό επιστήµονα, θέτει στο 

προσκήνιο της συζήτησης για πρώτη φορά έννοιες όπως η συνταγµατική 

διακυβέρνηση, η λαϊκή συγκατάθεση και η κοινή γνώµη ως απαραίτητα συστατικά 

στοιχεία του καλού πολιτικού βίου. Ο σταγειρίτης φιλόσοφος θεωρεί ότι κάθε 

άνθρωπος κατέχει τη δυνατότητα να σκέπτεται λογικά και να ζει µε βάση την ηθική 

και το µέτρο µέσα στα πλαίσια της κοινότητας. Οι νόµοι και το κατάλληλο 

εκπαιδευτικό σύστηµα είναι αυτοί που προσφέρουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο 
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γίνεται εφικτή η αναζήτηση της αρετής και εξασφαλίζουν την επιτυχή έκβαση της 

απόκτησης της ευδαιµονίας, του αγαθού που αξίζει πραγµατικά σε όλους τους 

ανθρώπους. Συνεπώς, ο Αριστοτέλης καταρρίπτει κάθε έννοια ατοµικισµού, αφού 

πιστεύει ότι η κατάκτηση της ατοµικής ευηµερίας βρίσκει την πλήρη εφαρµογή της 

στην επίτευξη του ιδανικού της κοινωνικής προόδου (Πολιτικά, Α, 1252a 26-27). 

Εποµένως, η φιλοσοφική πρόταση του Αριστοτέλη αναφορικά µε τη δια βίου 

µάθηση δεν µπορεί παρά να αποσκοπεί στην διαµόρφωση µίας καθολικής συνείδησης 

για την ιδιότητα του πολίτη. Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η αγωγή αποτελεί µέρος της 

πολιτικής που έχει ως στόχο της να καταστήσει τα άτοµα υπεύθυνους και ενεργούς 

πολίτες µέσω της άσκησης των διανοητικών και ηθικών τους αρετών
14. Η 

σηµαντικότερη από τις διανοητικές αρετές είναι η φρόνηση, µε την έννοια της 

πολιτικής και ηθικής γνώσης των κανόνων και των αξιών που είναι ενσωµατωµένοι 

στο κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο, η οποία συµβάλει καθοριστικά στην 

πραγµάτωση της ευδαιµονίας των πολιτών και της ευηµερίας της πολιτείας. Η 

καλλιέργεια αυτών των αρετών συντελείται µέσω µίας κοινής και συλλογικής 

παιδείας
15 και αποτελεί αντικείµενο µελέτης από την πλευρά του νοµοθέτη και του 

δασκάλου, οι οποίοι αναλαµβάνουν την ευθύνη να δηµιουργήσουν καλλιεργηµένους 

και ενάρετους πολίτες κατά το ήθος και τη διάνοια τους.  

Το εκπαιδευτικό µοντέλο που προτείνει ο Αριστοτέλης αναφέρεται στην 

επιλογή µαθηµάτων µε κριτήριο την ουσία και τη χρησιµότητα στη ζωή, τα οποία 

παρέχονται σε όλους τους πολίτες µε φροντίδα της πολιτείας:  

 

Από τα παραπάνω λοιπόν αποδείχτηκε πως για την παιδεία πρέπει να ισχύει ειδική 

νοµοθεσία και ότι πρέπει να είναι ίδια για όλους. Κανείς δεν αµφισβητεί ότι από τα 

ωφέλιµα πράγµατα πρέπει να διδάσκονται όσα είναι χρήσιµα για τη ζωή. 

(Αριστοτέλους, Πολιτικά Θ, 1337a 24-61) 

 

Ο φιλόσοφος διαφωνεί πλήρως µε την απόλυτη εξειδίκευση και τον πλήρη 

κατακερµατισµό των γνωστικών αντικειµένων, αντίθετα πιστεύει ότι η ολότητα της 

                                                 
14 Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, η ιδιότητα του πολίτη δεν απονέµεται σε κάποιον επειδή ζει σε έναν 
συγκεκριµένο τόπο ή επειδή έχει ορισµένα νοµικά δικαιώµατα, αλλά συνεπάγεται την ενεργό 
συµµετοχή του στα κοινά (Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ, 1275a 13-17, 22-23). 
15 Η έννοια της φρόνησης που προτείνει ο Αριστοτέλης αποτελεί, σύµφωνα µε την Καραβάκου (2011), 
την πρώτη διατύπωση αναφορικά µε τον πρακτικό λόγο και την κριτική σκέψη και εποµένως συµβάλει 
καθοριστικά στην αντιµετώπιση της µάθησης ως ολοκλήρωση της προσωπικότητας και όχι ως 
παράγοντα οικονοµικού κέρδους. 
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γνώσης και η σφαιρική προσέγγιση των αντικειµένων εξασφαλίζει µία πνευµατικά 

και πολιτικά ώριµη συµπεριφορά. Εποµένως, γίνεται σαφές ότι σύµφωνα µε τον 

Αριστοτέλη η εκπαίδευση δεν αποτελεί ένα µεµονωµένο φαινόµενο, αλλά ένα 

δυναµικό κοινωνικό θεσµό που δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να αναπτύξει τα 

βασικά του γνωρίσµατα: τη δυνατότητα του λόγου, την αίσθηση του αγαθού και τη 

δήλωση των ηθικών του αισθηµάτων (Βουδούρης, 2003). 

 

Ο πολίτης του κόσµου στην ελληνιστική οικουµενικότητα 

Κατά τη διάρκεια της ελληνιστικής εποχής τα κοινωνικοπολιτικά δεδοµένα 

που είχαν αποτελέσει το ευρύτερο πλαίσιο γονιµοποίησης της σκέψης του Πλάτωνα 

και του Αριστοτέλη αλλάζουν δραµατικά: η περιορισµένη εδαφική επικράτεια των 

πόλεων-κρατών δίνει τη θέση της σε ένα διεθνικό πολιτικό περιβάλλον, στο οποίο 

κυριαρχούν µεγάλοι κρατικοί σχηµατισµοί, όπως τα βασίλεια του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου και των διαδόχων του και η ρωµαϊκή αυτοκρατορία. Η εξάπλωση του 

ελληνικού πολιτισµού σε όλο σχεδόν τον τότε γνωστό κόσµο επιφέρει µία 

οµογενοποίηση των πολιτικών συστηµάτων και της κοινωνικής οργάνωσης.  

Όπως είναι φυσικό, αναπτύσσεται ένα είδος κοσµοπολιτισµού, σύµφωνα µε 

τον οποίο ευκολότερα µπορεί κάποιος να ορίσει τον εαυτό του ως πολίτη του κόσµου, 

παρά µίας συγκεκριµένης κρατικής οντότητας. Ωστόσο, παρατηρείται παράλληλα η 

εµφάνιση ενός κλίµατος ηθικής κατάπτωσης και πολιτικής παρακµής, το οποίο 

αναγκάζει τους φιλοσόφους να αναζητήσουν ένα σταθερό σηµείο ηθικής αναφοράς 

(Reble 1990).  

Η πολιτική φιλοσοφία των Στωικών είναι αυτή που καταφέρνει να 

ενσωµατώσει µε επιτυχία το αίσθηµα της οικουµενικότητας και το αίτηµα για ηθική 

ανάταση που κυριαρχεί στην ελληνιστική εποχή. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι αυτού 

του φιλοσοφικού ρεύµατος διακηρύσσουν την πρωτοκαθεδρία της ηθικής και της 

τήρησης της φυσικής τάξης που οδηγούν τον πολίτη και την πολιτεία να ζει σε 

αρµονία µε το υπέρτατο σύνολο, δηλαδή το φυσικό κόσµο, χωρίς να αναζητούν τη 

φυγή από την πραγµατικότητα.  

Έτσι, η εκπαίδευση αποµακρύνεται σταδιακά από τον αριστοκρατικό 

χαρακτήρα που είχε τους προηγούµενους αιώνες και γίνεται κοινό κτήµα όλων των 

πολιτών. Όπως επισηµαίνει χαρακτηριστικά η Nussbaum (2002), το ιδεώδες της 

αγωγής που παρουσιάζεται στην ελληνιστική εποχή συνοψίζεται στην παιδεία που 

απελευθερώνει τον άνθρωπο από κάθε εξάρτηση, τον ενθαρρύνει να αναλάβει την 
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ευθύνη για την ανάπτυξη ενός προσωπικού τρόπου σκέψης και τον καθιστά ικανό να 

αναγνωρίζει και να σέβεται κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Σκοποί της αγωγής τίθενται 

πλέον η ευρυµάθεια, η πνευµατική καλλιέργεια, η ανάπτυξη της προσωπικότητας και 

ο σεβασµός της ανθρώπινης ζωής ανεξάρτητα από κοινωνική τάξη, φύλο ή 

καταγωγή, ιδιότητες που καθιστούν τον άνθρωπο τέλειο και ικανό για οποιοδήποτε 

έργο (Ευαγγελόπουλος, 1998). 

 

2.2 Μεσαίωνας- Αναγέννηση- Νεότερη εποχή 

 

Πολιτικό υποκείµενο και χοµπσιανός απολυταρχισµός 

Μετά την κατάρρευση της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας είναι η σειρά ενός άλλου 

τύπου πολιτικής οργάνωσης να κυριαρχήσει, κάτι που ασφαλώς έχει επίδραση στην 

πολιτική φιλοσοφία της εποχής. Το φεουδαρχικό κράτος, που συµπυκνώνει τα 

πολιτικά ιδεώδη του Μεσαίωνα, στηρίζεται σε µία κλιµακωτή διάταξη των 

εξουσιαστικών σχέσεων ανάµεσα στους πολίτες, οι οποίοι έχουν µία προκαθορισµένη 

κοινωνική θέση και φυσικά διαφορετικές ευκαιρίες για συµµετοχή στην πολιτική ζωή 

και µόρφωση. Τα βασίλεια αρχίζουν σταδιακά να παραχωρούν τη θέση τους σε 

γεωγραφικά καθορισµένους χώρους, οι οποίοι αργότερα απαρτίζουν τα έθνη κράτη. 

Τα έθνη - κράτη, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια σχηµατισµού τους, φανερώνουν την 

πρακτική των ηγεµόνων για απόλυτη εξουσία πάνω στους υπηκόους τους, µε 

αποτέλεσµα τον εξοβελισµό της ηθικής από την πολιτική δράση, όπου κυριαρχεί ο 

καιροσκοπισµός και η επιδίωξη του µέγιστου δυνατού οφέλους για τον ηγεµόνα µε 

κάθε τρόπο. Ο Machiavelli παρουσιάζει στο οµώνυµο έργο του το περίγραµµα ενός 

ηγεµόνα αντιπροσωπευτικού του καιρού του που δεν διστάζει να καταλύσει κάθε 

έννοια δικαιοσύνης και ηθικής προκειµένου να ικανοποιήσει το σκοπό του. Όπως 

γίνεται αντιληπτό, απουσιάζει από την πολιτική του σκέψη και πρακτική οποιαδήποτε 

αναφορά σε δηµοκρατικές αρχές οργάνωσης της πολιτείας και συµµετοχής των 

πολιτών στην άσκηση της εξουσίας. 

Η πολιτική παράδοση του κοινωνικού συµβολαίου (social contract) που 

ακολουθεί και εγκαινιάζεται από τον Hobbes, τον Locke και τον Rousseau αποδίδει 

στις έννοιες της δηµοκρατίας και του πολίτη έναν πολύµορφο και πολυδιάστατο 

ρόλο, καθώς αυτές πλέον βρίσκονται σε διαρκή συσχέτιση µε τις έννοιες της 
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ελευθερίας, της αυτονοµίας και µίας θεωρητικής αρχικής κατάστασης της 

ανθρώπινης φύσης, ανάλογα µε την τοποθέτηση του κάθε φιλοσόφου (Schou, 2001). 

Ο Hobbes, η θεωρία του οποίου εµφανίζεται πρώτη χρονικά, χρησιµοποιεί την 

έννοια της φυσικής κατάστασης (state of nature) του ανθρώπου για να περιγράψει µία 

αµετάβλητη προ - πολιτική φύση, η οποία προκαθορίζει τη σχέση των πολιτών µε την 

εξουσία. Η φυσική κατάσταση σύµφωνα µε τον Hobbes αποτελείται από ένα πεδίο 

δράσης, όπου επικρατούν ιδιοτελείς επιθυµίες και άκρατος ανταγωνισµός: 

 

…όσο οι άνθρωποι ζουν χωρίς µία κοινή εξουσία που θα τους κρατούσε όλους 

υποταγµένους, βρίσκονται σε κατάσταση πολέµου. Και µάλιστα αυτός ο πόλεµος 

είναι πόλεµος των πάντων εναντίον πάντων… εκεί µόνο το υπέρτατο κακό έχει θέση, 

δηλαδή ο διαρκής φόβος και ο κίνδυνος του βίαιου θανάτου…(Leviathan, κεφ.13) 

 

H δηµοκρατία για αυτόν δεν είναι τίποτα άλλο από µία αποσταθεροποιητική 

δύναµη που υποθάλπει τη διαµάχη των διαφορετικών απόψεων και προωθεί την 

άγονη αντιπαράθεση των δογµάτων (Schmidt, 2004). Επιπροσθέτως, αυτή η αστάθεια 

δεν επιτρέπει την ανάπτυξη των ικανοτήτων για περίσκεψη και µάθηση που οφείλει 

να καλλιεργήσει στο λαό το πρόσωπο το οποίο έχει αναλάβει τη διοίκηση των 

κρατικών υποθέσεων.  

Προκειµένου λοιπόν να καταπολεµήσει τις διαλυτικές τάσεις της 

δηµοκρατίας, ο Hobbes προβλέπει τη σύναψη ενός συµφώνου δουλείας ανάµεσα 

στον ηγεµόνα και τους υπηκόους του, βάσει του οποίου τα άτοµα παραχωρούν τη 

διαχείριση των κοινών υποθέσεων στον ανώτατο άρχοντα µε µοναδικό αντάλλαγµα 

την ασφάλεια που τους προσφέρει αυτός έναντι µίας κατάστασης ολικού πολέµου, 

επιβάλλοντας αυστηρή πειθαρχία: 

 

Υπάρχει ένας και µοναδικός τρόπος συγκρότησης κοινής εξουσίας, ικανής να 

προστατεύει τους ανθρώπους από τις έξωθεν εισβολές και τις µεταξύ τους 

αδικοπραγίες, και να τους παρέχει ασφάλεια… Ο τρόπος είναι ο εξής: όλοι εκχωρούν 

ολόκληρη τη δύναµη και την ισχύ τους σε έναν άνθρωπο ή σε µία συνέλευση ατόµων 

υποτάσσοντας ο καθένας τη βούλησή και την κρίση του… (Leviathan, κεφ. 17) 
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Άλλωστε, όπως έχουµε ήδη αναφέρει16, η έννοια του πολίτη δεν εντάσσεται 

στη φιλοσοφία του Hobbes, ο οποίος κάνει λόγο για υποκείµενα (subjects) µε σχεδόν 

ανύπαρκτο ρόλο στα πολιτικά δρώµενα. Είναι εµφανές, όπως επισηµαίνει ο Schmidt 

(2004), ότι ο άγγλος στοχαστής έχει επηρεαστεί από το ιστορικό πλαίσιο της εποχής 

του που περιελάµβανε τον αγγλικό εµφύλιο πόλεµο, για αυτό στη θεωρία του δεν 

υπάρχει καµία θέση για αλληλοκατανόηση και συλλογική δράση, αλλά διαρκής πάλη 

για την εξυπηρέτηση επιµέρους ανταγωνιστικών συµφερόντων. 

 

Ατοµική ελευθερία και πολιτική αντιπροσώπευση στο λοκιανό φιλελευθερισµό 

Παρόλα αυτά, η χειραφέτηση από την εκκλησιαστική εξουσία και η ανάπτυξη 

της οικονοµίας αρχίζει σταδιακά να παρέχει τις συνθήκες για ελεύθερη ατοµική και 

συλλογική δράση αρχικά στον τοµέα του εµπορίου και των χρηµατοπιστωτικών 

υπηρεσιών. Αυτή η αλλαγή συντελεί, όπως υπογραµµίζει ο Reble (1990), στην 

ανάπτυξη της επιστηµονικής σκέψης, την εµφάνιση του ανθρωπισµού και την 

αναζήτηση του αρχαίου πνεύµατος µε την έννοια της γενικής µόρφωσης. Ο Locke 

είναι ο πρώτος φιλόσοφος που εξετάζει την έννοια της δηµοκρατίας σε σχέση µε την 

ιδέα του πολιτικού φιλελευθερισµού και της πολιτικής αντιπροσώπευσης, ασκώντας 

παράλληλα µία ριζοσπαστική κριτική στη µοναρχία και διατρανώνοντας την ανάγκη 

για πλατιά µόρφωση του λαού. Η θεωρία του αναφορικά µε την υπεροχή του φυσικού 

νόµου (law of nature) συµβάλλει στη θέσπιση των θεµελιακών αρχών για ένα 

φιλελεύθερο σύνταγµα µίας πολιτικής κοινότητας (Schmidt, 2004). Το κράτος, 

σύµφωνα µε την έννοια που αποδίδει ο Locke στο κοινωνικό συµβόλαιο, οφείλει να 

προστατεύει τα φυσικά δικαιώµατα των πολιτών που είναι εγγενώς ίσοι, διαθέτουν το 

δικαίωµα στη ζωή, την ελευθερία και την ιδιοκτησία και την ικανότητα για ελεύθερο 

στοχασµό. Κατά συνέπεια, η φιλοσοφική θεώρηση του Locke για τη δηµοκρατία 

απορρίπτει το φανατισµό, επιβραβεύει την ανεκτικότητα και τονίζει τις 

διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής κοινωνίας. 

Παράλληλα, µε την παιδαγωγική του διδασκαλία, όπως αυτή αποτυπώνεται 

στο έργο του Σκέψεις για την Αγωγή, ο Locke αναδεικνύεται ως ένας γνήσιος 

εκφραστής του φιλελευθερισµού στα εκπαιδευτικά θέµατα. ∆ίνοντας µεγάλη έµφαση 

στην εµπειρική προσέγγιση και τη συνήθεια, επισηµαίνει το σεβασµό του ατοµικού 

                                                 
16 Βλέπε σελ.24. 
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στοιχείου και επιχειρεί να καθιερώσει µία πιο ενεργητική σχέση των ατόµων µε τη 

µάθηση. 

 

2.3 Η δηµοκρατία στον αιώνα του ∆ιαφωτισµού 

 

Η ανάδειξη της ικανότητας του ανθρώπου για κριτική επεξεργασία των δεδοµένων µε 

απώτερο σκοπό τη βελτίωση των κοινωνικών και πολιτικών δοµών, την οποία 

καλλιεργεί σε µεγάλο βαθµό µε τη θεωρία του ο Rousseau, βρίσκει την απόλυτη 

έκφραση της στην επικράτηση του πολιτιστικού και πνευµατικού κινήµατος του 

∆ιαφωτισµού. Χαρακτηριζόµενος από πολλούς ως η αφετηρία επαναστατικών 

εξελίξεων στην φιλοσοφία και τον πολιτικό στοχασµό, ο ∆ιαφωτισµός επιδιώκει την 

εξάλειψη του φεουδαρχικού τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας και την κατάργηση 

των κληρονοµικών, κοινωνικών και οικονοµικών προνοµίων µέσω της επιβολής του 

ορθού λόγου, ο οποίος οδηγεί το άτοµο στη γνώση και την ελευθερία και οικοδοµεί 

µία πιο δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία.  

Με τη µεταβολή του µοντέλου εσωτερικής οργάνωσης του κράτους γίνεται 

ευκολότερα αντιληπτή και η αντίστοιχη αλλαγή των χαρακτηριστικών του ηγεµόνα. 

Από τον απολυταρχικό ηγεµόνα του Machiavelli µεταβαίνουµε στο πρότυπο ενός 

πολιτικού ηγέτη, ο οποίος επιθυµεί να βελτιώσει τη ζωή αυτών που έθεσαν τον εαυτό 

τους υπό την κρίση του µε γνώµονα τη διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ο 

νοµικός περιορισµός της κρατικής εξουσίας και η συνταγµατική κατοχύρωση των 

δικαιωµάτων οδηγεί ταυτόχρονα στην αποµάκρυνση από την έννοια του υπηκόου και 

την ανάδειξη της ιδιότητας του πολίτη. Παράλληλα, η αλλαγή στις οικονοµικές δοµές 

που εκδηλώνεται µε την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας φέρνει µία 

κοσµοπολίτικη αντίληψη στους ανθρώπους, οι οποίοι επιδιώκουν να µορφωθούν 

καταρρίπτοντας µε αυτό τον τρόπο τα στεγανά των κοινωνικών τάξεων. 

 

Ο πολίτης του Κοινωνικού Συµβολαίου 

Επεκτείνοντας τη θεωρία του Locke, ο Rousseau προτείνει την κυριαρχία µίας 

ανώτερης γενικής βούλησης, η οποία όµως δεν είναι αυθαίρετη και καταναγκαστική, 

αλλά βρίσκεται σε αρµονία µε το συµφέρον κάθε µεµονωµένου ατόµου, αφού 

προφυλάσσει την αξιοπρέπεια και την ισότητα όλων των µελών της κοινωνίας. Στο 

Κοινωνικό Συµβόλαιο ο Rousseau υποστηρίζει την άποψη ότι οι άνθρωποι για τη 
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διαφύλαξη των προϋποθέσεων της ύπαρξής τους, για τη διασφάλιση της ελευθερίας 

και µε σκοπό το κοινό καλό, έχουν συνάψει ένα συµβόλαιο. Το συµβόλαιο αυτό, που 

βασιζόταν στη νοµοθεσία  του λαού και στην εφαρµογή της από µία κυβέρνηση, έχει 

ως συνέπεια τη δηµιουργία ενός συστήµατος συνεργασίας από τα δύο µέρη. Με αυτό 

τον τρόπο, ο γάλλος φιλόσοφος θεωρεί ότι διασφαλίζεται η δηµοκρατική λειτουργία 

της πολιτείας που στελεχώνεται από ενεργούς πολίτες µε πλήρη συνείδηση των 

δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων τους, οι οποίοι συµβάλλουν ισότιµα στο κοινό 

καλό. Εποµένως, όπως επισηµαίνει ο Schmidt (2004), οι πολιτικοί θεσµοί στη νέα 

αυτή µορφή κοινωνικής οργάνωσης µπορούν να αποτελέσουν άριστα σχολεία 

διαπαιδαγώγησης και µόρφωσης των πολιτών.  

Η γενική αυτή βούληση, σύµφωνα µε τον Rousseau, προέρχεται από την ίδια 

τη φυσική κατάσταση, στην οποία ο άνθρωπος δεν είναι απλώς ένα άγριο ζώο χωρίς 

ικανότητα ορθολογικής σκέψης που χρειάζεται έναν τυραννικό ηγεµόνα για να τον 

τιθασεύσει, όπως υποστηρίζει ο Hobbes, αλλά διαθέτει τη δυνατότητα να σκεφτεί µε 

κριτικό τρόπο και να διευθετήσει όλα τα ζητήµατα που συναντά στη ζωή. Για πρώτη 

φορά στο σύγγραµµα του Λόγος περί των επιστηµών και των τεχνών (1750) ο 

Rousseau αναγορεύει τη φύση σε θετικό παράγοντα, σε αντίθεση µε τον πολιτισµό ως 

κοινωνική κατάσταση στον οποίο επισυνάπτει αρνητικό πρόσηµο. Συγκεκριµένα, 

διατείνεται πως, αν και ο άνθρωπος είναι από τη φύση του καλός, διαφθείρεται από 

την αλλοτρίωση που γνωρίζει µέσα από την ένταξη του στις κοινωνικές δοµές, όπου 

κυριαρχούν η ανισότητα, οι διακρίσεις και ο ανταγωνισµός (Rousseau, 2002). 

Βέβαια, πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι ο γάλλος φιλόσοφος αποδίδει στη φύση 

µία περισσότερο ψυχολογική, παρά οντολογική σηµασία. Για αυτόν η φύση 

αντιπροσωπεύει κάτι γνήσιο, άφθαρτο και αληθινό, σε αντίθεση µε τον πολιτισµό και 

τα δηµιουργήµατα του που εκφράζουν την ανηθικότητα και τη φθορά (Reble, 1990).  

Με το παιδαγωγικό του µυθιστόρηµα Αιµίλιος, ο Rousseau συνδέει τις έννοιες 

της φύσης και της αγωγής17, υποστηρίζοντας ότι καθοριστικός παράγοντας για τη 

βελτίωση της ανθρώπινης ζωής είναι η ανάπτυξη ενός αυτόνοµου ατόµου, 

απαλλαγµένου από τις προκαταλήψεις της κοινωνίας, ικανού να κρίνει µόνο του τα 

πάντα:  

 

                                                 
17 Παρόλα αυτά, ως οπαδός της ριζικής µορφής της φυσιοκρατίας, ο Rousseau αρνείται παντελώς την 
ύπαρξη των σχολείων ως κοινωνικών ιδρυµάτων (Χριστόπουλος, 2005). 
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…να βλέπει µε τα δικά του µάτια, να νιώθει µε τη δική του καρδιά. Να µην τον 

διαφεντεύει καµία εξουσία εκτός από εκείνη της δικής του λογικής. (Rousseau, 2002) 

 

 Μόνο τότε το άτοµο είναι ικανό να αξιολογεί τις υφιστάµενες δυνατότητες 

επιλογής και να λαµβάνει τεκµηριωµένες αποφάσεις, ώστε να διαχειρίζεται αυτόνοµα 

τις υποθέσεις του βίου του και να συµµετέχει ισότιµα στις δηµόσιες διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων. Συνεπώς, η καλλιέργεια της λογικής ικανότητας και η ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης µε βάση την εκπαιδευτική θεωρία του Rousseau είναι δυνάµεις 

που λειτουργούν ως αντίδοτο στην παθητική αποδοχή γνώσεων και ιδεών. 

 

Ο πολίτης του ορθού λόγου και της αυτονοµίας 

Στη δίψα για γενική λαϊκή µόρφωση και το έντονο ενδιαφέρον που αρχίζει να 

παρατηρείται για ευρεία συµµετοχή των πολιτών στην άσκηση της πολιτικής 

εξουσίας, ο Kant προσθέτει την ανάγκη για παγκόσµια επικράτηση της αρχής της 

ορθολογικής αιτιολόγησης των πραγµάτων που είναι ανεξάρτητη από συγκεκριµένες 

κοινωνικές, πολιτικές και ιστορικές περιστάσεις καθώς και την τήρηση του νόµου του 

ηθικού χρέους. Σύµφωνα µε αυτόν, ο άνθρωπος ως ηθικό έλλογο ον αίρεται πάνω από 

τη φύση και οφείλει να υποτάσσεται σε έναν καθολικό, παγκόσµιο νόµο. Με την 

αναγνώριση αυτού του ηθικού νόµου ο άνθρωπος είναι σε θέση να εκτιµά την 

ανθρώπινη αξία ως κάτι ιερό και απαραβίαστο για όλα τα ανθρώπινα όντα. Μόνο έτσι 

αποκτά την προσωπική του ελευθερία και αξιοπρέπεια, ενώ όλες οι σχέσεις σταδιακά 

εξανθρωπίζονται και ηθικοποιούνται (Reble, 1990). 

Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις του Kant διαµορφώνονται κάτω από την 

επίδραση των ιδεών του Rousseau σχετικά µε την αυτονοµία του ανθρώπου, το 

δικαίωµα για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του και τη θεµελίωση του ηθικού του 

χαρακτήρα. Παράλληλα, όµως, στέκεται κριτικά απέναντι στον Rousseau, καθώς 

αναγνωρίζει στον πολιτισµό µία θετική λειτουργία, αµφισβητώντας την έµφυτη 

αγαθότητα του ανθρώπου. Ο τελικός σκοπός της αγωγής για τον Kant είναι η 

ολοκλήρωση της ανθρώπινης φύσης που στηρίζεται στα θεµέλια της αυτονοµίας και 

της ηθικότητας. Άλλωστε, σύµφωνα µε τον ∆εληκωσταντή (1990), µία από τις 

βαθµίδες της αγωγής, όπως παρουσιάζεται στις Παραδόσεις για την Παιδαγωγική του 

Kant, είναι η ηθικοποίηση, µε την οποία ο άνθρωπος γίνεται πολίτης του κόσµου, 

φροντίζοντας να επιλέγει µόνο αγαθούς σκοπούς, αφού δεν είναι απλώς πολιτισµικό 

αλλά και ηθικό ον που πρέπει να θεµελιώσει τον ηθικό του χαρακτήρα. Είναι εύκολα 
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κατανοητό ότι ο Kant αναφέρεται εδώ στην κοινωνία ως ένα ζωντανό πεδίο 

συµβίωσης των ανθρώπων, όπου αναδεικνύονται µε τον καλύτερο τρόπο οι αρετές 

της αλληλεγγύης, της προσφοράς και της αλληλοκατανόησης. Πιστεύει ότι η αγωγή 

έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτενέργεια του µαθητή και να τον ωθήσει στην 

εξέλιξη και την επιπλέον άσκηση των φυσικών του ικανοτήτων, ώστε ο µελλοντικός 

πολίτης να σκέπτεται και να ενεργεί ελεύθερα, µε ηθικά κριτήρια, συναισθανόµενος 

πάντα την ευθύνη που έχει απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. 

 

Πολίτης, κράτος και ιστορία 

Ο Hegel, ακολουθώντας τη φιλοσοφική θεώρηση του Kant, επιµένει στην 

ολοκληρωτική και αρµονική ανάπτυξη των φυσικών ταλέντων και δυνατοτήτων του 

ατόµου, όµως παράλληλα φροντίζει να αναδείξει εκείνους τους παράγοντες που 

ευθύνονται τόσο για την ατοµική όσο και για την κοινωνική αναµόρφωση.  

Κατά το γερµανό φιλόσοφο, όπως επισηµαίνει η Καραβάκου (2009), η 

κοινωνία των πολιτών18 αποτελεί τον βασικότερο διαµεσολαβητικό παράγοντα της 

ευρύτερης παιδευτικής διαδικασίας (Bildung), ο οποίος συµβάλλει στην υπέρβαση 

της υποκειµενικότητας και την επικράτηση του πολιτικού ορθολογισµού σε ατοµικό 

και κοινωνικό επίπεδο. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον Hegel, η συγκρότηση της 

κοινωνίας των πολιτών οφείλει να υπακούει σε δύο κανόνες: από τη µία πλευρά 

στηρίζεται κατά πολύ στη διαφοροποίηση, την εξατοµίκευση και την ικανοποίηση 

των προσωπικών αναγκών, από την άλλη όµως η ατοµική δράση περιορίζεται από 

την αναγνώριση και το σεβασµό του κοινού καλού, αφού στρέφεται στην εκπλήρωση 

εκείνων των µη αλλοτριώσιµων και αναφαίρετων δικαιωµάτων, των οποίων η 

άσκηση µας καθιστά όλους ελεύθερα και υπεύθυνα πρόσωπα.  

Η εγγενής κοινωνικότητα και η πολιτική φύση του ανθρώπου καταδεικνύουν 

ότι η κοινωνία δεν αποτελεί απλώς το άθροισµα των προσωπικών αντιλήψεων των 

µελών της. Η αρχή της διυποκειµενικής αναγνώρισης, την οποία εισάγει ο γερµανός 

φιλόσοφος, αναγνωρίζει ότι η διαµόρφωση της κοινωνίας είναι το αποτέλεσµα µίας 

παιδευτικής διαδικασίας κατά την οποία ερχόµαστε σε επαφή µε τα άλλα υποκείµενα. 

Άλλωστε, κάθε άνθρωπος, όπως τονίζει η Schou (2001), προσδιορίζεται από τη θέση 
                                                 
18 Σύµφωνα µε την Καραβάκου (2009): «Η κοινωνία των πολιτών είναι ο χώρος όπου αναπτύσσεται η 
οικονοµική δραστηριότητα, ο ανταγωνισµός, η σύγκρουση των ατοµικών επιδιώξεων και 
συµφερόντων καθώς και διάφορες µορφές συλλογικής δράσης µε κοινά ενδιαφέροντα, σκοπούς και 
αξίες, όπως οι θρησκευτικές, καλλιτεχνικές, φιλανθρωπικές οργανώσεις και µη κυβερνητικοί 
οργανισµοί». 
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που κατέχει σε ένα σύνολο µορφών της κοινωνικής ζωής και δεν περιορίζεται από 

κανονιστικές διατάξεις, η εγκυρότητα των οποίων παραµένει αναλλοίωτη στο χρόνο. 

Εποµένως, η εγελιανή εκπαιδευτική φιλοσοφία απαιτεί τη συνδιαλλαγή µε τον άλλο 

ως απαραίτητη προϋπόθεση της διαµόρφωσης ταυτότητας τόσο σε ατοµικό όσο και 

σε συλλογικό επίπεδο, αφού, όπως τονίζει η Καραβάκου (2009), η αγωγή και η 

µόρφωση συνίσταται στην είσοδο και τη σταδιακή προσαρµογή του µεµονωµένου 

ατόµου στον αντικειµενικό πολιτισµό. Έτσι, το εγελιανό όραµα για την κοινωνία των 

πολιτών είναι ένα κατεξοχήν παιδευτικό όραµα που αφορά στις δυνατότητες 

µεταλλαγής του σύγχρονου ανθρώπου από κυνηγό ιδιοτελών συµφερόντων σε 

ενσυνείδητο πολίτη. 

Όπως διαπιστώνουµε, είναι έκδηλη σε αυτό το σηµείο η αντίθεση του Hegel 

προς τη φιλοσοφική θεωρία του Rousseau, ο οποίος επικρίνει τα δηµιουργήµατα του 

πολιτισµού ως παράγοντες διάβρωσης της ανθρώπινης προσωπικότητας. Η 

εκπαίδευση, σύµφωνα µε τον Hegel, µπορεί να δοθεί στον άνθρωπο µόνο ως 

διαµόρφωση µέσα στα πλαίσια της ιστορικής πολιτισµικής κοινότητας µε στόχο να 

συµβάλλει στην ανάδειξη ενηµερωµένων και καταρτισµένων πολιτών (Reble, 1990). 

 

Ελευθερία και δικαιοσύνη στο ριζοσπαστικό φιλελευθερισµό  

Εξίσου µεγάλη σηµασία στην παιδαγωγική λειτουργία της πολιτικής 

συµµετοχής, η οποία αποτελεί συστατικό στοιχείο της µόρφωσης και της ωριµότητας 

των πολιτών, αποδίδει και ο Mill, ένας από τους κλασικούς στοχαστές του 

φιλελευθερισµού (Schmidt, 2004). Βέβαια, δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής µας 

το γεγονός ότι στην πολιτική σκέψη του Mill η συµµετοχή είναι ένας µηχανισµός 

µέσω του οποίου οι πολίτες εξασκούν τις ικανότητες τους προκειµένου να 

υπερασπίζονται και να εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο τα προσωπικά τους 

συµφέροντα. Ο Mill στο έργο του Περί Ελευθερίας αναφέρεται κατά κύριο λόγο στο 

άτοµο ως µια αυτόνοµη µονάδα που πασχίζει για το δικό της όφελος, αναγνωρίζοντας 

παράλληλα στα άλλα άτοµα το ίδιο δικαίωµα: 

 

Η µόνη ελευθερία, που είναι άξια του ονόµατός της, είναι η ελευθερία να 

επιδιώκουµε το όφελός µας µε το δικό µας τρόπο. Αρκεί να µην προσπαθούµε να 

βλάψουµε τους άλλους ή να τους εµποδίσουµε να επιτύχουν το ίδιο πράγµα. (Mill 

1983)  
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Από την άλλη πλευρά, η ηθική υπόσταση των πράξεων του ανθρώπου και η 

συνακόλουθη ευχαρίστηση που αποκοµίζει από αυτές είναι για τον άγγλο στοχαστή 

ένας εξίσου σηµαντικός παράγοντας, τον οποίο αναλύει στο έργο του Ωφελιµισµός. 

Εκεί εντοπίζουµε τις απαραίτητες προϋποθέσεις µίας πράξης προκειµένου αυτή να 

ανταποκρίνεται στην ηθική: 

 

 Η διδασκαλία που αποδέχεται ως θεµέλιο της ηθικής την ωφέλεια ή την αρχή της 

µεγίστης ευτυχίας θεωρεί ότι οι πράξεις είναι ηθικώς αγαθές στο βαθµό που τείνουν να 

µεγιστοποιήσουν την ευτυχία και εσφαλµένες στο βαθµό που τείνουν να προκαλούν ό, τι 

αντίκειται σε αυτή. (Mill 2002) 

  

Εντούτοις, θα ήταν λάθος να αποδώσουµε τις έννοιες της ελευθερίας και της 

ηθικής µε βάση την ικανοποίηση αποκλειστικά προσωπικών φιλοδοξιών. Ο άγγλος 

στοχαστής πιστεύει ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα οφείλει να επικεντρώνεται στην 

εξυπηρέτηση του κοινού καλού, εποµένως σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε την 

ικανοποίηση του αισθήµατος δικαίου. Όµως, η ιδέα της δικαιοσύνης για τον Mill δεν 

έχει τη µορφή του σεβασµού προς ένα παγκόσµιο νόµο, όπως ορίζει η καντιανή 

ηθική, αλλά συνδέεται κυρίως µε την απαίτηση να γίνουν σεβαστά ορισµένα 

δικαιώµατα που ο κάθε άνθρωπος θεωρεί απαράβατα (Αθανασόπουλος, 2002). 

 Εποµένως, η απουσία εξωτερικών περιορισµών από την εκκλησία, το κράτος 

ή οποιαδήποτε άλλη εξουσία θεωρείται απαραίτητη προκειµένου να εκφραστεί η 

αυθεντική ατοµική βούληση στο πλαίσιο της ηθικής και να διαµορφωθούν ελεύθερα 

οι προσωπικές πεποιθήσεις, σύµφωνα µε τον Mill. 

 

2.4 Σύγχρονες θεωρίες 

 

Η ραγδαία εκβιοµηχάνιση και ο πρωτόγνωρος αστικός µετασχηµατισµός των 

ανθρώπινων κοινωνιών που παρατηρείται από τον 19ο αιώνα και µετά διαµορφώνει 

ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο διαπραγµάτευσης για τις έννοιες της δηµοκρατίας, 

του πολίτη και της εκπαίδευσης, σε σχέση µε όσα έχουµε σχολιάσει στις 

προηγούµενες ενότητες. Το ενδιαφέρον για τη δια βίου µάθηση αρχίζει να 

αναζωπυρώνεται στην Ευρώπη και την Αµερική, αλλά εκφράζεται σχεδόν 

αποκλειστικά µε τη µορφή της εκπαίδευσης ενηλίκων. Προς αυτή την εξέλιξη οδηγεί 

αφενός η µεγάλη ανάγκη για επαγγελµατική κατάρτιση του εργατικού δυναµικού ως 
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αποτέλεσµα της εκβιοµηχάνισης και αφετέρου η ελπίδα µη προνοµιούχων 

κοινωνικών τάξεων, όπως οι αγρότες και οι εργάτες, να ανέλθουν µέσω της 

εκπαίδευσης στην οικονοµική και κοινωνική ιεραρχία (Parker, 1996). 

 

Πολίτης, δηµοκρατία και εκπαίδευση 

Ο Dewey, αντιλαµβανόµενος ότι τα ανθρώπινα όντα αποτελούν το πιο 

ζωντανό κοµµάτι της διαδικασίας µεταβολής των πολιτισµικών δεδοµένων, 

διατυπώνει τη δική του εκπαιδευτική πρόταση, η οποία δεν αποβλέπει αποκλειστικά 

και µόνο στην επαγγελµατική κατάρτιση των ατόµων. Τάσσεται ενάντια στον 

αχαλίνωτο οικονοµικό ατοµικισµό της εποχής του υποστηρίζοντας µε σθένος το 

πνεύµα της κοινωνικής ευθύνης και παλεύει µε όλες του τις δυνάµεις να φέρει το 

σχολείο πιο κοντά στη ζωή (Χριστόπουλος, 2005).  

Ο κορυφαίος αµερικανός εκπρόσωπος του ρεύµατος του πραγµατισµού στην 

εκπαίδευση υπογραµµίζει ότι η συνεχής προσαρµογή στο φυσικό και κοινωνικό 

περιβάλλον αποτελεί µια διαρκή µαθησιακή διεργασία στη ζωή των ατόµων, 

σηµαντικό µέσο για την ικανοποίηση της οποίας αποτελεί η εκπαίδευση σε ολόκληρο 

το βίο19. Αναφέρει χαρακτηριστικά:  

 

…ζωή σηµαίνει ανάπτυξη, ένα ζωντανό ον ζει τόσο αληθινά και θετικά σε µια φάση 

όσο και σε µια άλλη, µε την ίδια εσωτερική πληρότητα και τις ίδιες απόλυτες 

απαιτήσεις. Συνεπώς, εκπαίδευση σηµαίνει το εγχείρηµα της παροχής των συνθηκών 

που διασφαλίζουν την ανάπτυξη ή την επάρκεια της ζωής, ανεξάρτητα από την 

ηλικία. (Dewey, 1916)  

 

Επίσης, η διαρκής διαδικασία της µάθησης πρέπει να έχει ως αφετηρία το 

προσωπικό ενδιαφέρον και την περιέργεια του ατόµου για κάποιο ζήτηµα. Αυτός ο 

παράγοντας συντελεί στην κινητοποίηση των δυνάµεων του, στη δραστηριοποίηση 

και την ανάληψη πρωτοβουλιών για ατοµική και συλλογική δράση µε βάση την 

πραγµατικότητα, η οποία βρίσκεται σε µία διαρκή εξελικτική διαδικασία 

(Χριστόπουλος, 2005). 

                                                 
19 Η ανάπτυξη της ικανότητας των ατόµων να µάθουν να αναγνωρίζουν τις αντιφάσεις των νέων όρων 
και συνθηκών ζωής και να συµµετέχουν ενεργά στις διαδικασίες της εξέλιξης τους προοιωνίζεται την 
εµφάνιση της διαπολιτισµικής αγωγής στην εκπαίδευση, για την οποία θα µιλήσουµε σε επόµενο 
κεφάλαιο (3.1).  
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Παρόµοια χαρακτηριστικά αποδίδει ο Dewey και στη δηµοκρατία, αφού 

σύµφωνα µε τον διάσηµο ορισµό του (1916): 

 

Η δηµοκρατία είναι κάτι περισσότερο από µία απλή µορφή διακυβέρνησης. Είναι 

ένας τρόπος κοινής ζωής και ανταλλαγής εµπειριών.  

 

Με αυτό τον ορισµό ο αµερικανός φιλόσοφος υπογραµµίζει τις δύο κυρίαρχες 

συνισταµένες ενός πραγµατικά δηµοκρατικού τρόπου ζωής: την αναγνώριση ενός 

στρώµατος κοινών αξιών και ιδανικών και ταυτόχρονα την ανάδειξη ευέλικτων 

µορφών επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων που προωθούν τη συνεργασία 

(Alexander, 1994). Άρα, γίνεται φανερό ότι η έννοια της δηµοκρατίας κατέχει 

κεντρική θέση στην παιδαγωγική αντίληψη του αµερικανού φιλοσόφου. 

Παράλληλα, ο Dewey επισηµαίνει ότι ο σκοπός της δηµοκρατικής 

εκπαίδευσης µπορεί να κατανοηθεί µε δύο διαφορετικούς τρόπους. Η µία εκδοχή 

περιλαµβάνει την παροχή των απαραίτητων γνώσεων και την ενίσχυση του 

ενδιαφέροντος των ατόµων αναφορικά µε τη συµµετοχή τους σε εκλογικές 

διαδικασίες, ενώ η άλλη περιέχει κάτι πιο ουσιαστικό: την ερµηνεία της δηµοκρατίας 

ως µεθόδου ανταλλαγής και επικοινωνίας των τρόπων ζωής και των εµπειριών που 

αποκοµίζουν οι πολίτες από την καθηµερινή τους επαφή, η οποία αντιπαρατίθεται σε 

κάθε µορφή αποµόνωσης (Parker, 1996). Αυτή η αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται 

µεταξύ των µελών της κοινωνίας εξασφαλίζει την απρόσκοπτη διάδοση ποικίλων 

απόψεων, ιδεών και ενδιαφερόντων και συµβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της 

δηµοκρατίας, αφού εξασκεί τα ανθρώπινα όντα να συνεργάζονται για την επίλυση 

προβληµάτων, να ασκούν εποικοδοµητική κριτική, ενώ προάγει τον ελεύθερο 

στοχασµό (Χριστόπουλος, 2005). Παράλληλα, η άµεση και ενεργή επαφή µε το 

κοινωνικό περιβάλλον συντελεί καθοριστικά στην κατάρριψη των ταξικών, 

φυλετικών, ή εθνοτικών διακρίσεων, αφού κατευθύνει τα άτοµα στην επιδίωξη για 

προσφορά ενός ελάχιστου αριθµού θεµελιωδών δικαιωµάτων όπως η στέγη, η τροφή 

και η υγεία σε όλους αγνοώντας τυχόν επιµέρους διαφορές (Dewey, 1916). 

Όπως παρατηρούµε, η δηµοκρατία και η εκπαίδευση απαρτίζουν δύο 

αδιαχώριστες δυνάµεις στη φιλοσοφική σκέψη του Dewey ευρισκόµενες σε άµεση 

αλληλεπίδραση, αφού η ύπαρξη της µίας αποτελεί προϋπόθεση για την άλλη. Από τη 

µία πλευρά η δηµοκρατική διακυβέρνηση µίας πολιτείας παρέχει ένα παιδευτικό 

περιβάλλον σε όλους τους πολίτες, οι οποίοι µέσω της καθηµερινής επαφής τους µε 
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τα όργανα και τους θεσµούς διδάσκονται κοινωνικές συµπεριφορές, πολιτικές 

απόψεις, αξίες και ιδανικά που διαµορφώνουν την προσωπικότητα τους. Από την 

άλλη, η ανάπτυξη της παιδείας προσφέρει τη δυνατότητα σε όλα τα µέλη µίας 

κοινωνίας να εξελίξουν τις προσωπικές τους ικανότητες και να αναλάβουν τον 

κοινωνικό ρόλο που απαιτείται προκειµένου να διατηρηθεί και να βελτιωθεί το 

δηµοκρατικό πολίτευµα.  

Γίνεται εµφανές ότι οι θέσεις του Dewey βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε 

τις παιδαγωγικές κατευθύνσεις του Καντ, αφού απορρίπτουν από κοινού τη 

µηχανιστική διαδικασία της επιβολής της γνώσης στον εκπαιδευόµενο. Η παιδεία για 

τον αµερικανό φιλόσοφο είναι ένα προσωπικό και συλλογικό ιδανικό που αναφέρεται 

σε όλα τα είδη των ανθρώπινων σχέσεων και υλοποιείται χάρη στην εκπλήρωση δύο 

φαινοµενικά αντίθετων στόχων: την υιοθέτηση ενός προσωπικού τρόπου ζωής και τη 

συµµετοχή στη διαρκώς εξελισσόµενη διαδικασία της κοινωνικής αλλαγής (Dewey, 

1916).  

Παρεµφερής είναι και η πεποίθηση του ότι η δηµοκρατία ως µέρος της 

κοινωνικής, πολιτικής και οικονοµικής ζωής µπορεί να εδραιωθεί και να 

τελειοποιηθεί µόνο αν γίνει παράλληλα µία προσωπική φιλοσοφία και ένας 

ενοποιητικός παράγοντας για την ανάδειξη συλλογικών ηθικών αξιών και 

πνευµατικής ανύψωσης. Φυσικά, ο Dewey απορρίπτει την ιδέα του δυϊσµού ανάµεσα 

στο άτοµο και στην κοινωνία, προτάσσοντας την ιδέα ότι κάθε ανθρώπινο ον είναι 

συνδεδεµένο µε το περιβάλλον και την ευρύτερη κοινότητα στην οποία ανήκει 

(Χριστόπουλος, 2005). Παράλληλα, φροντίζει να αποφύγει την ανάδειξη κάποιας 

απόλυτης ηθικής αλήθειας ως υπέρτατης δηµοκρατικής αξίας, στάση που πηγάζει από 

την πραγµατιστική θέση από την οποία προσεγγίζει το φαινόµενο της εκπαίδευσης. 

Όπως τονίζει ο ίδιος (1916), η υιοθέτηση µίας τέτοιας ανεξάρτητης ηθικής 

πραγµατικότητας απλώς θα µετέφερε την άσκηση δύναµης από µία κοινωνική οµάδα 

σε κάποια άλλη και θα εµπόδιζε την ανάπτυξη ενός αληθινού κοινωνικού 

µετασχηµατισµού. Συνεπώς, ο Dewey, όπως ορθά επισηµαίνει ο Puolimatka (1997), 

επιτυγχάνει να προσδιορίσει µε επιτυχία ένα µέσο επίπεδο ανάµεσα σε µία θεωρία 

που, έχοντας ως στόχο να περισώσει την αντικειµενικότητα των αξιών, τις 

αποµονώνει από την καθηµερινή εµπειρία και τη φυσική εξέλιξη, και µία άλλη 

θεωρία η οποία, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει µία στέρεη βάση αναφοράς για τη 

σηµασία των ανθρώπινων πράξεων, τις υποβαθµίζει σε απλές δηλώσεις και 

αντιλήψεις που πηγάζουν από τα επιµέρους ατοµικά συναισθήµατα.  
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Βέβαια, δεν πρέπει να υποθέσουµε σε καµία περίπτωση ότι ο Dewey αρνείται 

κατηγορηµατικά την ύπαρξη κριτηρίων αναφορικά µε τη νοηµατοδότηση µίας 

συµπεριφοράς που χαρακτηρίζεται από αξίες και ιδανικά (Alexander, 1994). 

Αντίθετα, θέτει ως προϋπόθεση για την µετουσίωση οποιασδήποτε επιθυµίας σε 

πράξη την αµερόληπτη και βασισµένη σε λογικά κριτήρια συσχέτιση της µε την 

τρέχουσα πραγµατικότητα. 

 

Κριτική συνειδητοποίηση του πολίτη 

Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις αυτή η τρέχουσα κοινωνική και πολιτική 

πραγµατικότητα, για την οποία κάνει λόγο ο Dewey, δεν αποτελεί το καλύτερο 

παράδειγµα για το χώρο της εκπαίδευσης. ∆ιάφορες µορφές ιµπεριαλισµού, όπου οι 

αδύναµες χώρες υποκύπτουν στις πολιτιστικά ανεπτυγµένες υιοθετώντας τον τρόπο 

ζωής τους και χάνοντας την ταυτότητα τους, αρχίζουν να κάνουν την εµφάνιση τους 

κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα.  

Η Βραζιλία αποτελεί µία τέτοια περίπτωση και ο Freire, που αναπτύσσει την 

παιδαγωγική του θεώρηση στο ευρύτερο πλαίσιο της κριτικής θεωρίας, επιχειρεί να 

διαµορφώσει µία παιδαγωγική της απελευθέρωσης που οδηγεί στον εξανθρωπισµό 

των καταπιεζόµενων µέσω της κριτικής συνειδητοποίησης της κατάστασης τους. 

Βασικό συστατικό της παιδαγωγικής της απελευθέρωσης που εκφράζει ο Freire 

αποτελεί η κατάρριψη της τραπεζικής αντίληψης για την εκπαίδευση (banking 

education), η οποία σφραγίζεται από τον υποβιβασµό των εκπαιδευοµένων σε 

παθητικούς αποδέκτες της γνώσης. Οι µαθητές σε αυτή την περίπτωση, απλώς 

προσλαµβάνουν ένα σύνολο γνώσεων, τις οποίες αποστηθίζουν, µε αποτέλεσµα η 

εκπαίδευση να γίνεται αποκλειστικά και µόνο µία πράξη αποταµίευσης από την 

πλευρά τους.  

Επιπλέον, η τραπεζική αντίληψη για τη γνώση εκµηδενίζει τη δηµιουργική 

δύναµη των ανθρώπων και παρεµποδίζει την ανάπτυξη της κριτικής τους συνείδησης, 

αφού: 

 

Σε τελευταία ανάλυση οι άνθρωποι είναι εκείνοι που σιγά-σιγά χάνονται, εξαιτίας της 

έλλειψης δηµιουργικότητας, αλλαγής και γνώσης που χαρακτηρίζει τούτο το πλανερό 

(στην καλύτερη περίπτωση) σύστηµα. Γιατί, έξω από την έρευνα, έξω από την 

πράξη, οι άνθρωποι δεν µπορούν να γίνουν σωστοί άνθρωποι. (Freire 2005)  
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Όµως, η εκπαίδευση κατά τον Freire πρέπει να ενθαρρύνει τη δράση των 

ανθρώπων µέσα στην κοινωνική πραγµατικότητα προς την κατεύθυνση του ριζικού 

ανασχηµατισµού των καταπιεστικών δοµών που τους επιβάλλονται. Μέσω της 

καλλιέργειας της κριτικής σκέψης και του στοχασµού, οι εκπαιδευόµενοι θα 

µπορέσουν να αντιληφθούν το ευρύτερο περιβάλλον στις πραγµατικές του 

διαστάσεις, να συνειδητοποιήσουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα τους και να 

οδηγηθούν σε έναν δηµοκρατικό µετασχηµατισµό της κοινωνίας (Freire, 2005)20. 

 

Ο πολίτης και οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης 

Τα αιτήµατα που εκφράζουν ο Dewey και ο Freire για µία πιο δηµοκρατική 

και δίκαιη οργάνωση της πολιτικής και εκπαιδευτικής ζωής, η οποία οφείλει να 

λαµβάνει υπόψη της την εµπειρία και τη θέληση των ατόµων, αλλάζουν ριζικά για 

µία ακόµα φορά το τοπίο.  

Η θεωρία του κοινωνικού συµβολαίου, που αποτέλεσε αντικείµενο πολιτικού 

και εκπαιδευτικού προβληµατισµού από τον Locke και τον Rousseau, αναβιώνει µέσα 

από το στοχασµό του Rawls, προκειµένου να προσδιορίσει τις αρχές της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, στις οποίες στηρίζεται η οργάνωση µίας σύγχρονης φιλελεύθερης 

δηµοκρατίας. Ο αµερικανός πολιτικός στοχαστής προσπαθεί στο βιβλίο του Θεωρία 

της ∆ικαιοσύνης να αναβιώσει την ιδέα ενός διεθνούς κοινωνικού συµβολαίου, 

αναζητώντας τις ηθικές βάσεις που προσδιορίζουν τα πολιτικά κριτήρια, τα οποία 

ενδεχοµένως οδηγούν σε έναν κόσµο δικαιότερο, ελεύθερο και ειρηνικό. 

Ακολουθώντας τα βήµατα των στοχαστών της Αναγέννησης και της Νεότερης 

Εποχής, ο Rawls αισθάνεται την ανάγκη να προχωρήσει σε µία ακόµη περιγραφή της 

φυσικής κατάστασης του ανθρώπου, όπως την αντιλαµβάνεται ο ίδιος. Ορίζει, λοιπόν, 

την πρωταρχική κατάσταση (original position) του ατόµου µε βάση την ικανότητα 

του ορθολογικού στοχασµού, την αίσθηση της δικαιοσύνης και την ηθική αντίληψη 

που διαθέτει. Οι ιδιότητες αυτές του επιτρέπουν να ικανοποιεί τους τυπικούς 

περιορισµούς του δικαίου και να συµµετέχει ισότιµα στη δηµόσια ζωή.   

H αρχή της δικαιοσύνης, ως υπέρτατος κανονιστικός νόµος έχει τη 

δυνατότητα να επιβάλλει την ισότητα µεταξύ των πολιτών και µπορεί να αναιρεθεί 

µόνο στην περίπτωση που κάποιος βαθµός ανισότητας αναλαµβάνει να ωφελήσει 

                                                 
20 Συγκεκριµένα, η συνειδητοποίηση του ατόµου µπορεί να επιτευχθεί µόνο όταν το ίδιο αντιληφθεί το 
βαθµό εξάρτησης και καθορισµού του από τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν 
(Parker, 1996). 
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τους λιγότερο προικισµένους ή ευνοηµένους µε σκοπό να εξισορροπήσει τα 

πράγµατα. 

 

Κάθε πρόσωπο έχει ίσο δικαίωµα στο πλέον εκτεταµένο σχήµα ίσων βασικών 

ελευθεριών που να είναι συµβατό µε ένα παρόµοιο σχήµα ελευθερίας για τους 

άλλους, ενώ οι κοινωνικές και οικονοµικές ανισότητες διευθετούνται έτσι ώστε να 

αναµένεται εύλογα ότι θα αποβούν προς όφελος όλων. (Rawls, 2001) 

 

Συνεπώς, κάθε αυθεντική δηµοκρατική κοινωνία θα πρέπει να εµπεριέχει το 

στοιχείο της λαϊκής συµµετοχής και της ελευθερίας όλων να λαµβάνουν αποφάσεις 

για τις δηµόσιες υποθέσεις. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο Rawls 

προσανατολίζεται στο ιδανικό µίας διαλογικής δηµοκρατίας ως µία κοινωνική ένωση 

που βασίζεται πάντοτε στο δηµόσιο διάλογο και την επιχειρηµατολογία που 

αναπτύσσεται ανάµεσα στους πολίτες. Άλλωστε, όπως υπογραµµίζει η Lamy (2006), 

οι συµφωνίες που προκύπτουν από την ανταλλαγή απόψεων µεταξύ ελεύθερων και 

ίσων πολιτών είναι αυτές που επιτρέπουν το σχηµατισµό κοινών πολιτικών και 

ηθικών πεποιθήσεων και αποτελούν τη βάση της κοινωνικής συµβίωσης. Με αυτόν 

τον τρόπο η δηµοκρατία δεν περιορίζεται στην πολιτική αντιπροσώπευση, αλλά είναι 

σε θέση να διαµορφώσει την κατανόηση των πολιτών για τον εαυτό τους και τα 

συµφέροντά τους. 

 

Η αναγνώριση του πολίτη 

Όµως, η ανάγκη για καθολική συµµετοχή στις δηµόσιες υποθέσεις που πρέπει 

να διέπεται από κανόνες ισότητας και δικαιοσύνης, όπως διατυπώνεται από τον 

Rawls, αποκαλύπτει µία βασική αδυναµία των σύγχρονων πολυπολιτισµικών 

κοινωνιών. Ο προβληµατισµός που απορρέει από τη συνύπαρξη οµάδων µε 

διαφορετικά πολιτισµικά χαρακτηριστικά λαµβάνει σοβαρές διαστάσεις, καθώς 

διατυπώνεται µε ολοένα µεγαλύτερη σφοδρότητα το αίτηµα µειονεκτουσών 

πολιτισµικών ενοτήτων και περιθωριοποιηµένων κοινωνικά οµάδων για αναγνώριση. 

Η πολιτική της αναγνώρισης, όπως εκφράζεται από τον Taylor, έρχεται να 

καλύψει αυτό το κενό, καθώς υποστηρίζει ότι το ζητούµενο για την προσωπική 

ολοκλήρωση και την κοινωνική πρόοδο είναι η αναγνώριση της µοναδικής 

ταυτότητας του κάθε ατόµου και των ξεχωριστών τρόπων έκφρασης του κάθε 

πολιτισµικού συνόλου. Ο καναδός φιλόσοφος θεωρεί την ύπαρξη αυτών των 
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διαφορών πολύ σηµαντική, προκειµένου οι µειονεκτούσες πολιτισµικές οµάδες να 

διατηρήσουν αλώβητη την πολιτισµική τους ταυτότητα, ώστε να είναι σε θέση να 

προσφέρουν τα δικά τους µοναδικά στοιχεία στη σύνθεση µίας περισσότερο 

αντιπροσωπευτικής κοινωνίας (Taylor, 1997).  

Βέβαια, το αίτηµα για ουσιαστική αναγνώριση επιµέρους πολιτισµικών 

ενοτήτων και µειονεκτούντων πληθυσµιακών συνόλων σε µία σύγχρονη δηµοκρατική 

κοινωνία εδράζεται στη βάση της απόδοσης ίσου σεβασµού σε όλα τα µέλη της 

κοινωνίας και στην εξασφάλιση ίσων προϋποθέσεων για ελεύθερη έκφραση 

(Kymlicka, 2005). Προκειµένου αυτή η προσέγγιση να είναι ουσιαστική θα πρέπει να 

εκφράζεται µέσα από δηµόσια διαβούλευση, έναν ανοιχτό και διαρκή δηµόσιο 

διάλογο, αναφορικά µε εκείνες τις όψεις της προσωπικής ή συλλογικής ταυτότητας 

που φαινοµενικά βρίσκονται σε αντιπαράθεση, αλλά θα µπορούσαν να αποτελέσουν 

µελλοντικά ενοποιητικά στοιχεία µεταξύ των φορέων διαφορετικών πολιτισµικών 

παραδόσεων. 

 

Πολίτης, διαβουλευτική δηµοκρατία και διεπικοινωνιακή δράση 

Αυτό το βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπινου βίου, δηλαδή ο θεµελιακά 

διαλογικός χαρακτήρας του, συµβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της θεωρίας του 

Habermas για µία διαβουλευτική ή διαλογική σύλληψη της δηµοκρατίας. Ο γερµανός 

φιλόσοφος, όπως τονίζει η Schou (2001), απορρίπτει τη θεωρία της δικαιοσύνης του 

Rawls ως υπέρτατη κανονιστική αρχή και εισάγει το δικαίωµα των ανθρώπων να 

διατυπώνουν δηµόσιο λόγο µε κανόνες ελευθερίας και ισότητας. Απώτερος σκοπός 

της συµµετοχής των ατόµων στις πολιτικές και κοινωνικές διαδικασίες, σύµφωνα µε 

τον Habermas, πρέπει να είναι µία συµφωνία (consensus), η οποία προκύπτει ως το 

τελικό αποτέλεσµα µίας διαλεκτικής ανταλλαγής επιχειρηµάτων και διεξοδικής 

συζήτησης µεταξύ των πολιτών για τα κοινά θέµατα που τους απασχολούν µε 

ορθολογικούς όρους. Αυτή η διαδικασία οφείλει να είναι διεθνής και να υπερβαίνει 

τις τοπικά επικρατούσες µορφές κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης µέσα από 

λογικά θεµελιωµένες αποφάσεις που στηρίζονται σε συγκεκριµένες αρχές (Schou, 

2001). 

Βασικό σηµείο της συλλογιστικής πορείας του γερµανού φιλοσόφου και 

κοινωνιολόγου είναι ότι η αναγκαιότητα για συναίνεση δεν τίθεται ως 

προαπαιτούµενο, αλλά προκύπτει σαφώς από τη διαβουλευτική διαδικασία και 

αντανακλά την διάθεση ενεργών και σωστά πληροφορηµένων πολιτών να 
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αλληλεπιδράσουν δηµιουργικά µέσα σε ένα δηµοκρατικό περιβάλλον. Η 

διαβούλευση, που εξελίσσεται διαρκώς ανάµεσα στους πολίτες, περιγράφεται από τον 

ίδιο ως: 

 

…απρόσκοπτη ελευθερία στην επικοινωνία που περιλαµβάνει την ανεµπόδιστη 

έκφραση γνώµης, βασίζεται σε ορθολογικά κριτήρια και µπορεί να οδηγήσει 

δυνητικά σε µεταστροφή των αρχικών προτιµήσεων του ατόµου. (Habermas, 1996)  

 

Εποµένως, η φιλοσοφική πρόταση του Habermas προωθεί την ιδέα της 

ισότιµης έκφρασης γνώµης στον δηµόσιο διάλογο και της ενεργού συµµετοχής στις 

κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες για όλα τα µέλη µίας κοινωνίας, αφού όλες οι 

απόψεις, είτε πλειοψηφούσες είτε µειοψηφούσες, θα πρέπει να περάσουν από τη 

βάσανο της κρίσης µε ορθολογικά πάντοτε κριτήρια. 

Επιπλέον, αποφάσεις που έχουν ληφθεί µε δηµοκρατικές διαδικασίες 

βασισµένες στην αρχή της πλειοψηφίας τίθενται υπό διαρκή διαπραγµάτευση και 

µπορούν να ανατραπούν στην περίπτωση κατά την οποία η µειοψηφούσα τάση 

διαθέτει λογική επιχειρηµατολογία ώστε να καταρρίψει τη νοµιµότητα της 

επικρατούσας πολιτικής21. Προτεραιότητα για τον γερµανό φιλόσοφο έχει η ανάδυση 

µιας παγκόσµιας κοινωνίας των πολιτών που στηρίζεται στα αξιακά θεµέλια του 

ευρωπαϊκού ηθικού και πολιτικού πολιτισµού και αποτελείται από ανθρώπους 

συνεπείς στις δηµοκρατικές τους πεποιθήσεις, κοινωνικά και οικολογικά ευαίσθητους 

και πολιτισµικά ανεκτικούς στην ετερότητα (Habermas, 2007). 

Σχετικά µε την εφαρµογή της αντίληψης του Habermas στο εκπαιδευτικό 

πεδίο, παρατηρούµε ότι η πρόταση του για µία ελεύθερη διαδικασία διαβούλευσης 

ανάµεσα σε ισότιµους συνοµιλητές συντελεί στην ενθάρρυνση όλων των 

συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας να συµβάλλουν στη διαµόρφωση ενός 

δηµοκρατικού και συµµετοχικού θεσµού. Βέβαια, οφείλουµε να επισηµάνουµε και 

έναν αρκετά σηµαντικό παράγοντα που είναι πιθανό να οδηγήσει στην εξαγωγή 

στρεβλών αποφάσεων, αν δεν έχει ληφθεί υπόψη η πραγµατική βούληση των ατόµων. 

Ο γερµανός φιλόσοφος καταλήγει στη διαβουλευτική αντίληψη για µία δηµοκρατική 

ιδιότητα του πολίτη, λαµβάνοντας ως δεδοµένη την αυτονοµία όλων των 

                                                 
21 Όπως αναφέρει η Karavakou (2012α), ο Habermas τονίζει ότι η αξία των θεσµών µίας συνταγµατικά 
κατοχυρωµένης ελευθερίας αντικατοπτρίζει την αξία που αποδίδουν σε αυτούς οι άνθρωποι που τους 
χρησιµοποιούν. 
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εµπλεκοµένων σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό δεν είναι κάτι που µπορεί να 

διασφαλιστεί σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς είναι δεδοµένοι οι ασυνείδητοι ή 

ενσυνείδητοι περιορισµοί που τους εµποδίζουν να διαµορφώσουν ορθολογικές και 

απόλυτα αυθεντικές προτάσεις.  

 Μέσα από την αναµφισβήτητα επιλεκτική µας αναφορά στις παραπάνω 

θεωρίες και την ανάλυση των βασικότερων σηµείων τους µπορεί να διαπιστώσει 

κανείς µε ασφάλεια ότι η µακρόχρονη ιστορία της έννοιας της πολιτειότητας, έτσι 

όπως αυτή έχει διαµορφωθεί στο πλαίσιο της εξέλιξης του ίδιου του πολιτεύµατος της 

δηµοκρατίας, χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα στάδια: 

• Αρχικά, η πολιτειότητα ερµηνεύεται κάτω από το πρίσµα της ενεργού 

συµµετοχής στην πολιτική και κοινωνική ζωή, µε βάση την ευρύτερη αντίληψη που 

κυριαρχεί στον αρχαιοελληνικό κόσµο, η οποία συνδέει ευθέως την ατοµική ευηµερία 

µε την κοινωνική πρόοδο αναδεικνύοντας την πόλη ως το σηµαντικότερο παράγοντα 

που δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να αναπτύξει τις ικανότητες και να 

καλλιεργήσει την προσωπικότητά του. 

• Στη νεωτερική εποχή, η έννοια του πολίτη εκφράζεται κυρίως µέσα από την 

επικράτηση του αιτήµατος για ατοµική αυτονοµία και ελευθερία που αποδυναµώνει 

τη συλλογική της διάσταση, ενώ στη συνέχεια οι θεωρίες του κοινωνικού συµβολαίου 

αναλαµβάνουν το ρόλο να εξασφαλίσουν την τήρηση από µέρους της πολιτείας των 

ατοµικών δικαιωµάτων των πολιτών. 

• Έτσι, καλλιεργείται το έδαφος για την έκρηξη του σύγχρονου ατοµικισµού, ο 

οποίος χαρακτηρίζει τη µετανεωτερική εποχή, προκαλώντας την ανάδειξη 

φαινοµένων που πλήττουν ευθέως την υπόσταση των δηµοκρατικών θεσµών και 

απειλούν την κοινωνική συνοχή, όπως η απροθυµία συµµετοχής των πολιτών στα 

κοινά, η περιθωριοποίηση και ο κοινωνικός αποκλεισµός. Ως αντιστάθµισµα στον 

ατοµικισµό αναπτύσσονται οι σύγχρονες θεωρίες για την πολιτειότητα, οι οποίες 

επιχειρούν να τοποθετήσουν στο προσκήνιο της δηµόσιας συζήτησης έννοιες όπως η 

συµµετοχή, ο πλουραλισµός, η κοινωνική λογοδοσία και η υπευθυνότητα. 

Εποµένως, καθίσταται αναγκαία η περιγραφή των ιδιαίτερων 

κοινωνικοπολιτικών συνθηκών που ακολουθεί στο επόµενο κεφάλαιο ώστε να 

αιτιολογηθεί η σύγχρονη µεταβολή της έννοιας της πολιτειότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

3.1 Παγκοσµιοποίηση - Πολυπολιτισµικότητα 

 

Όπως έχει ήδη επισηµανθεί, η ανάπτυξη των σύγχρονων θεωριών για τη δηµοκρατία 

και την ιδιότητα του πολίτη και η συνακόλουθη διερεύνηση των εκπαιδευτικών τους 

διαστάσεων βαδίζει παράλληλα µε τη ραγδαία µεταβολή των πολιτικών, κοινωνικών 

και οικονοµικών συνθηκών που παρατηρείται σε παγκόσµιο επίπεδο. Η έννοια του 

εθνικού πολίτη έχει ήδη αρχίσει να ατονεί αφήνοντας χώρο για την ανάπτυξη και 

άλλων ορισµών όπως αυτοί του ευρωπαίου ή του οικουµενικού πολίτη, οι οποίοι 

συναντώνται σε επίσηµα κείµενα παραγωγής πολιτικής. Σε ποιο βαθµό όµως αυτή η 

µεταστροφή διαφοροποιεί το περιεχόµενο της έννοιας του πολίτη; Ποια είναι σήµερα 

η πραγµατικότητα αναφορικά µε τη λειτουργία της δηµοκρατίας και την προώθηση 

των δηµοκρατικών αξιών; Σε ποιο βαθµό διαθέτουν οι πολίτες αυτά τα 

χαρακτηριστικά που τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες συνθήκες;  

Η ανάλυση των φαινοµένων της παγκοσµιοποίησης και της 

πολυπολιτισµικότητας που σηµατοδοτούν την εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών 

θεωρούµε ότι µπορεί να δώσει σηµαντικές απαντήσεις στους παραπάνω 

προβληµατισµούς. Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρούµε µία ενδελεχή εξέταση αυτών των 

φαινοµένων, µε διττό στόχο: από τη µία πλευρά να αναδείξουµε τις αρνητικές 

επιπτώσεις που προκαλεί η εµφάνιση τους στον ιδιωτικό και το δηµόσιο βίο και από 

την άλλη να φωτίσουµε τα ευεργετικά αποτελέσµατα που προκύπτουν από την 

εφαρµογή τους. 

Προσπαθώντας να ορίσουµε τη χρονική αφετηρία της εµφάνισης του 

φαινοµένου της παγκοσµιοποίησης οδηγούµαστε στη δεκαετία του 1970. Η ταχεία 

ανάπτυξη των συστηµάτων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και η επανάσταση της 

πληροφοριακής τεχνολογίας οδηγούν σε σηµαντικές αλλαγές στην οικονοµική δοµή 

µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µίας νέας παγκόσµιας αγοράς (Πρόκου, 2009). Έτσι, το 

κεφάλαιο δεν περιορίζεται πια στα εθνικά σύνορα, αλλά µετακινείται σταδιακά σε 
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όλο τον κόσµο, προκαλώντας έναν διεθνή οικονοµικό ανταγωνισµό, ο οποίος 

χρειάζεται την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και την απόκτηση επιπρόσθετων γνώσεων 

προκειµένου να εξελιχθεί. Ως αποτέλεσµα της επέκτασης αυτής, η διαρκής ανανέωση 

των ατοµικών δεξιοτήτων σε µία παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία αρχίζει να αποτελεί 

πρωταρχικό στόχο για κάθε πολίτη προκειµένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 

σύγχρονης αγοράς εργασίας (Μπουζάκης, 2005).  

Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι η παγκοσµιοποίηση, σύµφωνα µε 

τους Held & McGrew, είναι µία διαδικασία που ενσαρκώνει σηµαντικές αλλαγές 

στην οργάνωση των κοινωνικών σχέσεων και των οικονοµικών συναλλαγών, όπως 

αυτές εκφράζονται µέσα από διακρατικά και διηπειρωτικά δίκτυα δράσης και 

εξουσίας. Βασικά χαρακτηριστικά της παγκοσµιοποίησης αποτελούν σύµφωνα µε 

τους συγγραφείς: 

• Η εξάπλωση των κοινωνικοοικονοµικών δραστηριοτήτων πέρα από όρια και 

σύνορα. 

• Η εντατικοποίηση των διασυνδέσεων σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης 

ζωής. 

• Η ταχύτητα µε την οποία διαχέονται και ανταλλάσσονται τα δεδοµένα λόγω 

της  ανάπτυξης της τεχνολογίας.  

• Η επίδραση που έχει αυτή η διαδικασία στην ανάδειξη της προσωπικής 

ταυτότητας. 

 
Όπως γίνεται αντιληπτό, η παγκοσµιοποίηση είναι µία πολυδιάστατη διαδικασία, η 

οποία δεν µεταφράζεται αναγκαστικά µε οικονοµικούς όρους, αφού προκαλεί τη 

δηµιουργία νέων δεδοµένων που αφορούν όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής και 

µεταβάλει το νόηµα εννοιών και θεσµών, όπως η δηµοκρατία η πολιτειότητα και η 

εκπαίδευση. 

Επιχειρώντας µία πρώτη ανάγνωση της επίδρασης του φαινοµένου αυτού στη 

δηµοκρατία διαπιστώνουµε µία θεµελιώδη αντίφαση: ενώ τα όργανα πολιτικής 

διακυβέρνησης διεθνοποιούνται και ως εκ τούτου θα αναµέναµε µία συλλογική 

αντιµετώπιση των παγκόσµιων προβληµάτων µε αυξηµένη και ουσιαστική 

συµµετοχή των πολιτών, εντούτοις παρατηρούµε ότι διάφορες πολιτικές και 

οικονοµικές ελίτ αµφίβολης δηµοκρατικής νοµιµοποίησης αναλαµβάνουν την 

επίλυση σπουδαίων ζητηµάτων που αφορούν ολόκληρη την κοινωνία. Φυσικά, η 

εγκαθίδρυση διεθνών πολιτικών θεσµών φαντάζει επιβεβληµένη, καθώς η παγκόσµια 
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κοινότητα καλείται να επιλύσει σηµαντικά ζητήµατα, όπως η οικονοµική 

παγκοσµιοποίηση, η υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος και η τήρηση της 

διεθνούς ασφάλειας, τα οποία απαιτούν την συµβολή όλων των πολιτών και των 

κρατών προκειµένου να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά.  

Όµως, όπως υπογραµµίζει ο Kymlicka (2005), οι υπερεθνικές οργανώσεις 

(Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωµένα Έθνη, Παγκόσµια Τράπεζα) παρουσιάζουν µεγάλο 

δηµοκρατικό έλλειµµα και διαθέτουν ελάχιστη δηµόσια νοµιµοποίηση στα µάτια των 

πολιτών, γιατί είναι οργανωµένες κυρίως µέσω διακυβερνητικών σχέσεων, µε 

ελάχιστη συµµετοχή απλών πολιτών. Με αυτό τον τρόπο, η εγκαθίδρυση µίας 

κοσµοπολίτικης τάξης πραγµάτων που δυνητικά εγγυάται την αξιοπρέπεια του κάθε 

ανθρώπου µετασχηµατίζεται σταδιακά σε κρυφό εργαλείο νοµιµοποίησης της 

εκµετάλλευσης, της καταπίεσης και των διακρίσεων (Lamy, 2006). 

Από την άλλη πλευρά, η γιγάντωση της οικονοµικής διάστασης της 

παγκοσµιοποίησης επιφέρει δραµατικές αλλαγές και στο πεδίο της εκπαίδευσης του 

πολίτη, η οποία αποκτά έναν ωφελιµιστικό χαρακτήρα, αφού τονίζει περισσότερο τις 

έννοιες της οικονοµικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Ενώ οι 

δηµοκρατικές αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ισότητας εξακολουθούν 

να θεωρούνται πολύτιµες για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του ατόµου και την 

εξασφάλιση της κοινωνικής προόδου, χρησιµοποιούνται από την εκπαίδευση 

περισσότερο ως παράγοντες επίτευξης οικονοµικής ευηµερίας παρά ως αυτόνοµα 

ιδανικά (Καζαµίας & Πετρονικολός, 2003). 

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να επισηµανθεί ο ρόλος της πολυπολιτισµικότητας ως 

ένα ακόµα χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών που επηρεάζει καταλυτικά τη 

µορφή των ανθρώπινων σχέσεων. Είναι δεδοµένο ότι µία σειρά από αιτίες, όπως οι 

πολεµικές συρράξεις που προκαλούνται από εµφύλιες διαµάχες και εξωτερικές 

επεµβάσεις διεθνών οργανισµών σε χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, 

τα σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πληθυσµοί των 

αναπτυσσόµενων χωρών λόγω της παγκόσµιας επισιτιστικής κρίσης, της αύξησης της 

τιµής των τροφίµων και της ολοένα αυξανόµενης ανεργίας που τείνει να λάβει 

εκρηκτικές διαστάσεις, καθώς και η ανεπάρκεια θεσµών κοινωνικής στήριξης των 

µειονεκτουσών οµάδων σε αυτές τις χώρες, αποτελούν στοιχεία που διαµορφώνουν 

ένα σκηνικό διαρκούς αναζήτησης καλύτερων συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων 

και εξασφάλισης των βασικών προϋποθέσεων για µία αξιοπρεπή ζωή. Επιπλέον, η 

ανάπτυξη του παγκόσµιου εµπορίου, η χάραξη νέων δρόµων διακίνησης των 
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καταναλωτικών αγαθών και η ευκολότερη διακίνηση των κεφαλαίων σε παγκόσµιο 

επίπεδο δίνουν τη δυνατότητα σε εξειδικευµένα και επαρκώς καταρτισµένα τµήµατα 

του εργατικού δυναµικού να επεκτείνουν τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες σε 

όλο τον κόσµο και να αναζητήσουν ευκαιρίες απασχόλησης έξω από τα σύνορα του 

τόπου κατοικίας τους (Πρόκου, 2009).  

Έτσι, οι χώρες υποδοχής µεταναστών, δηλαδή κατά κύριο λόγο τα προηγµένα 

τεχνολογικά και πολιτικά κράτη της δυτικής Ευρώπης και των Η.Π.Α αλλά και χώρες 

που ακολουθούν υψηλούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης, όπως η Κίνα, η Ινδία και 

η Βραζιλία, βρίσκονται µπροστά σε µία νέα πραγµατικότητα, αφού καλούνται να 

διαχειριστούν µία σειρά από θέµατα που προκύπτουν στη δηµόσια σφαίρα από την 

έλευση ενός αρκετά µεγάλου αριθµού εκπροσώπων διαφορετικών πολιτιστικών 

ενοτήτων στο έδαφος τους.  

Αυτή η συνύπαρξη πολλών και διαφορετικών πολιτισµών µέσα στην 

επικράτεια των παλιών εθνών - κρατών επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την κοινωνική 

οργάνωση και τη λειτουργία των θεσµών. Σε πολλές περιπτώσεις η δηµοκρατία 

κλυδωνίζεται καθώς η αδυναµία των πολιτικών και κοινωνικών φορέων να 

εξασφαλίσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την εγκαθίδρυση µίας δηµόσιας 

διαβούλευσης, ενός ειλικρινούς και ουσιαστικού διαλόγου ανάµεσα στους πολίτες, 

προκαλεί την ανάπτυξη ενός κλίµατος αντιπαράθεσης που εκτείνεται από την 

αποµόνωση και την περιχαράκωση των µειονεκτουσών κοινωνικών οµάδων µέχρι 

την ανάληψη βίαιης δράσης εναντίον τους. Συνεπώς, ο τρόπος µε τον οποίο οι πολίτες 

αντιλαµβάνονται δυνητικά ανταγωνιστικές µορφές εθνικών, τοπικών, εθνοτικών ή 

θρησκευτικών ταυτοτήτων και η ικανότητα τους να συνεργάζονται µε τους άλλους, η 

επιθυµία τους να συµµετέχουν στην πολιτική διαδικασία και η διάθεση τους να 

µεριµνούν για το κοινό αγαθό αποτελούν, όπως επισηµαίνει ο Kymlicka (2005), 

βασικά σηµεία αναφοράς για την ευρωστία της δηµοκρατίας. 

Η απάντηση της παιδαγωγικής επιστήµης στα κοινωνικά και πολιτικά 

προβλήµατα που προκύπτουν στο πλαίσιο των σύγχρονων πολυεθνικών και 

πολυπολιτισµικών κοινωνιών έρχεται µέσω της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 

(intercultural education)22. Πρόκειται για µία νέα παιδαγωγική αντίδραση 

θεωρητικού και πρακτικού τύπου σε µία µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα, η οποία 

                                                 
22 Ο όρος διαπολιτισµικός (intercultural) εκφράζει την αλληλεπίδραση και την αµοιβαιότητα µεταξύ 
των πολιτισµών σε αντίθεση µε τον όρο πολυπολιτισµικός (multicultural) που υποδηλώνει την απλή 
συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισµικών ενοτήτων (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1997). 
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δεν στοχεύει στην επιβολή πολιτισµικών συµβόλων και στερεοτύπων σε κάποιες 

µειονοτικές οµάδες, αλλά ούτε και στη χάραξη πολιτισµικών ορίων µέσα στο πλαίσιο 

µίας πολυπολιτισµικής κοινωνίας (Γκόβαρης, 2001).  

Αντίθετα, η διαπολιτισµική εκπαίδευση προκρίνει την αποδοχή και την 

αναγνώριση των πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων µε βάση τις αρχές της ισότητας των 

ευκαιριών και της απουσίας διακρίσεων, καλλιεργώντας µία ενιαία στάση απέναντι 

σε όλους τους πολίτες. Με αυτό τον τρόπο διαµορφώνεται ένας νέος τύπος πολίτη 

που είναι ικανός να θέτει σε κριτική τρόπους ζωής, συµβολισµούς και αξίες, να 

ανταλλάσει πολιτισµικά στοιχεία και να αλληλεπιδρά αποτελεσµατικά και ειρηνικά 

µε τους υπόλοιπους ανθρώπους διαµέσου των πολυσύνθετων ρόλων που κατέχει 

(Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1997). 

 

3.2 Κρίση του θεσµού της πολιτικής αντιπροσώπευσης -
Απροθυµία συµµετοχής στα κοινά 

 

Όπως είναι φυσικό, η ισχυροποίηση των υπερεθνικών πολιτικών οργανισµών σε 

βάρος των εθνικών κυβερνήσεων καθώς και η κοινωνική συνύπαρξη πολλών 

πολιτισµικών οµάδων µε διαφορετικό επίπεδο πολιτικής κουλτούρας δεν θα 

µπορούσε να αφήσει αλώβητο το θεσµό της πολιτικής αντιπροσώπευσης.  

Είναι, βέβαια, γνωστό ότι στις σύγχρονες δηµοκρατίες το εκλογικό σώµα 

καλείται να αναδείξει τους αντιπροσώπους του στη διακυβέρνηση του κράτους µέσα 

από ψηφοφορία. Κατά µία έννοια (Schou, 2001), επιλέγει συµπεριφορές, γνώµες και 

ενδιαφέροντα που άλλοι -τα κόµµατα και οι υποψήφιοι- έχουν ήδη διαµορφώσει εκ 

των προτέρων. Αν και το δικαίωµα των πολιτών να διατυπώνουν τους δικούς τους 

ισχυρισµούς είναι (;) διασφαλισµένο λόγω της επικρατούσας ελευθερίας της 

έκφρασης, πολλοί αισθάνονται ότι η διαδικασία του δηµόσιου διαλόγου που 

αναπτύσσεται καθηµερινά στην κοινωνία δεν επηρεάζει όσο θα έπρεπε την παραγωγή 

πολιτικής. Ενώ, δηλαδή, η δηµοκρατία επεκτείνεται παγκοσµίως ως σύστηµα 

πολιτικής διακυβέρνησης, την ίδια στιγµή ένας µεγάλος αριθµός πολιτών αισθάνεται 

απογοητευµένος από τις δηµοκρατικές διαδικασίες (Giddens, 2001). 

Ειδικότερα, οι πολίτες νιώθουν πολλές φορές ότι οι αποφάσεις που 

λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο έχουν περιορισµένη επίδραση στη διαπραγµάτευση 

θεµάτων τα οποία απασχολούν την παγκόσµια κοινότητα, όπως οι περιβαλλοντικοί 

κίνδυνοι και η οικονοµική κρίση. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να εκδηλώνουν έµπρακτα 



 61 

τη δυσαρέσκεια τους προς την ακολουθούµενη εθνική πολιτική, αποσύροντας την 

εµπιστοσύνη τους προς τα πρόσωπα και τους θεσµούς και απέχοντας συνειδητά από 

οποιαδήποτε πολιτική διαδικασία (Scott & Lawson, 2002). Ως φυσικό επακόλουθο, η 

αναντιστοιχία που παρατηρείται ανάµεσα στις αποφάσεις που λαµβάνονται από την 

πολιτική εξουσία και τις ανάγκες ή τις προσδοκίες των πολιτών έχει οδηγήσει 

αναπόφευκτα σε µία κρίση του θεσµού πολιτικής αντιπροσώπευσης στις 

περισσότερες δυτικές δηµοκρατίες.  

Ωστόσο, οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι η αυτονόητη εκπλήρωση του 

εκλογικού δικαιώµατος δε συνεπάγεται αυτοδίκαια τον εµπλουτισµό των 

δηµοκρατικών διαδικασιών. Είναι προφανές, όπως τονίζει ο Βλάχος (1991), ότι τα 

δεδοµένα και τα οράµατα της σύγχρονης εποχής δε συµβιβάζονται πλέον µε τα 

ιστορικά κατάλοιπα του συγκεντρωτικού κράτους - έθνους και τη συρρίκνωση της 

πολιτικής παρουσίας του ατόµου στον παθητικό ρόλο του αντιπροσωπευόµενου. 

Πέρα από τη µειωµένη προσέλευση των πολιτών στην εκλογική διαδικασία, 

είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατό να λειτουργεί σήµερα 

αποτελεσµατικά το αντιπροσωπευτικό σύστηµα αν δεν εµπλουτίζεται µε την 

παράλληλη λειτουργία θεσµών λαϊκής συµµετοχής. Η σύγχρονη δηµοκρατία 

χρειάζεται την ουσιαστική συµµετοχή των πολιτών στη δηµόσια ζωή, την ανάληψη 

πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των όρων διαβίωσης και την ανάπτυξη ενός 

ειλικρινούς και εποικοδοµητικού διαλόγου µεταξύ όλων των κοινωνικών οµάδων 

(Lamy, 2006). Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι µη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις, τα φιλανθρωπικά σωµατεία, οι πολιτιστικοί ή περιβαλλοντικοί σύλλογοι 

και οι συνδικαλιστικοί φορείς µπορούν να κινητοποιήσουν τους πολίτες ώστε να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες για σηµαντικά θέµατα που τους απασχολούν και να 

αποτελέσουν βήµατα έκφρασης δηµόσιου λόγου.  

Όµως, αυτή η αισιόδοξη άποψη βρίσκεται σε αντίθεση µε την διαπιστωµένη 

τάση που χαρακτηρίζει την πλειοψηφία των πολιτών να αφιερώνουν πολύ 

περισσότερο χρόνο στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία, την οικογενειακή ζωή 

και σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες από ότι στην ενασχόληση τους µε πολιτικές και 

κοινωνικές δράσεις. Όπως επισηµαίνει ο Kymlicka (2005), ορισµένοι άνθρωποι 

εξακολουθούν να αποκοµίζουν ένα αίσθηµα ικανοποίησης από τη συµµετοχή στην 

πολιτική ζωή, όµως για τους περισσότερους αυτή είναι µία περιστασιακή και επαχθής 

δραστηριότητα που χρειάζεται µόνο και µόνο για να επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση 

θα σέβεται και θα υποστηρίζει την ελευθερία τους να υλοποιούν τις προσωπικές 
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ενασχολήσεις τους. Άλλωστε, είναι δεδοµένο ότι µε βάση την έµφαση που αποδίδεται 

στις δυνάµεις της αγοράς η πολιτική συµµετοχή απονευρώνεται και το νόηµα της 

αποδυναµώνεται (Χαραλάµπους, 2007). Ευθύνη για τη διαµόρφωση αυτής της 

κατάστασης έχουν σύµφωνα µε τη Lamy (2006) και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 

που παρεµποδίζουν τη δυναµική των δηµόσιων συζητήσεων και την ανάδυση του 

κοινού ορθού λόγου, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός αποµονωµένου πολίτη, ο 

οποίος αισθάνεται αποκλεισµένος από κάθε ουσιαστική συµµετοχή στην κοινωνική 

και πολιτική ζωή. 

 

3.3 Κοινωνικός αποκλεισµός 

 

Υπάρχουν ήδη αρκετές ενδείξεις ότι οι οικονοµικές και τεχνολογικές εξελίξεις 

µπορούν να οδηγήσουν στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής διάφορες πληθυσµιακές 

οµάδες που δεν είναι σε θέση να τις ακολουθήσουν (Βεργίδης, 2001). Έτσι, το 

φαινόµενο του κοινωνικού αποκλεισµού γίνεται όλο και πιο έντονο στις µέρες µας, 

ενώ η παρουσία του απειλεί τη σταθερότητα της δηµοκρατίας και καταρρακώνει την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αφού παρεµποδίζει τα άτοµα από την άσκηση θεµελιωδών 

δικαιωµάτων τους µε φυσικό επακόλουθο τη δηµιουργία ανισοτήτων και την 

κατάρρευση των ανθρώπινων σχέσεων (Edwards, Armstrong & Miller, 2001). 

Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι θανάσιµοι κίνδυνοι για τη ζωή των 

πολιτών και την ποιότητα της δηµοκρατίας γίνεται σαφές ότι είναι απαραίτητη η 

ανάληψη πρωτοβουλιών τόσο σε ατοµικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο για να 

διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή των µελών κάθε οργανωµένης κοινωνίας. Ως 

κοινωνική συνοχή ορίζουµε το αίσθηµα των ατόµων ότι ανήκουν σε µία κοινότητα 

καθώς και το αίσθηµα της σταθερότητας που προάγεται µέσω της παροχής ίσων 

ευκαιριών σε όλους, την επικράτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης 

και της εξασφάλισης µίας αναβαθµισµένης ποιότητας ζωής (Green, Preston & 

Sabates, 2003). 

Το ιδεώδες της δια βίου µάθησης µπορεί να αναδειχθεί σε έναν από τους 

καθοριστικότερους παράγοντες διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής, αφού παρέχει 

στους πολίτες το ανάλογο γνωστικό υπόβαθρο και προωθεί τις αξίες της 

αλληλεγγύης, της προσφοράς και της κατανόησης, µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη ενός 

κλίµατος ενότητας µεταξύ τους. Μαθησιακές και εκπαιδευτικές δράσεις που 
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στηρίζονται στην ευσπλαχνία και τη δηµιουργικότητα έχουν τη δυνατότητα να 

επεκτείνουν µερικές από τις θεµελιώδεις διαστάσεις της δηµοκρατικής ιδιότητας του 

πολίτη: τη διαβουλευτική επιχειρηµατολογία και την αναγνώριση του άλλου. Η 

απόκτηση αυτών των αρετών δε φέρνει απλώς σε επαφή τις διαφορετικές βιωµατικές 

προσεγγίσεις των πολιτών, αλλά συντελεί στη σφυρηλάτηση της κοινωνικής συνοχής 

(Waghid, 2005). 

 

3.4 Ανάπτυξη αντιδηµοκρατικών και αντικοινωνικών 
συµπεριφορών 

 

Είναι σαφές ότι µία σειρά από πολιτικά γεγονότα και ιδεολογικές τάσεις που 

εκδηλώνονται σε ολόκληρο τον κόσµο καθιστούν ιδιαίτερα επισφαλή τη σταθερότητα 

της σύγχρονης δηµοκρατίας και µας υπενθυµίζουν ότι η εύρυθµη λειτουργία των 

κοινωνικοπολιτικών δηµοκρατικών θεσµών εξαρτάται άµεσα από τα χαρακτηριστικά 

των πολιτών και τη στάση που αναπτύσσουν απέναντι σε ορισµένους ζωτικής 

σηµασίας προβληµατισµούς. Η ανάπτυξη αντιδηµοκρατικών και αντικοινωνικών 

συµπεριφορών από άτοµα που βιώνουν ακραίες µορφές πολιτικής και κοινωνικής 

καταπίεσης ή/και περιθωριοποίησης αποτελεί ένα αξιοπρόσεκτο φαινόµενο της 

εποχής µας.  

Πιο συγκεκριµένα, παρατηρούµε ότι µεµονωµένα άτοµα ή/και οµάδες που 

δραστηριοποιούνται σε πολιτικούς χώρους ή άλλες οργανώσεις, οι οποίες κινούνται 

στο όριο της νοµιµότητας, προβαίνουν κάποιες φορές σε πράξεις που 

αντιστρατεύονται τις βασικές δηµοκρατικές αρχές οργάνωσης της πολιτείας και 

καταπατούν τα δικαιώµατα των υπόλοιπων πολιτών. Τέτοιου τύπου φαινόµενα, όπως 

η καταστροφή δηµόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, ο εκφοβισµός, η λεκτική και 

σωµατική βία εναντίον µειονοτήτων και η παντελής περιφρόνηση των αρχών του 

δικαίου που υποπίπτουν συχνά στην αντίληψη µας πυροδοτούνται σε µεγάλο βαθµό 

από την αχαλίνωτη επέκταση του οικονοµικού τοµέα της παγκοσµιοποίησης και την 

ανάπτυξη πολλών και διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων υπό κοινή σκέπη.  

Η δια βίου µάθηση, µε την έννοια της γενικής µόρφωσης και της ανάδειξης 

των ανθρωπιστικών επιστηµών, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει σπουδαίες 

υπηρεσίες στην ανατροπή αυτού του δυσµενούς τοπίου για τη δηµοκρατία. 

Ειδικότερα, προγράµµατα µάθησης µε βάση βιωµατικές δραστηριότητες που 

προωθούν τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης µπορούν να συµβάλλουν 
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καθοριστικά στην ανάπτυξη πνεύµατος συνεργασίας και ουσιαστικής επικοινωνίας 

µεταξύ των πολιτών. 

  

3.5 Ανάδειξη νέων µορφών εκπαίδευσης 

 

Όπως έχει ήδη επισηµανθεί, η παγκοσµιοποίηση δεν προκαλεί µόνο αρνητικές 

επιπτώσεις, αλλά έχει θετικές συνέπειες σε αρκετές εκφάνσεις του ιδιωτικού και 

δηµόσιου βίου. Οι διαρκώς αυξανόµενες απαιτήσεις στην προσωπική και εργασιακή 

ζωή καθιστούν απαραίτητη τη συνεχή ανανέωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων 

των πολιτών προκειµένου να ανταποκρίνονται µε επιτυχία στα καθήκοντα τους 

(Παπαδάκης & Σπυριδάκης, 2010). Με αυτό τον τρόπο, το χάσµα που είχε 

παρατηρηθεί µεταξύ της εκπαίδευσης και του εργασιακού βίου αντικαθίσταται 

βαθµιαία από µία ολοένα και µεγαλύτερη σύνδεση των δύο αυτών κόσµων (Schou, 

2001). Οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης και οι συχνές αλλαγές σταδιοδροµίας, που 

συνθέτουν σε µεγάλο βαθµό το τοπίο της εργασίας στις σύγχρονες κοινωνίες, 

ευνοούν την ανάδειξη νέων µορφών εκπαίδευσης όπως η ενδοεπιχειρησιακή 

κατάρτιση, η επιµόρφωση από επαγγελµατικά σωµατεία ή επιµελητήρια, ή ακόµα και 

η επανακατάρτιση των εργαζοµένων µε µέριµνα της πολιτείας.  

Επιπλέον, η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και η επέκταση των δικτύων 

επικοινωνίας σε όλο τον κόσµο παρέχουν τη δυνατότητα σε µεγάλα τµήµατα του 

πληθυσµού να απολαύσει τα ευεργετικά αποτελέσµατα της µάθησης από απόσταση. 

Προγράµµατα δια βίου µάθησης που παρέχονται µέσω τηλεκπαίδευσης µπορούν να 

ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες σε θέµατα τήρησης των δηµοκρατικών αρχών, να 

ενισχύσουν τη διάθεση τους για ενεργό πολιτική συµµετοχή και παράλληλα να 

διευκολύνουν την επικοινωνία µε τους άλλους. Άλλωστε, όπως επισηµαίνει η 

Karavakou (2012α), η επαναπροσέγγιση των βασικών αρχών της εκπαίδευσης, η 

οποία περιλαµβάνει την καλλιέργεια όλων των ανθρώπινων ικανοτήτων, µπορεί να 

συµβάλλει αποφασιστικά στην καλύτερη διαχείριση καταστάσεων που αφορούν την 

καθηµερινή ζωή των ανθρώπων. 
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3.6 Πολιτικός πλουραλισµός 

 

Είναι αναµφισβήτητο ότι η επέλαση του κύµατος της παγκοσµιοποίησης επιφέρει µία 

σειρά από σηµαντικές βελτιώσεις στην καθηµερινή ζωή ενός µεγάλου αριθµού 

κατοίκων του πλανήτη: εξασφαλίζει τις αναγκαίες συνθήκες για την απρόσκοπτη 

διάδοση των ιδεών σε παγκόσµιο επίπεδο, αναβαθµίζει το βιοτικό επίπεδο 

εκατοµµυρίων πολιτών και δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους κατοίκους της γης να 

ενηµερωθούν για οποιοδήποτε γεγονός συµβαίνει παντού ώστε να 

δραστηριοποιηθούν ανάλογα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των ευκαιριών 

που προσφέρονται για πολιτική οργάνωση, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε 

πολίτη να συνδράµει ενεργά στην επίτευξη των προγραµµατικών διακηρύξεων 

κάποιου ήδη υφιστάµενου πολιτικού σχηµατισµού ή να ιδρύσει κάποιον άλλο, 

εφόσον επιθυµεί κάτι τέτοιο.  

Από την άλλη πλευρά, οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι η ικανοποίηση και η 

νοµιµοποίηση όλων των απαιτήσεων στο πλαίσιο ενός πλουραλισµού χωρίς όρια δεν 

µπορεί να γίνεται αποδεκτή, ιδιαίτερα όταν στρέφονται ενάντια σε συνταγµατικά 

θεµελιωµένους δηµοκρατικούς θεσµούς (Mouffe στο Biesta, 2011). Σε κάθε άλλη 

περίπτωση, η διαφοροποίηση των ικανοτήτων, των ταλέντων και των πεποιθήσεων 

των ατόµων που επιφυλάσσει η σύγχρονη εποχή αναγνωρίζεται ως ουσιώδης 

παράγοντας αρµονικής ρύθµισης της συλλογικής ζωής (Lamy, 2006). Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα την ανάπτυξη ενός πλουραλιστικού κοµµατικού ανταγωνισµού, ο οποίος 

επιτρέπει το σεβασµό των δικαιωµάτων όλων των πολιτών ακόµη και αν αυτοί 

εναντιώνονται στην πολιτική µίας κυβερνώσας πλειοψηφίας.  

Επιπροσθέτως, όταν η διεύρυνση των ατοµικών ελευθεριών και η εξασφάλιση 

της δυνατότητας των πολιτών να δραστηριοποιούνται χωρίς κανένα περιορισµό σε 

οποιοδήποτε πολιτικό σχηµατισµό επεκτείνεται σε διεθνή κλίµακα, τότε τα 

ιδεολογικά και θεσµικά ερείσµατα της δηµοκρατίας αποκτούν µία περισσότερο 

ολοκληρωµένη υπόσταση (Βλάχος, 1991).  
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3.7 Ανάπτυξη νέων µεθόδων κοινωνικής και πολιτικής 
συµµετοχής 

 

Αναµφισβήτητα, η συνταγµατικά κατοχυρωµένη διάταξη για την εξασφάλιση 

κανόνων πολιτικού πλουραλισµού που συναντάται στη συντριπτική πλειοψηφία των 

σύγχρονων δηµοκρατιών διευκολύνει τους πολίτες να αναλάβουν πολιτική δράση και 

ανοίγει το δρόµο για την ανάπτυξη νέων µεθόδων πολιτικής συµµετοχής, όπως 

επιτάσσουν οι τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής µας. Άλλωστε, το σύνολο των 

κοινωνικών και πολιτικών θεσµών θεωρούνται ως ανθρώπινα δηµιουργήµατα που 

βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη και µετατρέπονται σύµφωνα µε τις ευµετάβλητες 

συνθήκες του κοινωνικού γίγνεσθαι (Βλάχος, 1991). Όµως, η ανάγκη για 

επανεκτίµηση και αναθεώρηση συγκεκριµένων θεσµών που υπογραµµίζουν την 

αντίφαση ανάµεσα στην κοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα και την επικράτηση 

του λόγου και της ηθικής οδηγεί ένα µέρος των πολιτών σε κριτική επανεξέταση των 

δεδοµένων.  

Αν και η µείωση του ποσοστού των πολιτών που προσέρχονται στις κάλπες 

για να αναδείξουν τους αντιπροσώπους τους στην κυβέρνηση λαµβάνει µεγάλες 

διαστάσεις σε παγκόσµιο επίπεδο, διαπιστώνεται, σύµφωνα µε τον Kymlicka (2005), 

µία εκρηκτική ανάπτυξη νέων µορφών δηµόσιας ανάµειξης των ανθρώπων µέσα από 

τις οποίες συζητούνται νέες ιδέες και εναλλακτικές προτάσεις, ενώ σε αρκετές 

περιπτώσεις ακολουθεί η ανάληψη συγκεκριµένων δράσεων. Οι νέες τεχνολογίες 

συµβάλλουν καθοριστικά στη συµµετοχή ενός µεγάλου αριθµού νέων ανθρώπων σε 

πολιτικές και δράσεις µε στόχο την αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων τα οποία 

µαστίζουν τις σηµερινές κοινωνίες, όπως η υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος, 

ο κοινωνικός αποκλεισµός και η ανάπτυξη ρατσιστικών φαινοµένων. Ιστότοποι 

κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακές κοινότητες και άλλες πρωτοβουλίες που 

αναπτύσσονται µέσω διαδικτύου ή άλλων εφαρµογών αναδεικνύουν σε πολλές 

περιπτώσεις την κρατική ανεπάρκεια ή την προκλητική αδιαφορία µεγάλων 

τµηµάτων της κοινωνίας απέναντι σε ζητήµατα, τα οποία απαιτούν την ανάληψη 

άµεσης δράσης, προκειµένου να ανακουφιστούν συνάνθρωποι µας που χρειάζονται 

ηθική και υλική στήριξη. Όπως υπογραµµίζει η Schou (2001), τέτοιες πρωτοβουλίες 

συµβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη περισσότερο ανοιχτών τύπων κοινωνικής 

και πολιτικής οργάνωσης που αποτελούν τα φυτώρια της δηµοκρατικής συµµετοχής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

4.1 Η Εκπαιδευτική πολιτική των διεθνών οργανισµών για 
τη δια βίου µάθηση 

 

Όπως έχει ήδη διαπιστωθεί, η πολυπλοκότητα των σύγχρονων κοινωνικών και 

πολιτικών δοµών επιβάλλει µία διαφορετική θεώρηση της έννοιας της δια βίου 

µάθησης, η οποία εφαρµόζεται µέσω της εκπαιδευτικής πολιτικής των διεθνών 

οργανισµών και των εθνικών κυβερνήσεων (Παπαδάκης & Σπυριδάκης, 2010).  

Αν και παρατηρούνται αρκετά σηµαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την 

ακριβή ερµηνεία του όρου της δια βίου µάθησης και των περιεχοµένων της, 

µπορούµε να επισηµάνουµε δύο βασικές προσεγγίσεις αναφορικά µε την 

εκπαιδευτική πολιτική των διεθνών οργανισµών στο εν λόγω πεδίο. Η µία 

προσέγγιση πλαισιώνει τη συζήτηση για τη δια βίου µάθηση µε όρους σχετικούς µε 

την οικονοµία και την απασχολησιµότητα, οι οποίοι αποτυπώνονται σε επίσηµα 

κείµενα του ΟΟΣΑ (Life Long Learning for All) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λευκή 

Βίβλος για την Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και τη Απασχόληση, Λευκή Βίβλος 

για την Εκπαίδευση και τη Κατάρτιση: Προς την Κοινωνία της Γνώσης, Λευκή Βίβλος 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Teaching and Learning Towards a Learning Society), 

ενώ η δεύτερη δίνει µία πιο ολιστική ερµηνεία µε µεγαλύτερη έµφαση στη γενική 

µόρφωση και την καλλιέργεια της προσωπικότητας του ατόµου, η οποία 

αποτυπώνεται κυρίως στα κείµενα της UNESCO.  

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η επιτροπή Faure της UNESCO 

(1972) αποδίδει στη δια βίου εκπαίδευση τις ιδιότητες ενός σχήµατος χωρίς όρια που 

αποβλέπει στην αναµόρφωση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήµατος και την 

ανάπτυξη του εκπαιδευτικού δυναµικού έξω από αυτό. Τις θέσεις αυτές επιβεβαιώνει 

για µία ακόµη φορά η UNESCO το 1996 στην έκθεση της επιτροπής Delor Learning: 

The Treasure Within, η οποία στηρίζει τον ουµανιστικό ρόλο της εκπαίδευσης στο 

νέο κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον υπογραµµίζοντας ότι: 
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Είναι αναγκαίο να αναθεωρήσουµε και να διευρύνουµε την έννοια της δια βίου 

εκπαίδευσης. Πρέπει όχι µόνο να προσαρµοστεί στις αλλαγές στη φύση της εργασίας 

αλλά και να αποτελεί µία συνεχή διαδικασία διαµόρφωσης ολοκληρωµένων ατόµων, 

της γνώσης τους καθώς και της κριτικής τους λειτουργίας και ικανότητας να δρουν. 

Θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αναπτύξουν συναίσθηση του 

εαυτού τους και του περιβάλλοντός τους και να τους ενθαρρύνει να παίξουν τον 

κοινωνικό τους ρόλο. 

 

Όµως, η ρητορική της UNESCO για ολόπλευρη ανάπτυξη της ανθρώπινης 

προσωπικότητας µέσω της δια βίου µάθησης φαίνεται να µεταβάλλεται καθώς 

προχωρούµε στην ανάγνωση κειµένων άλλων διεθνών οργανισµών. Έτσι, στη 

συνάντηση των Υπουργών Παιδείας των χωρών του ΟΟΣΑ µε θέµα Κάνοντας τη δια 

βίου µάθηση πραγµατικότητα για όλους (Make Lifelong Learning a Reality for All) που 

λαµβάνει χώρα το 1996 γίνεται σαφές ότι η δια βίου µάθηση περιλαµβάνει την 

ατοµική και κοινωνική ανάπτυξη κάθε είδους που εκτυλίσσεται σε όλα τα 

περιβάλλοντα. Στο κείµενο δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη να 

προετοιµάζονται και να παρακινούνται τα παιδιά σε µικρή ηλικία για τη µάθηση καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ζωής τους, ενώ διασφαλίζεται η δυνατότητα όλων των ενήλικων 

εργαζοµένων ή µη να αναβαθµίζουν τα προσόντα τους προκειµένου να επιτύχουν την 

επαγγελµατική τους ανάπτυξη. Όπως διαφαίνεται από την παραπάνω παρατήρηση, ο 

ΟΟΣΑ συνδέει τη δια βίου µάθηση, πέρα από την προσωπική ανάπτυξη, µε την 

ανάδειξη και την καλλιέργεια προσόντων που είναι απαραίτητα στον εργασιακό βίο 

του ατόµου, προκειµένου να αποκτήσει όλα τα εφόδια που θα του επιτρέψουν την 

καλύτερη δυνατή επαγγελµατική σταδιοδροµία.   

Σε παρόµοια κατεύθυνση µε τον ΟΟΣΑ στρέφεται και η εκπαιδευτική 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις αρχές του 1990 τα κράτη-µέλη καλούνται 

να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της ανεργίας που εµφανίζεται ολοένα και πιο 

απειλητικό για τους πολίτες και την επιτακτική ανάγκη της εξειδίκευσης του ήδη 

υπάρχοντος εργατικού δυναµικού. Αναπόφευκτα, η δια βίου µάθηση σχεδόν 

ταυτίζεται µε την απασχόληση στην εργασία και την ανταγωνιστικότητα του 

επιχειρηµατικού κόσµου. Σταδιακά, όµως, διαπιστώνεται από τα εκτελεστικά και τα 

συµβουλευτικά όργανα της Ένωσης ότι, προκειµένου να αντιµετωπιστούν 

αποτελεσµατικά αυτά τα προβλήµατα, θα πρέπει παράλληλα µε την οικονοµική 

θεώρηση του ζητήµατος να αναληφθούν δράσεις για την ανάπτυξη προγραµµάτων, τα 
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οποία θα αναπτύσσουν τις κοινωνικές δεξιότητες, θα ενθαρρύνουν τη διάθεση για 

ενεργό πολιτική συµµετοχή και θα προάγουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. 

Εντούτοις, όπως διαπιστώνεται από την ανάλυση των κειµένων παραγωγής πολιτικής, 

αυτού του είδους οι δεξιότητες βρίσκονται πάντοτε σε δεύτερο πλάνο, αφού 

τοποθετούνται σε επίσηµα κείµενα ως συµπληρωµατικοί όροι για την εκπλήρωση 

οικονοµικών οραµάτων, αν και θεωρείται ότι αποτελούν κεντρικούς στόχους 

οποιασδήποτε πολιτικής πρωτοβουλίας της Ε.Ε.   

Η σπουδαιότητα που έχει η δια βίου µάθηση στην πολιτική ατζέντα των 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων των κρατών που την 

απαρτίζουν επιβεβαιώνεται από τη σωρεία συναντήσεων και εργασιών που 

λαµβάνουν χώρα καθώς και από την παραγωγή επίσηµων κειµένων χάραξης 

πολιτικής, τα οποία αποτυπώνουν τις προτάσεις και τα συµπεράσµατα των 

αντίστοιχων διαβουλεύσεων.  

Χωρίς να παραγνωρίζουµε τις πρωτοβουλίες που λαµβάνει η Ένωση για µία 

πρώτη χαρτογράφηση της δια βίου µάθησης και την προώθηση συγκεκριµένων 

πολιτικών για την υλοποίηση της κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, 

οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη του 

Μάαστριχτ) το 1993 είναι αυτή που δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απαιτούµενη 

νοµική βάση για δράση στην εκπαίδευση, ενώ η Λευκή Βίβλος για την Ανάπτυξη, την 

Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση, που συντάσσεται το ίδιο έτος, τονίζει µε 

έµφαση ότι η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αποτελεί βασική 

προϋπόθεση ενός νέου µοντέλου οικονοµικής µεγέθυνσης που είναι περισσότερο 

προσανατολισµένο προς την απασχόληση (Χαραλάµπους, 2007). Η Λευκή Βίβλος για 

την εκπαίδευση και την κατάρτιση που παρουσιάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

το 1995 εµφανίζει την εποχή µας ως µία περίοδο που χαρακτηρίζεται από τρεις 

µεγάλες τάσεις: την παγκοσµιοποίηση, την έλευση της κοινωνίας της πληροφορίας 

και την επιτάχυνση της επιστηµονικής και τεχνικής επανάστασης. Οι ριζικές 

κοινωνικές ανακατατάξεις που προκύπτουν από τις παραπάνω τάσεις οφείλουν, 

σύµφωνα µε το παραπάνω κείµενο, να θεµελιώνονται στην κυριαρχία των γνωστικών 

διαδικασιών (Γρόλλιος, 1999). Ορόσηµο, ωστόσο, για τις επόµενες πρωτοβουλίες της 

Ε.Ε. αποτελεί η ανακήρυξη του ευρωπαϊκού έτους δια βίου µάθησης το 1996, ενώ µε 

τη Συνθήκη του Άµστερνταµ το 1997 θεσµοθετείται η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την 

Απασχόληση µε σκοπό την παροχή των ανάλογων προϋποθέσεων για τη δηµιουργία 

ενός εξειδικευµένου και ευπροσάρµοστου ανθρώπινου δυναµικού στο πλαίσιο µιας 
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αγοράς εργασίας που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της οικονοµίας 

(Σιπητάνου, 2005). 

Ως επιστέγασµα αυτών των διακηρύξεων ακολουθεί η σύνταξη του 

Μνηµονίου για τη δια βίου µάθηση (A Memorandum on Lifelong Learning) από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2000, όπου τονίζεται ρητά ότι τα συστήµατα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης των χωρών-µελών πρέπει να ευθυγραµµιστούν µε τα νέα δεδοµένα 

και να προσανατολιστούν προς την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη διάδοση της δια 

βίου µάθησης, ώστε να εκπληρωθεί ο σκοπός της µετάβασης στην κοινωνία και την 

οικονοµία της γνώσης. Το βασικό χαρακτηριστικό της κοινωνίας της γνώσης23, 

σύµφωνα µε τον Τσαούση (2007), είναι η επιδίωξη για συνεχή ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και της καινοτοµίας, η οποία προσδίδει έναν υψηλό βαθµό ρευστότητας 

των µορφών απασχόλησης και των τρόπων ζωής. Η εµφάνιση νέων εργασιακών 

πεδίων και η συνακόλουθη ζήτηση νέων ειδικοτήτων απαιτούν την εξασφάλιση 

επαρκούς αριθµού ατόµων που θα εφαρµόζουν και θα χειρίζονται νέες γνώσεις σε 

διάφορους τοµείς. Οι εργαζόµενοι αυτοί χρειάζεται να έχουν άριστη τεχνική 

κατάρτιση στο πεδίο τους αλλά και γενικές ικανότητες υψηλού επιπέδου στην 

επεξεργασία πληροφοριών και δεδοµένων (Πρόκου, 2009). Έτσι, η Ένωση προσδοκά, 

µέσα από την ανάδειξη του ιδεώδους της δια βίου µάθησης και την επαγγελµατική 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού τη µετατροπή της σε ισχυρή οικονοµική 

δύναµη που θα κυριαρχήσει έναντι των άλλων υπερδυνάµεων του πλανήτη στο 

γεωπολιτικό πεδίο. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, 

της βελτίωσης της απασχολησιµότητας, της ευελιξίας της αγοράς εργασίας και της 

προσαρµοστικότητας του εργατικού δυναµικού, στοιχεία τα οποία αποτελούν το 

σκληρό πυρήνα του προτάγµατος για την οικονοµία και κοινωνία της γνώσης 

(Κελπανίδης & Βρυνιώτη, 2004).  

Το βασικό σκοπό για ασφαλή µετάβαση σε µία κοινωνία και οικονοµία της 

γνώσης συµπληρώνουν και κάποιες επιµέρους διακηρύξεις όπως: 

 

Η οικοδόµηση µίας κοινωνίας µε κοινωνική συνοχή που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες 

για πρόσβαση στη µάθηση και η ενθάρρυνση των πολιτών για πιο ενεργητική 

συµµετοχή σε όλο το φάσµα της δηµόσιας ζωής. (European Commission, 2000) 

                                                 
23 Με τον όρο κοινωνία της γνώσης εννοούµε την κοινωνία στην οποία η γνώση αποτελεί τον 
θεµελιώδη παράγοντα για την ατοµική και κοινωνική ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα και τον βασικό 
συντελεστή οικονοµικής παραγωγής (Μπουζάκης, 2005). 
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Επισηµαίνουµε, όµως, ότι αυτοί οι στόχοι δεν προωθούνται ως αυτόνοµες πολιτικές 

µε την ανάλογη βαρύτητα, αλλά αποσκοπούν στην ταχύτερη και οµαλότερη 

δηµιουργία της κοινωνίας που βασίζεται στην οικονοµία της γνώσης. 

Την ίδια χρονιά (23-24 Μαρτίου 2000) συγκαλείται το Συµβούλιο Κορυφής 

της Λισαβόνας, το οποίο αποτελεί µία κρίσιµη καµπή για την ανάπτυξη της πολιτικής 

δια βίου µάθησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έγκριση του προγράµµατος Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση 2010 από το συµβούλιο τοποθετεί για πρώτη φορά ένα σταθερό 

πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης 

και τονίζει το σηµαντικό ρόλο που έχουν αυτοί οι τοµείς στη χάραξη της οικονοµικής 

και κοινωνικής στρατηγικής για το µέλλον της Ένωσης (Χαραλάµπους, 2007). Σε 

αυτό το κείµενο οι ευρωπαίοι ηγέτες θέτουν τους νέους στρατηγικούς στόχους, τα 

βήµατα δηλαδή που πρέπει να ακολουθήσουν τα εθνικά συστήµατα εκπαίδευσης 

µέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στην επόµενη δεκαετία, προκειµένου η 

δια βίου µάθηση να παίξει το σηµαντικότερο ρόλο για την επίτευξη του θεµελιώδους 

στόχου να γίνει η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική οικονοµική δύναµη του κόσµου 

βασισµένη στη γνώση, ικανή για σταθερή οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και 

καλύτερες θέσεις εργασίας και κοινωνική συνοχή (Τσαούσης 2007). 

Λίγους µήνες αργότερα το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Φέιρα (19-20 Ιουνίου 

2000) ζητά από την Επιτροπή και τα κράτη- µέλη να καθορίσουν µέτρα προώθησης 

και ενίσχυσης της δια βίου µάθησης για όλους. Ανταποκρινόµενη η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στο παραπάνω κάλεσµα, εκδίδει το Υπόµνηµα για τη δια βίου µάθηση, στο 

οποίο η δια βίου µάθηση ορίζεται ως πολύπλευρη και διαρκής διαδικασία που 

αποσκοπεί στη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόµων. 

Επιπλέον, µε βάση το παραπάνω κείµενο καθορίζονται έξι βασικοί στόχοι στους 

οποίους οφείλει να επικεντρωθεί κατά προτεραιότητα η ανάληψη δράσης εκ µέρους 

των χωρών. Αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 

• Νέες βασικές δεξιότητες για όλους. 

• Περισσότερες επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους. 

• Καινοτοµία στη διδασκαλία και στη µάθηση. 

• Αξιολόγηση της εκπαίδευσης. 

• Αναθεώρηση των τρόπων προσανατολισµού και παροχής συµβουλών. 

• Να έρθει η µάθηση πιο κοντά στο σπίτι. 
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Μετά από εντατική διαβούλευση πάνω στο Υπόµνηµα ανάµεσα στα κράτη-µέλη, τα 

υπό ένταξη κράτη, τους κοινωνικούς εταίρους και τους µη κυβερνητικούς 

οργανισµούς η Επιτροπή προχωρά στην έκδοση ενός κειµένου το Νοέµβριο του 2001  

µε τίτλο Η Πραγµάτωση µίας Ευρωπαϊκής Περιοχής ∆ια βίου µάθησης (Making a 

European Area of Lifelong Learning a Reality), στο οποίο εκτίθενται αναλυτικά τα 

κριτήρια για την εφαρµογή περιεκτικών πρακτικών για τη δια βίου µάθηση, µία σειρά 

προτεραιοτήτων για δράση σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 

όπως επίσης και οι τέσσερεις βασικοί στόχοι της δια βίου µάθησης: 

• Προσωπική ολοκλήρωση. 

• Ενεργός συµµετοχή. 

• Κοινωνική ένταξη. 

• Απασχολησιµότητα.24 

 
Παρά το γεγονός ότι η στρατηγική που καθορίστηκε στη Λισαβόνα ερµηνεύει 

τη δια βίου µάθηση ως µέσο ζωτικής σηµασίας για την ενθάρρυνση του 

ανταγωνισµού, την υποστήριξη της καινοτοµίας και την τόνωση της απασχόλησης, το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης το 2002 αναγνωρίζει ότι η δια βίου µάθηση 

είναι έννοια πολύ πιο ευρεία. Όµως, εξακολουθεί να τονίζει ιδιαίτερα τη συµβολή της 

στη δηµιουργία ενός εξειδικευµένου και ευπροσάρµοστου εργατικού δυναµικού, µία 

επιδίωξη που έχει καθοριστική σηµασία για την ευόδωση των προσπαθειών αύξησης 

των ποσοστών απασχόλησης, συµµετοχής και εξασφάλισης καλύτερων θέσεων 

εργασίας (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2006). Στο πλαίσιο αυτό, το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει την καταλυτική σηµασία της έρευνας και της 

καινοτοµίας στη µετάβαση της Ευρώπης προς µία οικονοµία και κοινωνία της 

γνώσης, για αυτό και θέτει ως στόχο οι δαπάνες για έρευνα σχετικά µε την 

τεχνολογική ανάπτυξη να ανέλθουν στο 3% του µέσου ευρωπαϊκού ΑΕΠ µέχρι το 

2010, ποσοστό που θα καλύπτεται κατά τα 2/3 από επιχειρήσεις (Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002α). 

Ειδικότερα σε σχέση µε την κοινωνική ενσωµάτωση της νεολαίας στις 

σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης, όπως αντικατοπτρίζεται από τις πολιτικές της Ε.Ε., 

πρέπει να γίνει ιδιαίτερη µνεία στο Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Νεολαία (European 

                                                 
24 Η απασχολησιµότητα περιγράφει τη διαρκή επικαιροποίηση των απαραίτητων ικανοτήτων που 
καθιστούν τον άνθρωπο δυνάµει εργαζόµενο, δηλαδή ικανό να εξυπηρετεί ανά πάσα στιγµή και σε 
κάθε τόπο κάποια από τις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες της αγοράς εργασίας (Σταµέλος, 2010).  
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Youth Pact) που εγκρίνεται από την εαρινή σύνοδο κορυφής του Μαρτίου του 2005. 

Το σύµφωνο αυτό έρχεται να συµπληρώσει τη Λευκή Βίβλο για τη Νεολαία που είχε 

προηγηθεί (2001), προτείνοντας την υιοθέτηση της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού 

στον τοµέα της νεολαίας και την καλύτερη συνεκτίµηση της διάστασης της νεότητας 

στην εκπόνηση όλων των πολιτικών. Συγκεκριµένα, το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη 

Νεολαία τοποθετείται στο πλαίσιο της αναθεωρηµένης στρατηγικής της Λισαβόνας  

και έχει τρεις κύριους άξονες: 

• Απασχόληση, κοινωνική ενσωµάτωση και κοινωνική άνοδος. 

• Εκπαίδευση, κατάρτιση και κινητικότητα. 

• Άµεση σύνδεση της οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή. 

 
Ωστόσο, αν και αναγνωρίζεται από τους συντάκτες του κειµένου ότι η 

συµµετοχή και η ενηµέρωση των νέων αποτελούν ιδιότητες - κλειδιά για την 

οικοδόµηση µίας υγιούς κοινωνίας και επιπλέον τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη για 

έµφαση στην αύξηση της συµµετοχής στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής 

δηµοκρατίας, παρατηρούµε ότι οι δράσεις που προτείνονται εξαρτούν σε µεγάλο 

βαθµό την κοινωνική ενσωµάτωση από την προώθηση της απασχόλησης και 

παράλληλα οδηγούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην επαγγελµατική 

εκπαίδευση και κατάρτιση. Στη συνέχεια, καθώς τα θέµατα της εκπαίδευσης και της 

ενσωµάτωσης των νέων στην αγορά εργασίας γίνονται αντικείµενο ευρείας 

συζήτησης, ακολουθεί η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο: Για την 

προαγωγή της πλήρους συµµετοχής των νέων στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και 

στην κοινωνία, όπου προτείνεται µία σειρά νέων πρωτοβουλιών που θα γεφυρώσουν 

τους τοµείς της παιδείας και της απασχόλησης. 

Τέλος, την υλοποίηση της νέας αντίληψης για τη µετάβαση προς µία κοινωνία 

και οικονοµία της γνώσης αναλαµβάνει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Ε.Ε. µε 

τον τίτλο Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης 2007-201125, το οποίο ενοποιεί όλες τις 

προϋπάρχουσες δράσεις (Τσαούσης, 2007). Γενικός στόχος του προγράµµατος είναι, 

όπως επισηµαίνουν οι Παπαδάκης & Σπυριδάκης (2010), να συµβάλλει στην 

επέκταση της γνώσης και τη χρησιµοποίηση της προκειµένου να επιτευχθεί βιώσιµη 

οικονοµική ανάπτυξη µε καλύτερες και περισσότερες θέσεις απασχόλησης. 

                                                 
25 Το Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης 2007-2013 ενσωµατώνει σε ένα ενιαίο πλαίσιο δια βίου µάθησης 
όλες τις δράσεις των προγραµµάτων σχολικής εκπαίδευσης, επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
εκπαίδευσης ενηλίκων (Comenius, Erasmus, Leonardo και Grundtvig). 
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Επιχειρώντας να ερµηνεύσουµε τις διακηρύξεις για την πραγµάτωση της δια 

βίου µάθησης, όπως αυτές έχουν ενσωµατωθεί στα επίσηµα κείµενα άσκησης 

πολιτικής τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω, επισηµαίνουµε µία βασική επιδίωξη που 

φαίνεται ότι προκρίνεται άλλοτε ως άµεσος και εµφανής στόχος των θεσµικών 

οργάνων της Ε.Ε. και άλλοτε ως έµµεση παρότρυνση προς τα κράτη - µέλη να 

συντονίσουν την εθνική πολιτική σε θέµατα παιδείας µε τα ευρωπαϊκά κελεύσµατα. 

Η προσαρµογή της εκπαίδευσης στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονοµίας, όπως 

επιτάσσουν τα θεσµικά κείµενα που αναλύθηκαν, επιχειρεί να προσφέρει ευκαιρίες 

στους πολίτες που σχετίζονται µε τα ακόλουθα πεδία: 

• Ατοµική εκπαίδευση και κατάρτιση των πολιτών σε όλα τα στάδια της ζωής 

τους. 

• Προώθηση της απασχολησιµότητας και της κοινωνικής ένταξης µέσα από την 

επένδυση στις γνώσεις και τις ικανότητες των πολιτών. 

• ∆ηµιουργία µίας κοινωνίας της πληροφορίας για όλους και ενθάρρυνση της 

επαγγελµατικής κινητικότητας. 

• Άµεση προσαρµογή στις απαιτήσεις που υφίστανται από την εισαγωγή και την 

επέκταση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) 

 
Όµως, παρά τη διεύρυνση του ενδιαφέροντος των διεθνών οργανισµών για 

την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και µαθησιακών διαδικασιών σε όλες τις µορφές 

τους, φαίνεται ότι τα αποτελέσµατα δεν είναι τόσο θετικά (Χαραλάµπους, 2007). Από 

τη διεθνή επιτροπή της UNESCO (1996) διατυπώνεται η σύσταση:  

 

Η εκπαιδευτική πολιτική να είναι έτσι σχεδιασµένη ώστε να µην αποτελεί έναν 

επιπλέον παράγοντα κοινωνικού αποκλεισµού.  

 

ενώ η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2002) παρατηρεί ότι:  

 

Η δια βίου µάθηση εξακολουθεί να απέχει πολύ από το να είναι πραγµατικότητα για 

όλους και υπάρχουν ενδείξεις ότι διευρύνεται το χάσµα όσον αφορά την 

εκµετάλλευση ευκαιριών για µάθηση µεταξύ των ατόµων µε χαµηλό επίπεδο 
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προσόντων και των ατόµων µε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, καθώς και µεταξύ των 

νεότερων και των µεγαλύτερης ηλικίας ατόµων26. 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από την ανάγνωση των θεσµικών κειµένων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έµφαση στο εκπαιδευτικό πεδίο µετατίθεται από τη 

διδασκαλία στη µάθηση και από τη γνώση στην πληροφορία και τις δεξιότητες 

(Χαραλάµπους, 2007). Η πολιτική χρήση των παραπάνω όρων επιβάλλει την 

κατανόηση των εκπαιδευτικών δοµών και προγραµµάτων υπό το πρίσµα της 

ιδιωτικής παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών και απαλλάσσει τους δηµόσιους 

εκπαιδευτικούς φορείς από την ευθύνη να εξασφαλίσουν στα άτοµα ένα κοινό σώµα 

γνώσεων και αξιών, µε αποτέλεσµα να µετακυλίεται στον κάθε πολίτη ξεχωριστά η 

υποχρέωση να ανακαλύψει τον τρόπο µε τον οποίο θα αποκτήσει πρόσβαση στη 

γνώση:  

 

Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό, να επιδιώξουν 

δραστήρια να αποκτήσουν και να αναπτύξουν γνώσεις και ικανότητες. Απαιτούνται 

διαφορετικές µέθοδοι ανάλογα µε την κατάσταση του εκπαιδευοµένου, το 

συντελεστή µάθησης και το πλαίσιο (π.χ. κοινοτικά κέντρα, χώρος εργασίας, σπίτι). 

Η µάθηση που στηρίζεται στην εργασία, η µάθηση που κατευθύνεται από το 

πρόγραµµα και η µάθηση που οργανώνεται ως κύκλοι σπουδών είναι ιδιαιτέρως 

χρήσιµες προσεγγίσεις. (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2001) 

 

Ακόµα, η εκπλήρωση του στόχου για την οικονοµία της γνώσης νοηµατοδοτεί 

την επέκταση της µάθησης κάτω από το πρίσµα της εκπλήρωσης ποσοτικών όρων, 

όπως η αύξηση του Α.Ε.Π. των χωρών που επενδύουν στην ανάπτυξη της δια βίου 

µάθησης, συσκοτίζοντας σκόπιµα τη διάσταση του περιεχοµένου της µάθησης. Όπως 

παρατηρούµε, ο όρος διά βίου εκπαίδευση της Επιτροπής Faure της UNESCO, 

αντικαθίσταται σταδιακά από τον όρο διά βίου µάθηση, όχι όπως ενδεχοµένως 

κάποιοι πιθανολογούν για λόγους πληρέστερης εννοιολογικής απόδοσης, αλλά γιατί 

αυτή η στροφή υποδηλώνει την ολοένα και περισσότερο συρρικνούµενη παρέµβαση 

του κράτους πρόνοιας στον τοµέα της εκπαίδευσης. Εξάλλου, όπως τονίζει 

                                                 
26 Η συµµετοχή του ενεργού πληθυσµού σε προγράµµατα δια βίου µάθησης στην Ε.Ε ανέρχεται στο 
9,7% για το 2007. Υψηλότερα ποσοστά έχουν η Σουηδία (32%), η ∆ανία (29,2%) και το Ηνωµένο 
Βασίλειο (26,6%), ενώ η Ελλάδα (2,9%), η Βουλγαρία (1,3%) και η Ρουµανία (1,3%) κατέχουν τις 
χαµηλότερες θέσεις στον πίνακα (Παπαδάκης & Σπυριδάκης, 2010). 
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χαρακτηριστικά ο Χαραλάµπους (2007), οι διεθνείς οργανισµοί θεωρούν ότι το 

εθνικό και το ευρωπαϊκό συµφέρον υπηρετούνται καλύτερα από µία εκπαίδευση που 

είναι ανοιχτή στην αλλαγή και στην καινοτοµία και πιο στενά συνδεδεµένη µε την 

οικονοµία, τον κόσµο των επιχειρήσεων και την αγορά εργασίας. 

 

4.2 Η Εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας για τη δια βίου 
µάθηση 

 

4.2.1 Τυπική εκπαίδευση 

 

Ο δεύτερος βασικός πυλώνας παραγωγής εκπαιδευτικής πολιτικής µετά τα θεσµικά 

ευρωπαϊκά κείµενα συνοψίζεται στις νοµοθετικές παρεµβάσεις των εθνικών 

κυβερνήσεων και στην επιλογή τους να προχωρήσουν στην ενσωµάτωση ή την 

απόρριψη του κοινοτικού δικαίου. Η παρουσίαση των βασικότερων νοµοθετικών 

πρωτοβουλιών που αναλαµβάνει η χώρα µας αναφορικά µε την απόδοση της έννοιας 

της δια βίου µάθησης στο εθνικό πλαίσιο καθίσταται επιβεβληµένη, καθώς 

αναδεικνύει τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραµατίζει η δια βίου µάθηση σε σχέση µε την 

ανάδειξη των δηµοκρατικών αξιών και την προώθηση ενός συγκεκριµένου µοντέλου 

για την ιδιότητα του πολίτη. Επίσης, η παρουσίαση στοιχείων από τα αναλυτικά 

προγράµµατα που αναφέρονται στη διδασκαλία µαθηµάτων σχετικών µε τη 

δηµοκρατία και την ιδιότητα του πολίτη στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση, σε συνδυασµό µε την παράθεση συγκεκριµένων παραδειγµάτων µέσα 

από τα αντίστοιχα σχολικά βιβλία, προσφέρει ένα πληρέστερο πλαίσιο κατανόησης 

αυτών των εννοιών. 

 

Νοµοθετικά κείµενα 

Κάνοντας µία σύντοµη αναδροµή στο θεσµό της δια βίου µάθησης στην 

Ελλάδα, εντοπίζουµε την εµφάνιση του γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα µε τη µορφή 

µαθηµάτων αλφαβητισµού και γενικής παιδείας από µορφωτικούς και πολιτιστικούς 

συλλόγους. Το νοµικό πλαίσιο για τη δια βίου µάθηση εισάγεται το 1929 µε την 

ίδρυση από την κυβέρνηση Βενιζέλου των εσπερινών σχολείων σε µια προσπάθεια 

καταπολέµησης του ενήλικου αναλφαβητισµού, ενώ το 1943 ιδρύεται από το 

Υπουργείο Παιδείας η Υπηρεσία Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Από τη δεκαετία του 1980 
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και µετά η παροχή επιµορφωτικών προγραµµάτων λαµβάνει µεγάλες διαστάσεις 

εξαιτίας της εφαρµογής του πρώτου και δεύτερου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

(Κ.Π.Σ.) από τη χώρα µας. Έτσι, ξεκινούν τη λειτουργία τους τα Κέντρα Λαϊκής 

Επιµόρφωσης από τη Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης, µε στόχο την 

καταπολέµηση του αναλφαβητισµού, της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισµού, 

την προσφορά βασικής και κοινωνικοπολιτιστικής εκπαίδευσης και την κατάρτιση 

επαγγελµατικών δεξιοτήτων (Karalis & Vergidis, 2004). 

Όµως, η ανάληψη σηµαντικών πρωτοβουλιών από διάφορους διεθνείς 

οργανισµούς και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση διαφοροποιεί σηµαντικά το 

τοπίο, διαµορφώνοντας σταδιακά από την αρχή της δεκαετίας του 1990 ένα νέο 

πλαίσιο για τη δια βίου µάθηση, το οποίο, όπως επισηµαίνει ο Τσαούσης (2007), 

ασκεί καθοριστική επίδραση τόσο στην πρακτική όσο και στη λήψη των αποφάσεων 

και τη διαµόρφωση της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής27. Η οριοθέτηση του 

στόχου για µία κοινωνία της πληροφορίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η διαρκώς 

εντεινόµενη παγκοσµιοποίηση σε οικονοµικό κατά κύριο λόγο επίπεδο, σε 

συνδυασµό µε τη ραγδαία επιστηµονική και τεχνολογική ανάπτυξη, καθιστούν 

επιτακτική την ανάγκη για την ανάληψη πρωτοβουλιών από τη χώρα µας και την 

αναζήτηση στρατηγικών που στοχεύουν στην συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναµικού, µε αποτέλεσµα να αναδεικνύεται η πολυσήµαντη έννοια της δια βίου 

µάθησης κυρίως ως παράγοντας ατοµικής προόδου και κοινωνικής ευηµερίας 

(Σιπητάνου, 2005). Επιπλέον, αποτελεί αναµφισβήτητο γεγονός η ανάληψη της 

θεσµικής υποχρέωσης από µέρους της Ελλάδας ως χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης να υιοθετήσει κοινούς στόχους µε τους λοιπούς εταίρους της και να 

κατευθύνει την προσπάθεια της προς την υλοποίηση τους.  

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, σύµφωνα µε τον Χαραλάµπους (2007), η χώρα µας 

να λειτουργεί πλέον λιγότερο ως κυρίαρχη οντότητα και περισσότερο ως συστατικό 

µέρος µίας διεθνούς πολιτείας. Η κρατική εξουσία στη διαµόρφωση εκπαιδευτικής 

πολιτικής έχει περιοριστεί και η κύρια λειτουργία της συνίσταται στην παροχή 

νοµιµοποίησης υπερεθνικών µηχανισµών. Είναι ευνόητο ότι η στρατηγική της 

Λισαβόνας κατέχει δεσπόζουσα θέση στη χάραξη της εθνικής πολιτικής για την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση, όπως αποδεικνύουν αρκετές νοµοθετικές ρυθµίσεις 

                                                 
27 Ένας από τους πέντε βασικούς ευρωπαϊκούς συγκριτικούς δείκτες που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο 
της στρατηγικής της Λισαβόνας αναφέρεται στην αύξηση κατά τουλάχιστον 15% µέχρι το 2010 των 
αποφοίτων θετικών και τεχνολογικών σχολών (Παπαδάκης & Σπυριδάκης, 2010). 
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που έχουν θεσπιστεί για τον καλύτερο συντονισµό µεταξύ των υπουργείων µε 

αρµοδιότητα την εφαρµογή του προγράµµατος εργασίας Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

2010. 

Ειδικότερα, ο νόµος 3369/2005 υπό τον τίτλο Περί δια βίου µάθησης και άλλες 

διατάξεις, ο οποίος ψηφίζεται στις 21 Ιουνίου 2005, ορίζει τη δια βίου εκπαίδευση ως 

διαδικασία που αποβλέπει στη διαµόρφωση ολοκληρωµένης προσωπικότητας και 

στην πρόσβαση στην απασχόληση και περιλαµβάνει άρθρα µε τα οποία γίνεται 

προσπάθεια συστηµατοποίησης της έννοιας αυτής. Ακόµα, βάσει του νόµου αυτού 

παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης να ιδρύει, µε 

σύµφωνη απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Οικονοµικών, ένα Ινστιτούτο δια 

βίου Εκπαίδευσης, ενώ δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης φορέων παροχής υπηρεσιών 

δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης µεταξύ άλλων και στις τριτοβάθµιες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων και των εργοδοτών, οι οποίοι 

συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. 

Σύµφωνα µε το Εθνικό Πρόγραµµα για τη ∆ια Βίου Μάθηση
28, που ορίζει τις 

κατευθυντήριες γραµµές στο πλαίσιο των οποίων κινείται ο επόµενος νόµος που έχει 

ψηφίσει το ελληνικό κοινοβούλιο (3879/2010)29: 

 

Η παιδεία γίνεται στάση ζωής µε πολλαπλές επιλογές και ανοιχτές διαδροµές, ενώ 

ζητούµενο είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της επαγγελµατικής κατάρτισης και της γενικής 

εκπαίδευσης που αποβλέπει στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής, της συµµετοχής 

στα κοινά και στην προσωπική ολοκλήρωση.  

 

Παρόλα αυτά το Εθνικό Πρόγραµµα επισηµαίνει δύο πολύ σηµαντικά στοιχεία 

που καταδεικνύουν την υστέρηση της χώρας µας σε σύγκριση µε τα ευρωπαϊκά 

κριτήρια αναφοράς: 

• Η Ελλάδα εµφανίζει ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής στη δια 

βίου µάθηση σε σύγκριση ακόµα και µε τα νέα κράτη - µέλη (2,9% έναντι 9,8% της 

Ε.Ε. των 27). 

                                                 
28 Το Εθνικό Πρόγραµµα για την ∆ια Βίου Μάθηση, όπως εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, βρίσκεται στην ιστοσελίδα 
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs/ethniko_programma_dbm_101220.pdf 
29 ΦΕΚ 163/21-9-2010: Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις, όπως παρουσιάζεται στο  
http://www.gsae.edu.gr/images/stories/Nomos_diaviou.pdf      
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• Από το σύνολο των συµµετεχόντων σε προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων 

µόνο το 9,7% των ανδρών και το 23,4% των γυναικών συµµετέχουν σε προγράµµατα 

µάθησης που δεν έχουν επαγγελµατικό στόχο (σελ. 9-10). 

 
Ωστόσο, παρατηρούµε την εξής ανακολουθία: σύµφωνα µε τις αρχές του 

προγράµµατος «η δια βίου µάθηση στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του 

ατόµου, στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων συµβατών µε τις νέες συνθήκες, 

στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και γενικότερα στην ανάπτυξη της ικανότητας 

του ενεργού και ενηµερωµένου πολίτη» (σελ. 13), ενώ παράλληλα καθιερώνεται η 

γενική εκπαίδευση ενηλίκων ως ισότιµος και ξεχωριστός πυλώνας. 

Ερευνώντας, όµως, προσεκτικά τις ενδεικτικές δράσεις που προτείνονται όσο αφορά 

στη γενική εκπαίδευση διαπιστώνουµε ότι δεν γίνεται καµία αναφορά στην ανάδειξη 

των δηµοκρατικών αξιών ή την ενδυνάµωση της ιδιότητας του πολίτη. Αντίθετα, 

εξακολουθεί να προωθείται η παροχή µαθηµάτων σχετικών µε δεξιότητες 

πληροφορικής και αρχές οικονοµικής διαχείρισης, ενώ ενθαρρύνεται η ανάπτυξη 

θεσµών υποστήριξης της επιχειρηµατικότητας (σελ.23).   

Βέβαια, η απλή απαρίθµηση των νοµοθετικών διατάξεων που καθορίζουν το 

νέο προσανατολισµό της δια βίου µάθησης και η περιγραφή των αποτελεσµάτων της 

εφαρµογής τους στις έννοιες της δηµοκρατίας και της ιδιότητας του πολίτη δεν 

αποδίδει το φαινόµενο σε όλες του τις διαστάσεις. Μία λεπτοµερής διερεύνηση του 

τοπίου της τυπικής εκπαίδευσης µέσα από την εξέταση των αναλυτικών 

προγραµµάτων και την αποκρυπτογράφηση της σύγχρονης εκπαιδευτικής 

πραγµατικότητας, όπως τη συναντούµε στην καθηµερινή σχολική πράξη, κρίνεται 

επιβεβληµένη προκειµένου να γίνει κατανοητή η αλληλεπίδραση των παραπάνω 

εννοιών
30.  

Όπως επισηµαίνει ο Τσαούσης (2007), ο χώρος της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε όλες τις συνιστώσες του, εκπαιδευτικό προσωπικό, 

περιεχόµενα µάθησης, εποπτικά µέσα, περιβάλλον µάθησης, έχει τη δυνατότητα να 

διαδραµατίσει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο στην καλλιέργεια των δηµοκρατικών 

αρχών και την προώθηση των αρετών που χαρακτηρίζουν έναν υπεύθυνο και ενεργό 

πολίτη. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω της ανάπτυξης θετικής στάσης των µαθητών 

απέναντι στο ιδανικό της δια βίου µάθησης, η οποία αποτελεί την αφετηρία σε µία 
                                                 
30 Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ross (2002), το αναλυτικό πρόγραµµα δεν είναι ένα ουδέτερο 
κείµενο, αλλά ενσωµατώνει αξίες και ιδανικά που προωθούνται µέσα από τη χρήση συγκεκριµένων 
τρόπων και µεθόδων διδασκαλίας.  
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πορεία διαρκούς αναζήτησης και επικαιροποίησης των αποκτηθέντων γνώσεων, 

αξιών και αρχών. Επίσης, όπως παρατηρεί η Καλογιαννάκη (2003), εκτός από το 

περιεχόµενο της σχολικής γνώσης ιδιαίτερη σηµασία για την πολιτική 

διαπαιδαγώγηση των µελλοντικών πολιτών αποκτούν οι εκπαιδευτικές πρακτικές στο 

σχολικό περιβάλλον, όπως η οργάνωση, η ρύθµιση και η διευθέτηση του σχολικού 

προγράµµατος, του σχολικού χώρου και χρόνου µέσα από ένα σύνολο δράσεων και 

επιλογών καθώς και οι κοινωνικοποιητικές εµπειρίες που προκύπτουν από  την 

καθηµερινή αλληλεπίδραση των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

Αναλυτικά προγράµµατα - Μαθήµατα 

Χωρίς να παραγνωρίζουµε τη σηµαντική επίδραση που έχει το ευρύτερο σχολικό 

περιβάλλον στην κατανόηση των εξεταζόµενων εννοιών από τους µαθητές, 

επιθυµούµε να αναφερθούµε κατά κύριο λόγο στα µαθήµατα της κοινωνικής και 

πολιτικής αγωγής που προσφέρονται στους µαθητές της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και αποτελούν ένα βασικό σηµείο αναφοράς στην 

διαπραγµάτευση της δηµοκρατίας και της ιδιότητας του πολίτη. Άλλωστε, στο 

περιεχόµενο, τους στόχους και τους σκοπούς αυτών των µαθηµάτων 

αντικατοπτρίζεται το µοντέλο του πολίτη που εκφράζει τις πολιτικές επιδιώξεις, 

καθορίζει τις παιδαγωγικές αντιλήψεις και διαµορφώνει τις εκπαιδευτικές 

στρατηγικές (Καρακατσάνη, 2004). 

Γενικότερα, µε βάση τη βιβλιογραφία αποτυπώνονται δύο βασικές 

κατευθύνσεις πολιτικής εκπαίδευσης που είτε εφαρµόζονται ξεχωριστά, είτε 

αλληλοδιαπλέκονται µέσα στο ίδιο εκπαιδευτικό σύστηµα: 

• Η προώθηση µίας µερικότερης αντίληψης της αγωγής του πολίτη, δηλαδή της 

κατάρτισης και της ανάπτυξης στάσεων σχετικά µε την πολιτική διαδικασία και τη 

συµµετοχή στο πολιτικό γίγνεσθαι. 

• Η καλλιέργεια µίας γενικότερης αντίληψης της αγωγής του πολίτη µε την 

ευρεία έννοια της διαµόρφωσης στάσεων και της εκµάθησης γνώσεων που έχουν 

σχέση µε τη συνολική ζωή στη σύγχρονη κοινωνία, δηλαδή µε την έννοια της γενικής 

παιδείας. 

 
Μέσα από την ανάλυση των αντίστοιχων µαθηµάτων επισηµαίνονται στη 

συνέχεια κάποια σηµεία, τα οποία αποτελούν εστίες σοβαρού προβληµατισµού 

σχετικά µε αν επιτυγχάνεται πραγµατικά ο στόχος της εκπαίδευσης των µελλοντικών 
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πολιτών στις αρχές της δηµοκρατίας. Είναι ευνόητο πως σχεδόν όλα τα σχολικά 

µαθήµατα µπορούν να αποτελέσουν εστίες προβληµατισµού και ανάδειξης των 

εννοιών της δηµοκρατίας και της ιδιότητας του πολίτη, όµως, λόγω και της 

περιορισµένης έκτασης που έχει µία µεταπτυχιακή εργασία, εστιάζουµε αποκλειστικά 

στην ανάλυση των εξειδικευµένων µαθηµάτων που έχουν ως κύριο αντικείµενο τους 

τη διαπραγµάτευση αυτών των εννοιών. 

Όπως είναι κατανοητό, η πολιτική κοινωνικοποίηση αποτελεί µία διαδικασία 

η οποία έχει απασχολήσει διαχρονικά το σχεδιασµό των εκάστοτε εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων. Επιχειρώντας µία σύντοµη αναδροµή στο παρελθόν µπορούµε να 

διαπιστώσουµε ότι οι σκοποί του µαθήµατος της Αγωγής του Πολίτη ή της 

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, όπως ονοµάστηκε µεταγενέστερα, φαίνεται να 

είναι συχνά περιορισµένοι, ενώ είναι φανερή η έλλειψη αναφορών σε σύγχρονα 

προβλήµατα της κοινωνικής ζωής των µαθητών και η απουσία ελκυστικής 

εικονογράφησης προσαρµοσµένης στις ανάγκες του µαθητή (Καλογιαννάκη 2003). 

Σήµερα, οι βασικές κατευθύνσεις αναφορικά µε τη δηµοκρατία και την 

πολιτειότητα προβάλλονται µέσω του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής 

Αγωγής, που διδάσκεται ως ξεχωριστό αντικείµενο στην πέµπτη και έκτη τάξη του 

δηµοτικού σχολείου και στην τρίτη τάξη του γυµνασίου, καθώς επίσης µέσω του 

µαθήµατος µε τίτλο Πολιτική και ∆ίκαιο, που διδάσκεται στη δεύτερη τάξη του 

γενικού λυκείου. 

Σύµφωνα µε το διαθεµατικό ενιαίο πλαίσιο προγράµµατος σπουδών 

(∆.Ε.Π.Π.Σ) του Υπουργείου, ο σκοπός του µαθήµατος της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής στην προσχολική και υποχρεωτική εκπαίδευση είναι: 

• Να προωθήσει τις διαχρονικές και οικουµενικές αξίες της ανθρώπινης 

κοινωνίας, µε απώτερο στόχο την εφαρµογή τους στην καθηµερινή ζωή. 

• Να συµβάλλει στην ηθική ανάπτυξη των µαθητών. 

• Να παρέχει στους µαθητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν τη γνώση, την 

κατανόηση και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητα στοιχεία για την ελεύθερη, 

υπεύθυνη και ενεργό συµµετοχή τους στο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό 

γίγνεσθαι. 

• Να συµβάλλει στην αποδοχή της διαφορετικότητας και του πλουραλισµού. 

• Να καλλιεργήσει τις έννοιες της κοινωνικής συνοχής, της ατοµικής ευθύνης 

και της κοινωνικής αλληλεγγύης. 
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Το αντίστοιχο διαθεµατικό ενιαίο πλαίσιο προγράµµατος σπουδών 

(∆.Ε.Π.Π.Σ) που προκρίνει το Υπουργείο για το γενικό λύκειο περιγράφει το σκοπό 

του µαθήµατος της Πολιτικής και ∆ικαίου ως εξής:  

 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να αποκτήσει ο µαθητής πολιτική παιδεία. Ειδικότερα, να 

κατανοήσει την οργάνωση και τη λειτουργία της πολιτείας και να αναπτύξει πολιτική 

συνείδηση και κριτική σκέψη, ώστε να συµµετέχει ενεργά στο κοινωνικό και πολιτικό 

γίγνεσθαι ως ελεύθερος και υπεύθυνος πολίτης. 

 

Γίνεται αντιληπτό ότι ο κύριος σκοπός του βασικότερου µαθήµατος πολιτικής 

εκπαίδευσης στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, όπως 

παρουσιάζεται µέσα από τα αναλυτικά προγράµµατα, εκφράζει σε µεγάλο βαθµό τα 

ιδανικά µίας σύγχρονης εκπαίδευσης για τη δηµοκρατία και την ιδιότητα του πολίτη. 

Όµως, αποµένει να διαπιστωθεί αν το περιεχόµενο των εγχειριδίων και το 

αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής πράξης συµβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ειδικότερα, στην πέµπτη τάξη του δηµοτικού το σχολικό βιβλίο αποτελείται από 

τέσσερις θεµατικές ενότητες31 µε τους εξής τίτλους: 

• Πρώτη ενότητα: Είµαστε όλοι πολίτες. 

• ∆εύτερη ενότητα: Έχουµε δικαιώµατα και υποχρεώσεις. 

• Τρίτη ενότητα: Ζούµε στη δηµοκρατία. 

• Τέταρτη ενότητα: Συµµετέχουµε στη λήψη αποφάσεων. 

 

Επιχειρώντας µία σύντοµη ανάλυση του περιεχοµένου των παραπάνω ενοτήτων 

διαπιστώνουµε ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι µαθητές να κατανοήσουν την 

πολλαπλότητα της έννοιας του πολίτη και τη διεύρυνση της από το τοπικό στο 

ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο επίπεδο, να περιφρουρούν τα δικαιώµατα και να 

αναλαµβάνουν τις υποχρεώσεις τους ως πολίτες, να υιοθετούν θετική στάση απέναντι 

στη δηµοκρατία και να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για την κατανόηση και τη 

συνεργασία διαφορετικών οµάδων. Οι µαθητές καλούνται να ευαισθητοποιηθούν για 

την ύπαρξη κοινών παγκόσµιων προβληµάτων και να αντιληφθούν ότι οι συνέπειες 

τους αφορούν όλους. Για παράδειγµα, στο κεφάλαιο 6 της πρώτης ενότητας µε τίτλο: 

                                                 
31 Οι θεµατικές ενότητες καθώς και το περιεχόµενο του βιβλίου της πέµπτης δηµοτικού βρίσκονται 
στην ιστοσελίδα http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSDIM-E108/ 
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Είµαστε πολίτες της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσµου, αναφέρεται η εξάρτηση 

από τους φυσικούς πόρους που βρίσκονται σε διάφορα µέρη της γης. Ακολουθεί η 

ανάλυση της κατανάλωσης σοκολάτας που αποτελεί µία καθηµερινή πράξη για 

πολλούς ανθρώπους. Σύµφωνα µε το βιβλίο, τα κακαόδεντρα που είναι υπεύθυνα για 

την παραγωγή σοκολάτας, βρίσκονται σε περιοχές της γης, όπου οι άνθρωποι είναι 

πολύ φτωχοί και πληρώνονται ελάχιστα για την εργασία τους (σελ.32). Με βάση το 

παραπάνω παράδειγµα, παρατηρούµε ότι ενώ παρουσιάζεται αναλυτικά το θέµα της 

εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων, εντούτοις δεν γίνεται σαφές στους µαθητές ότι ο 

σηµαντικότερος παράγοντας για την εµφάνιση περιβαλλοντικών προβληµάτων και 

την έκρηξη της φτώχειας είναι ο τρόπος λειτουργίας της παγκόσµιας οικονοµίας. 

Στην έκτη τάξη του δηµοτικού32 το σχολικό βιβλίο αποτελείται επίσης από 

τέσσερις θεµατικές ενότητες µε τους ακόλουθους τίτλους: 

• Πρώτη ενότητα: Το άτοµο και η κοινωνία. 

• ∆εύτερη ενότητα: Το άτοµο και η πολιτεία. 

• Τρίτη ενότητα: Το άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τέταρτη ενότητα: Το άτοµο και η ∆ιεθνής Κοινότητα 

 
∆ιατρέχοντας το κείµενο του βιβλίου διαπιστώνουµε κάποιες σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την ύλη του µαθήµατος της προηγούµενης τάξης του 

δηµοτικού σχολείου. Συγκεκριµένα, γίνεται εκτενής αναφορά στην οργάνωση και τη 

λειτουργία της ελληνικής δηµοκρατίας, παρουσιάζονται τα θεσµικά όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τονίζεται η συµβολή των διεθνών οργανισµών στην 

προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και ειρήνης. Οι µαθητές καλούνται να 

γνωρίσουν τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπλήρωση των 

σκοπών της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ασφάλειας των πολιτών και της προστασίας 

του περιβάλλοντος. Για παράδειγµα στο κεφάλαιο 3 της τρίτης ενότητας µε τίτλο: 

Σχέσεις µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιγράφονται αρκετές 

δράσεις στο κοινωνικό και πολιτισµικό πεδίο, όπως το ετήσιο περιβαλλοντικό 

συνέδριο, η πράσινη εβδοµάδα, το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισµικού διαλόγου, αλλά η 

αναφορά στην οικονοµική πολιτική της Ένωσης είναι δυσανάλογα µικρή, αφού 

                                                 
32 Οι θεµατικές ενότητες καθώς και το περιεχόµενο του βιβλίου της έκτης δηµοτικού βρίσκονται στην 
ιστοσελίδαhttp://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSDIM-F103/ 
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περιορίζεται στην επισήµανση ότι τα περισσότερα κράτη έχουν ως νόµισµα το ευρώ 

(σελ.71). 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρει η ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου 

µάθησης και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη στοχοθεσία του µαθήµατος Κοινωνική και 

Πολιτική Αγωγή της τρίτης τάξης του Γυµνασίου: 

 

Ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του πολίτη, καθίσταται κεντρικός, τόσο 

στο επίπεδο µετάδοσης γνώσεων και πληροφοριών, όσο και στο επίπεδο της 

καλλιέργειας αξιών και στάσεων για την αποτελεσµατική ένταξη στα ταχύτατα 

µεταβαλλόµενα κοινωνικά περιβάλλοντα. Το πλαίσιο λειτουργίας του πολίτη 

καθορίζεται τόσο από την εθνική νοµοθεσία (Σύνταγµα, νόµοι), όσο και από τα 

κείµενα της EE (Education and Active Citizenship in the European Union)33. 

 

Γίνεται εµφανές ότι η εκπαίδευση για τη δηµοκρατία και την ιδιότητα του 

πολίτη, όπως δηλώνεται στο αναλυτικό πρόγραµµα του συγκεκριµένου µαθήµατος, 

καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τις κατευθύνσεις των διεθνών οργανισµών για την 

προώθηση του ιδανικού µίας κοινωνίας της γνώσης µε κεντρικούς άξονες την 

ανάπτυξη της απασχολησιµότητας και την ενθάρρυνση της επαγγελµατικής 

κινητικότητας, όπως επιτάσσει η στρατηγική της Λισσαβόνας.  

Το οµώνυµο βιβλίο είναι δοµηµένο σε τέσσερα µέρη:  

• Το πρώτο µέρος µε τίτλο το άτοµο και η κοινωνία περιλαµβάνει έξι ενότητες, 

οι οποίες αναφέρονται στους κοινωνικούς θεσµούς, τις οµάδες και τα προβλήµατα 

που αναδεικνύονται µέσα από την κοινωνική συµβίωση.  

• Το δεύτερο µέρος µε τίτλο το άτοµο και η πολιτεία περιλαµβάνει έξι ενότητες 

που διαπραγµατεύονται τις βασικές µορφές των πολιτευµάτων, το Σύνταγµα καθώς 

και τις έννοιες του πολίτη και της ενεργού συµµετοχής. 

• Το τρίτο µέρος µε τίτλο το άτοµο και η ευρωπαϊκή ένωση περιλαµβάνει µία 

ενότητα που παρουσιάζει τα βασικά όργανα και τις πολιτικές της Ε.Ε. καθώς και τον 

τρόπο µε τον οποίο συνδέεται η εθνική µε την ευρωπαϊκή ταυτότητα.  

• Το τέταρτο µέρος µε τίτλο το άτοµο και η διεθνής κοινότητα παρουσιάζει την 

αλληλεξάρτηση των κρατών και την ανάγκη συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο. 

 
                                                 
33 Η στοχοθεσία του µαθήµατος, οι θεµατικές ενότητες καθώς και το περιεχόµενο του βιβλίου της 
τρίτης γυµνασίου βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL104/ 
 



 85 

Παρατηρούµε ότι το σχολικό εγχειρίδιο πραγµατεύεται τα θέµατα της δηµοκρατίας 

και της πολιτικής συµµετοχής δίνοντας έµφαση κυρίως στα επίσηµα κείµενα 

παραγωγής πολιτικής και τη θεωρητική προσέγγιση των πολιτικών πρακτικών. 

Βέβαια, πρέπει να επισηµάνουµε ότι στην αρχή και στο τέλος της κάθε ενότητας 

παρατίθενται προτάσεις για δραστηριότητες, οι οποίες τοποθετούν τα συµφραζόµενα 

στις σύγχρονες συνθήκες και µπορούν να ενεργοποιήσουν τους µαθητές ώστε να 

προσεγγίσουν βιωµατικά τις έννοιες. Για παράδειγµα στο κεφάλαιο 3 του δεύτερου 

µέρους µε τίτλο Εκλογές, κόµµατα, ΜΜΕ οι µαθητές παροτρύνονται να 

παρακολουθήσουν ταινίες που αναφέρονται σε σηµαντικά πολιτικά γεγονότα και να 

αναζητήσουν ιστοσελίδες µη κυβερνητικών οργανώσεων (σελ.76). 

Στη δεύτερη τάξη του γενικού λυκείου τα ζητήµατα της δηµοκρατίας και του 

πολίτη εξετάζονται από το µάθηµα Πολιτική και ∆ίκαιο. Αξιοσηµείωτο είναι ότι 

σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών για το λύκειο το παραπάνω µάθηµα 

δεν θεωρείται υποχρεωτικό, αλλά προσφέρεται στους µαθητές ως επιλεγόµενο. Αυτή 

η περιθωριοποίηση του µαθήµατος της κοινωνικής και πολιτικής εκπαίδευσης από τη 

µία πλευρά υποδηλώνει την υποβάθµιση του λυκείου ως φορέα γενικής µόρφωσης 

και από την άλλη επιβεβαιώνει την αντιµετώπιση του ως όργανο προσαρµογής των 

µαθητών στο σύστηµα των εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση. Το αντίστοιχο σχολικό βιβλίο αποτελείται από δέκα κεφάλαια, τα οποία 

καλούν τους µαθητές να αντιληφθούν το περιεχόµενο και τη σηµασία των ατοµικών, 

πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων, να κατανοήσουν τους πολιτικούς θεσµούς 

και τις πρακτικές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 

συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα της συνεργασίας της διεθνούς κοινότητας για 

την αντιµετώπιση των παγκόσµιων προβληµάτων και την προστασία των ανθρώπινων 

δικαιωµάτων. Συγκριτικά µε τα περιεχόµενα των σχολικών εγχειριδίων των 

προηγούµενων τάξεων, διαπιστώνουµε ότι σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζονται δύο 

νέες ενότητες34:  

• Η πορεία της εξέλιξης από την πόλη-κράτος στο ελληνικό κράτος. 

• Η κατανόηση της λειτουργίας των Μ.Μ.Ε. και η αξιολόγηση των επιδράσεων 

τους στη δηµοκρατία. 

 

                                                 
34 Οι θεµατικές ενότητες καθώς και το περιεχόµενο του βιβλίου της δευτέρας λυκείου βρίσκονται στην 
ιστοσελίδα http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B103/ 
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Επίσης, είναι εµφανές ότι επιχειρείται µία πρώτη προσέγγιση σύγχρονων 

προβληµάτων που αφορούν στην έννοια της δηµοκρατίας και γίνεται προσπάθεια για 

ανάλυση των αιτιών τους. Για παράδειγµα, στην ενότητα του πρώτου κεφαλαίου µε 

τίτλο Πόλις-πολίτης-πολιτική αναφέρονται αρκετοί λόγοι που µπορούν να 

ερµηνεύσουν το φαινόµενο της κρίσης αντιπροσώπευσης, όπως η µορφή του 

σύγχρονου δηµοκρατικού πολιτεύµατος, η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και το 

αίσθηµα αδυναµίας του πολίτη να επηρεάσει ουσιαστικά τη λήψη αποφάσεων 

καθοριστικών για τη ζωή του (σελ.11). 

Επιχειρώντας µία συνολική κριτική θεώρηση των αναλυτικών προγραµµάτων 

και των σχολικών βιβλίων παρατηρούµε ότι σε κάποιες περιπτώσεις παρέχονται οι 

αναγκαίες πληροφορίες που θα µπορούσαν να ωθήσουν τους συντελεστές της 

σχολικής πράξης σε µία δηµιουργική προσέγγιση των εννοιών της δηµοκρατίας και 

της ιδιότητας του πολίτη. Όµως, η καθηµερινή πρακτική στα σχολεία αποδεικνύει ότι 

λόγω του ασφυκτικού χρονοδιαγράµµατος µέσα στο οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί η 

διδασκαλία των περιεχοµένων του αναλυτικού προγράµµατος και εξαιτίας της 

αδυναµίας ή και απροθυµίας των εκπαιδευτικών και των µαθητών να διαµορφώσουν 

ένα νέο πλαίσιο προσέγγισης του µαθήµατος το βάρος πέφτει ελάχιστα σε τέτοιες 

δραστηριότητες (Καλογιαννάκη, 2003).  

Με τον τρόπο αυτό γίνεται απλή αναφορά στις έννοιες και παραλείπονται οι 

διαστάσεις των παραπάνω θεµάτων που συνδέονται άµεσα µε τις πολιτικές 

καθηµερινές εµπειρίες σχολείου και ζωής (Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη, 2005). 

Συγκεκριµένα, ενώ προωθείται η επιδίωξη της συµµετοχής του πολίτη στη λήψη 

αποφάσεων µε ενεργητικό και κριτικό τρόπο, απουσιάζει η σαφής αναφορά και 

ανάλυση των λόγων για τους οποίους αυτή τελικά περιορίζεται. Η αγωγή για την 

ιδιότητα του πολίτη, όµως, αποκτά ουσιαστικό αντίκρισµα όταν δεν περιορίζεται σε 

µια θεωρητική επεξεργασία των κοινωνικών και πολιτικών αξιών, αλλά επισηµαίνει 

τα προβλήµατα που εµποδίζουν την υλοποίηση τους35.  

Επιπλέον, όπως αναφέρει η Καρακατσάνη (2005), ακόµα και στις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες οι µαθητές εµπλέκονται αρκετά σε δραστηριότητες και πρακτικές 

εθελοντικής φύσης εντός εκπαιδευτικού και κοινοτικού πλαισίου, διαπιστώνεται ότι 

παραµένουν αδιάφοροι απέναντι σε πολιτικές ενεργοποίησης παραδοσιακού τύπου, 

                                                 
35 Ειδικότερα, η θεµατολογία του µαθήµατος θα πρέπει να ωθεί τους µαθητές σε γενικευµένα 
συµπεράσµατα απέναντι στα κοινωνικά προβλήµατα, τα οποία να έχουν προβλεπτική αξία για το 
µέλλον (Parker, 1996). 
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όπως η συµµετοχή στις εκλογές, δηλαδή εκδηλώνουν ένα είδος πολιτικής απάθειας. 

Συνεπώς, τις περισσότερες φορές διαπιστώνεται ότι οι σκοποί των µαθηµάτων 

παραµένουν τυπικές εξαγγελίες χωρίς ουσιαστική επίδραση στην πραγµατική ζωή 

(Καλογιαννάκη, 2003).  

Ένα άλλο εξίσου σηµαντικό ζήτηµα είναι ότι το αναλυτικό πρόγραµµα στην 

Ελλάδα καθορίζεται κεντρικά και είναι κοινό για όλα τα σχολεία της χώρας. Αυτή η 

ρύθµιση σηµατοδοτεί την απουσία των συντελεστών της µάθησης σε τοπικό επίπεδο 

από τις διαδικασίες διαµόρφωσης των παραγόντων που επιδρούν στην πρόσληψη της 

έννοιας της δηµοκρατίας και της ιδιότητας του πολίτη από τους µαθητές 

(Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη 2005). 

 

Εκπαιδευτικές - συµµετοχικές δράσεις στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια 
εκπαίδευση 

Αν και οι αδυναµίες που παρατηρούνται στα αναλυτικά προγράµµατα και τα 

αντίστοιχα µαθήµατα που προσφέρονται για την ενίσχυση της δηµοκρατικής 

συµµετοχής του πολίτη είναι δεδοµένες, αξίζει να αναφερθεί η ύπαρξη δύο θεσµών 

της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν θετικά 

στο άµεσο µέλλον τη στάση των µαθητών απέναντι σε µείζονα κοινωνικά και 

πολιτικά ζητήµατα. 

Συγκεκριµένα, οι σχολικές κοινότητες (µαθητικά συµβούλια) αποτελούν ένα 

κύτταρο δηµοκρατικής ζωής, όπου οι µαθητές µε πνεύµα συνεργασίας έχουν τη 

δυνατότητα να ασκηθούν στη δηµοκρατική διαδικασία µέσω του διαλόγου και της 

συµµετοχής, µελετώντας και προτείνοντας λύσεις για προβλήµατα που εντοπίζονται 

στην καθηµερινή λειτουργία του σχολείου ή αφορούν γενικότερα το εκπαιδευτικό 

σύστηµα. Σίγουρα η λειτουργία του θεσµού αυτού απέχει από το σηµείο να 

χαρακτηριστεί ιδανική, αφού κάποιες φορές τα κριτήρια ανάδειξης των 

αντιπροσώπων των µαθητών στα συµβούλια είναι ιδιοτελή και προσωπικά, ενώ και 

τα αιτήµατα που προβάλλονται δεν διαθέτουν την ανάλογη δικαιολόγηση. Όµως, από 

την άλλη πλευρά δεν µπορούµε να παραγνωρίσουµε τη συµβολή των µαθητικών 

συµβουλίων στην άσκηση πίεσης σε επίπεδο σχολικής µονάδας άλλα και σε ανώτερη 

κλίµακα προκειµένου να αντιµετωπιστούν φλέγοντα ζητήµατα για την εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί η λειτουργία της Βουλής των Εφήβων, η οποία 

αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα που οργανώνεται σε ετήσια βάση από το 1995 
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έως σήµερα µε τη συνεργασία του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των υπουργείων 

παιδείας Ελλάδας και Κύπρου. Στο πρόγραµµα αυτό καλούνται να συµµετάσχουν οι 

µαθητές όλων των τύπων και τάξεων του Λυκείου µε σκοπό: 

• Την καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στη συµµετοχή στα κοινά. 

Ζητούµενο αποτελεί η συνειδητή ένταξη τους στις πολιτικές και κοινωνικές 

λειτουργίες ώστε να γίνει τρόπος ζωής η προσφορά προς τους άλλους και η επίδειξη 

πνεύµατος κοινωνικής δικαιοσύνης. 

• Τη µύηση στις αξίες, τους κανόνες και τις πρακτικές της δηµοκρατίας. 

Ειδικότερα, προωθείται η διεύρυνση των γνώσεων των µαθητών αναφορικά µε τους 

θεσµούς του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και η πρακτική συµµετοχή τους στις 

κοινοβουλευτικές διαδικασίες. 

 

Σχετικά µε το χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να γίνει αναφορά 

στο νόµο 1268/198236, ο οποίος επιτρέπει την ανάπτυξη πολιτικής δράσης από τους 

φοιτητές περιγράφοντας τις διατάξεις που καθορίζουν τη συµµετοχή των φοιτητών 

στα όργανα διοίκησης των πανεπιστηµίων και τη δυνατότητα για ελεύθερη δράση 

των πολιτικών νεολαιών. Συγκεκριµένα, όπως αναφέρει ο παραπάνω νόµος, οι 

γενικές συνελεύσεις των τµηµάτων, που αποτελούν ένα από τα όργανα διοίκησης, 

πρέπει να απαρτίζονται από εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το 50% και 

εκπροσώπους των µεταπτυχιακών φοιτητών ίσους προς το 15% του αριθµού των 

µελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. 

 

4.2.2 Μη τυπική, άτυπη και άλλες µορφές εκπαίδευσης 

 

Σε αυτό το σηµείο τίθεται εύλογα το ερώτηµα: η τυπική εκπαίδευση είναι η µόνη που 

µπορεί να συµβάλλει στην τόνωση των δηµοκρατικών αξιών και στην ανάπτυξη ενός 

αισθήµατος υπευθυνότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης από µέρους των 

µαθητευόµενων; Σίγουρα όχι, καθώς, όπως υπογραµµίζει ο Day (2003), το σχολείο 

αποτελεί κοµµάτι ενός ευρύτερου δικτύου µάθησης, το οποίο συµπεριλαµβάνει την 

οικογένεια, την κοινότητα, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καθώς και 

οποιαδήποτε άλλη µορφή µη τυπικής και άτυπης µάθησης για αυτό οφείλει να 

συνδέεται ενεργά και να συνεργάζεται µε τους παραπάνω φορείς στο πλαίσιο της δια 
                                                 
36 Νόµος 1268 της 16.7.82. Για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. 
Όπως παρουσιάζεται στο http://www.poseedip.tuc.gr/fileadmin/users_data/poseedip/N_1268_1982.pdf. 
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βίου µάθησης. Η ανάδειξη των δηµοκρατικών αξιών και η ενδυνάµωση της ιδιότητας 

του πολίτη µέσω της δια βίου µάθησης αποτελεί ένα πεδίο που προκύπτει από την 

ανάδειξη αυτής της συνεργασίας, για αυτό θεωρείται µία αρχή που ξεπερνά τα όρια 

του σχολικού περιβάλλοντος. Όπως επισηµαίνει ο Τσαούσης (2007), ο ρόλος του 

σχολείου ως µοναδικού παράγοντα µάθησης και προετοιµασίας του ατόµου για τις 

προκλήσεις της ενήλικης ζωής του έχει ξεπεραστεί από τις σύγχρονες 

κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις.  

Αρκετοί φορείς µη τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα Σχολεία ∆εύτερης 

Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε), τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε) και ορισµένες 

Νοµαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιµόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε) προσφέρουν ένα σύνολο 

µαθηµάτων που σχετίζονται µε τη δηµοκρατία και την ιδιότητα του πολίτη σε όλη την 

ελληνική επικράτεια. Αποµένει να εξακριβώσουµε αν η διαπιστωµένη ανάγκη για 

παροχή προγραµµάτων που αποβλέπουν στην προσωπική ολοκλήρωση και την 

κοινωνική και πολιτική συµµετοχή του πολίτη εκπληρώνεται µέσα από αυτούς τους 

φορείς και σε ποιο βαθµό. 

Κύριος εκφραστής προγραµµάτων δια βίου µάθησης στη χώρα µας είναι η 

Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) που εφαρµόζει την πολιτική της 

κατά κύριο λόγο µέσω του Ινστιτούτου ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.∆.ΕΚ.Ε.).  

Το Ι.∆.ΕΚ.Ε έχει υπό την εποπτεία του τους ακόλουθους φορείς: 

 
•  Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.)37  

Τα σχολεία αυτά παρέχουν τη δυνατότητα σε άτοµα ηλικίας άνω των 18 ετών 

που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν 

απολυτήριο Γυµνασίου και να ενταχθούν οµαλά στην κοινωνική, οικονοµική και 

επαγγελµατική ζωή. Στον πυρήνα του προγράµµατος σπουδών των Σ.∆.Ε. τίθεται η 

εκµάθηση βασικών γνώσεων - δεξιοτήτων, όπως ορίζονται στο Υπόµνηµα για τη ∆ιά 

βίου µάθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000): γραφή, ανάγνωση, αριθµητικοί 

υπολογισµοί, γνώση µιας ξένης γλώσσας και χρήση Η/Υ.  

Παρόλα αυτά, το πρόγραµµα σπουδών προβλέπει ανάµεσα στα άλλα 

µαθήµατα και τη διδασκαλία µίας ενότητας που αναφέρεται στην κοινωνική και 

πολιτική εκπαίδευση. Σκοπός της συγκεκριµένης ενότητας είναι να καλλιεργήσει τις 

απαιτούµενες κοινωνικές δεξιότητες και να βοηθήσει τους εκπαιδευόµενους να 

                                                 
37 Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αναφορικά µε τα Σ.∆.Ε. έχουν αντληθεί από την ιστοσελίδα 
http://www.alfavita.gr/egiklioi/egiklioi17.php 
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διαµορφώσουν θετικές στάσεις ως ενεργοί πολίτες και µέλη της κοινωνίας σε τοπικό, 

εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. 

 
• Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)38 

  Τα κέντρα αυτά απευθύνονται σε όλους τους ενήλικους πολίτες, ανεξάρτητα 

από το µορφωτικό τους επίπεδο, προσφέροντας µία πληθώρα προγραµµάτων µε 

ποικίλο περιεχόµενο τα οποία υλοποιούνται σε κάθε νοµό της χώρας. Όπως 

αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Ι.∆.ΕΚ.Ε., κεντρικός στόχος των προγραµµάτων που 

προσφέρονται στα Κ.Ε.Ε. είναι η απόκτηση βασικών επαγγελµατικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων που αφενός θα εξασφαλίσουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την ένταξη 

των εκπαιδευοµένων στην αγορά εργασίας και αφετέρου θα συντελέσουν στη 

διαµόρφωση της στάσης ενός υπεύθυνου και ενεργού πολίτη.  

Η βασική θεµατική περιοχή των παραπάνω προγραµµάτων που βρίσκεται σε 

άµεση συνάφεια µε τις έννοιες της δηµοκρατίας και της ιδιότητας του πολίτη είναι 

αυτή µε τον τίτλο: Ενεργός πολίτης: δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Οι δύο κύριες 

υποενότητες της περιοχής αυτής περιγράφουν τους βασικούς θεσµούς της ελληνικής 

πολιτείας και της ευρωπαικής ένωσης καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 

του πολίτη, τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

∆υστυχώς, όµως, τα εν λόγω προγράµµατα έχουν σταµατήσει να 

προσφέρονται από τις 30/6/2010 λόγω της κατάργησης του θεσµού των Κ.Ε.Ε. 

Βέβαια, υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις από το αρµόδιο υπουργείο ότι οι αρµοδιότητες 

της διά βίου µάθησης θα περάσουν στους νέους καλλικρατικούς δήµους µε τη 

λειτουργία των Κέντρων ∆ιά Βίου Μάθησης, έργο που σχεδιάζεται να χρηµατοδοτηθεί 

από ευρωπαϊκά κονδύλια του ΕΣΠΑ
39. 

Ένας άλλος φορέας µη τυπικής εκπαίδευσης που διαθέτει στο πρόγραµµα του 

ενότητες σχετικές µε τη δηµοκρατία και τον πολίτη είναι οι Νοµαρχιακές Επιτροπές 

Λαϊκής Επιµόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.), ο οποίες αποτελούν αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες 

της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
40. Οι Ν.Ε.Λ.Ε καλύπτουν ένα µεγάλο φάσµα 

δραστηριοτήτων σχετικά µε την πολιτική και κοινωνική συµµετοχή, την επιµόρφωση 

και την επαγγελµατική κατάρτιση, ενώ, όπως αναφέρει ο διαδικτυακός τόπος του 

                                                 
38 Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αναφορικά µε τα Σ.∆.Ε. έχουν αντληθεί από την ιστοσελίδα 
http://kee.ideke.edu.gr/?p=programs 
39 Όπως αναφέρεται σε σχετικό δηµοσίευµα της εφηµερίδας Αγγελιοφόρος στην ιστοσελίδα 
http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=98&artid=102451 
40 Οι πληροφορίες για τις Ν.Ε.Λ.Ε. έχουν αντληθεί από το διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας 
∆ια Βίου Μάθησης  http://www.gsae.edu.gr/index.php/nele 
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υπουργείου παιδείας, από το 2005 προσφέρουν επιµορφωτικά προγράµµατα στη 

θεµατική ενότητα µε τίτλο Αγωγή των Πολιτών. 

Επίσης, οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι, παρά την έµφαση που αποδίδει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον σε επίπεδο στοχοθεσίας, στην ανάπτυξη της 

προσωπικής ολοκλήρωσης και της ενεργού συµµετοχής του πολίτη στο κοινωνικό και 

πολιτικό περιβάλλον, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο δε χρηµατοδοτεί 

προγράµµατα που εντάσσονται σε αυτή τη στρατηγική, µε αποτέλεσµα να µην 

αναπτύσσονται επαρκείς δραστηριότητες σε αυτόν τον τοµέα στην Ελλάδα, καθώς 

είναι γνωστό ότι ένα µεγάλο µέρος του εθνικού προϋπολογισµού για την ανάπτυξη 

προγραµµάτων δια βίου µάθησης προέρχεται από κοινοτικούς πόρους
41 

(Χαραλάµπους, 2007). 

Επιπροσθέτως, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη µνεία στις εθελοντικές οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών, καθώς αποτελούν φορείς που τοποθετούνται εκτός του 

επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά παρέχουν πολλαπλές ευκαιρίες ενεργού 

συµµετοχής στα κοινά µε στόχο την αντιµετώπιση προβληµάτων που σχετίζονται µε 

θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, περιβάλλοντος, ισότητας των φύλων, εργασίας και 

προστασίας των µειονοτήτων (Καζαµίας & Πετρονικολός, 2003). Όπως υποστηρίζει 

ο Kymlicka (2005), οι οργανώσεις αυτές µπορούν να συµβάλλουν καθοριστικά στη 

διάπλαση του ανθρώπινου χαρακτήρα, προωθώντας την ανάπτυξη δηµοκρατικών 

συµπεριφορών και την εκµάθηση πολιτειακών αρετών που συνδέονται µε την 

πολιτική συµµετοχή και το δηµόσιο διάλογο. Συγκεκριµένα, οι πολίτες που 

συµµετέχουν σε διεθνείς ή τοπικές µη κυβερνητικές οργανώσεις, συλλόγους και 

φορείς αναλαµβάνουν δηµόσια δράση για την προώθηση οµαδικών επιδιώξεων ή την 

προστασία κάποιου κοινωνικού αγαθού. Έτσι, έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν 

στις έννοιες της προσωπικής ευθύνης και της αµοιβαίας υποχρέωσης, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για µία οµαλή κοινωνική συµβίωση. 

 

4.3 Η Εκπαιδευτική πολιτική άλλων χωρών για τη δια βίου µάθηση 

 

Αν και οι κυρίαρχες τάσεις που εκδηλώνονται αναφορικά µε την πολιτική για τη δια 

βίου µάθηση µέσω των διεθνών οργανισµών επηρεάζουν σηµαντικά τις εθνικές 

                                                 
41 Αντίθετα, η συνολική χρηµατοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους για την υλοποίηση προγραµµάτων 
δια βίου µάθησης σχεδόν τετραπλασιάστηκε κατά την περίοδο 2000-2003 (Παπαδάκης & Σπυριδάκης, 
2010). 
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πολιτικές, αυτό δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι τα εκπαιδευτικά συστήµατα 

όλων των χωρών είναι πλήρως οµογενοποιηµένα. Αντίθετα, παρατηρούνται αρκετές 

διαφορές στον τρόπο µε τον οποίο τα κράτη αφοµοιώνουν τις γενικότερες 

κατευθύνσεις τόσο στο νοµοθετικό τους πλαίσιο όσο και στην τρέχουσα εκπαιδευτική 

πρακτική. 

Τρία βασικά µοντέλα δια βίου µάθησης εντοπίζονται στην Ευρώπη, σύµφωνα 

µε την Πρόκου
42 (2009): 

• Το µοντέλο που αντιπροσωπεύεται από συστήµατα τα οποία 

καθοδηγούνται κατά κύριο λόγο από τις δυνάµεις της αγοράς. Αυτό το µοντέλο 

οραµατίζεται την κοινωνία της µάθησης ως διευκόλυνση της ζήτησης για νέες 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την επέκταση 

των αγορών και βρίσκει εφαρµογή στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ολλανδία. 

• Το µοντέλο που εκφράζεται από τη συνεργασία µεταξύ των 

κοινωνικών εταίρων, το οποίο υποστηρίζει τη δραστηριοποίηση πολλών φορέων και 

την καλλιέργεια ποικίλων ενδιαφερόντων για την κάλυψη ενός µεγάλου µέρους του 

πληθυσµού. Αυτό το µοντέλο ακολουθείται στις γερµανόφωνες χώρες, όπως στη 

Γερµανία και την Αυστρία, οι οποίες διακρίνονται για την ευρεία συµµετοχή των 

κοινωνικών εταίρων στη διαµόρφωση προγραµµάτων δια βίου µάθησης, αλλά και 

στις σκανδιναβικές χώρες, όπως η ∆ανία και η Σουηδία που υιοθετούν τον ανάµειξη 

και τον έλεγχο των τοπικών κυβερνήσεων σε αντίστοιχες δράσεις. 

• Το κρατικιστικό µοντέλο που χαρακτηρίζει χώρες της νότιας 

Ευρώπης, όπως η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, σύµφωνα µε το οποίο οι 

πολιτικές δια βίου µάθησης υλοποιούνται κυρίως µέσω του παραδοσιακού 

εκπαιδευτικού συστήµατος. 

 
Όπως γίνεται αντιληπτό, ο ρόλος της δια βίου µάθησης στην καλλιέργεια 

δηµοκρατικών αρχών και την ενδυνάµωση της ιδιότητας του πολίτη είναι σαφώς 

περιορισµένος στις χώρες όπου οι δυνάµεις της αγοράς διαµορφώνουν το πλαίσιο της 

ανάπτυξης προγραµµάτων στη βάση της αύξησης της απασχόλησης και της 

ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Ενδεικτικά, η Πρόκου (2009) αναφέρει το 

παράδειγµα της Αγγλίας και της Ουαλίας, όπου παρατηρείται τα τελευταία χρόνια 

                                                 
42 Τα µοντέλα δια βίου µάθησης που προτείνει η Πρόκου αναφέρονται κατά κύριο λόγο στην 
εκπαίδευση ενηλίκων ως κλάδο της δια βίου µάθησης. 
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τεράστια αύξηση των κερδοσκοπικών φορέων που παρέχουν προγράµµατα 

επαγγελµατικής και τεχνολογικής κατάρτισης.  

Αντίθετα, η γενική εκπαίδευση ενηλίκων µε κοινωνικά και πολιτικά 

χαρακτηριστικά βρίσκει πρόσφορο έδαφος σε κράτη τα οποία επιδιώκουν την ενεργό 

συµµετοχή ατόµων, συλλόγων και φορέων από τις τοπικές κοινωνίες στη 

διαµόρφωση προγραµµάτων δια βίου µάθησης. Η Σουηδία αποτελεί µία τέτοια 

περίπτωση, καθώς µέσω της Πρωτοβουλίας Εκπαίδευσης Ενηλίκων επιχειρεί να 

αυξήσει το γενικό επίπεδο µόρφωσης αντί να επεκτείνει τα παραδοσιακά 

προγράµµατα κατάρτισης (Πρόκου, 2009). 

Αναφορικά µε την εκπαίδευση για τη δηµοκρατία και την ιδιότητα του πολίτη 

στον τοµέα της τυπικής εκπαίδευσης, θεωρούµε σκόπιµο να παραθέσουµε το 

διαχωρισµό που κάνει ο Ross (2002) ανάλογα µε τη µορφή που παίρνουν τα 

αναλυτικά προγράµµατα σε διάφορες χώρες. Συγκεκριµένα, µπορούµε να 

παρατηρήσουµε τρία βασικά µοντέλα αναλυτικών προγραµµάτων, σύµφωνα µε το 

συγγραφέα: 

• Tο µοντέλο µε βάση το οποίο οι µαθητές οφείλουν να αποκτήσουν όσο 

γίνεται περισσότερες γνώσεις αναφορικά µε τους πολιτικούς και κοινωνικούς 

θεσµούς. Σε αυτή την περίπτωση οι σκοποί αποτυπώνονται τις περισσότερες φορές µε 

όρους ανάπτυξης των αντίστοιχων στάσεων και συµπεριφορών, όµως οι λεπτοµέρειες 

του περιεχοµένου της µάθησης εστιάζουν κυρίως στην παροχή πληροφοριών για 

θεσµούς και διαδικασίες (Πορτογαλία, Ελλάδα). 

• Το µοντέλο σύµφωνα µε το οποίο οι µαθητές πρέπει να αναπτύξουν 

την ικανότητα να συµπεριφέρονται ως καλοί πολίτες και µέλη της κοινωνίας. Καλοί 

πολίτες µε βάση αυτή τη θεώρηση είναι αυτοί που εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις 

τους απέναντι στο κράτος, όµως κάνουν περιορισµένη χρήση των δικαιωµάτων τους 

(Γαλλία). 

• Το µοντέλο που παροτρύνει τους µαθητές να εξετάζουν µε κριτική 

διάθεση τα γεγονότα και τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο πολιτικό και κοινωνικό 

πεδίο (Σουηδία). 

 
Επίσης, αρκετά χρήσιµα είναι τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από έρευνα 

της ΙΕΑ (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) 

σχετικά µε την κοινωνική και πολιτική εκπαίδευση που παρέχεται από τα επίσηµα 

εκπαιδευτικά συστήµατα 28 ευρωπαϊκών χωρών, την οποία παρουσιάζει η 
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Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη (2005). Η έρευνα εξετάζει το θέµα της 

συµµετοχής του πολίτη στη δηµοκρατία από την άποψη του περιεχοµένου που διέπει 

τα αναλυτικά προγράµµατα διαφορετικών χωρών, επισηµαίνοντας δύο βασικά 

χαρακτηριστικά: από τη µία πλευρά τη σχεδόν καθολική αποδοχή του δυτικού 

προτύπου της δηµοκρατίας και από την άλλη τη σταδιακή υιοθέτηση του προτύπου 

των κοινωνικών σπουδών σε αντικατάσταση της καθαρά πολιτικής εκπαίδευσης43. 

Βέβαια, πρέπει να επισηµανθεί ότι η νοηµατοδότηση της δηµοκρατίας και της 

ιδιότητας του πολίτη είναι διαφορετική σε κάθε χώρα, ανάλογα µε της ιστορικές και 

πολιτικές συνθήκες που τη χαρακτηρίζουν. Ειδικότερα, σε σχέση µε πρώην 

κοµµουνιστικές χώρες, όπως η Βουλγαρία και η Ουγγαρία, επισηµαίνεται ότι η 

εκπαίδευση του πολίτη δεν καταφέρνει να καλλιεργήσει στους µαθητές το ιδεώδες 

του πολιτικού πλουραλισµού και της ανοχής στα διαφορετικά εθνοτικά και 

πολιτισµικά χαρακτηριστικά, παρά το γεγονός ότι τα σχολικά προγράµµατα τονίζουν 

τους σύγχρονους στόχους της πολιτικής εκπαίδευσης. Αντίστοιχα, τα αποτελέσµατα 

της έρευνας που αναφέρονται στις Η.Π.Α. φανερώνουν ότι το αναλυτικό πρόγραµµα 

τονίζει την προσωπική ευθύνη για οικονοµική επιτυχία µε τρόπο που αποδεσµεύει 

την ατοµική ζωή από το κοινωνικό πλαίσιο. Έτσι, πέρα από τη σηµασία που 

αποδίδεται στην υπεράσπιση των ατοµικών δικαιωµάτων, ελάχιστες είναι οι 

αναφορές στα πολιτικά αίτια που προκαλούν τη φτώχεια ή την ανεργία (Hahn στο 

Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη 2005). Αντίθετα, στην Ολλανδία, παρά το γεγονός 

ότι η πολιτική και κοινωνική εκπαίδευση προσεγγίζεται ολοκληρωµένα από το 

αναλυτικό πρόγραµµα, επισηµαίνεται ότι οι µαθητές δεν θεωρούν αναγκαία την 

ανάληψη συλλογικής δράσης για δηµόσια πολιτικά ζητήµατα, καθώς αντιµετωπίζουν 

τη δηµοκρατία ως µία σταθερά θεµελιωµένη µορφή διακυβέρνησης που λειτουργεί 

ανεξάρτητα από τη δική τους συµβολή. Ενώ, τέλος, σε άλλες χώρες, όπως η Ιταλία 

και η Πορτογαλία, που έχουν κυβερνηθεί στο παρελθόν από φασιστικά καθεστώτα, 

παρατηρείται µία αποσιώπηση σηµαντικών ζητηµάτων σε σχέση µε τις µειονότητες, 

τη µετανάστευση και το ρατσισµό, η οποία επιτρέπει σε κάποιο βαθµό την 

αναπαραγωγή κοινωνικών στερεοτύπων. 

Συνολικά, όπως επισηµαίνει η Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη (2005) τα 

περιεχόµενα της εκπαίδευσης του πολίτη στις περιπτώσεις που αναλύονται στην 

                                                 
43 Όπως αναφέρει και ο Biesta (2011), η εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη υιοθετεί σήµερα 
παγκοσµίως πρότυπα που οδηγούν σε ένα είδος εξηµέρωσης (domestication) του πολίτη, 
αποσιωπώντας τις καθαρά πολιτικές ερµηνείες των ζητηµάτων που θίγονται.  
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έρευνα αναφέρονται κυρίως στην περιγραφή των τυπικών θεσµών της δηµοκρατίας, 

ενώ δεν ευνοούν τον αναστοχασµό και τη συζήτηση αναφορικά µε πρακτικές 

εφαρµογές των εννοιών της δηµοκρατίας και της ιδιότητας του πολίτη και τη 

συσχέτιση τους µε άµεσα κοινωνικά και πολιτικά προβλήµατα, όπως η ανεργία, ο 

ρατσισµός και η άνιση λειτουργία της οικονοµίας της αγοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

5.1 Συµπερασµατικές παρατηρήσεις και προτάσεις 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι έννοιες της δια βίου µάθησης, της δηµοκρατίας και του 

πολίτη έχουν απασχολήσει ένα πλήθος πολιτικών φιλοσόφων, ερευνητών και 

πολιτικών επιστηµόνων από την αρχαιότητα ως τις µέρες µας. Εποµένως, θεωρείται 

εύλογο οι εκάστοτε ιστορικές συνθήκες να διαφοροποιούν σηµαντικά την αντίληψη 

που επικρατεί κάθε φορά τόσο για το ίδιο το περιεχόµενο των εννοιών όσο και για 

τον τρόπο µε τον οποίο αυτές σχετίζονται και αλληλεπιδρούν. Ωστόσο, οι δύο 

βασικοί προσανατολισµοί που λαµβάνει ιστορικά το φαινόµενο της δια βίου µάθησης 

υποδηλώνουν και το είδος της σχέσης που αναπτύσσεται ανάµεσα σε αυτές τις 

έννοιες. Συγκεκριµένα, αποδεικνύεται ότι η ανθρωπιστική διάσταση της δια βίου 

µάθησης που αναφέρεται στη συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητας παρέχει τη 

δυνατότητα στους πολίτες να αναπτύξουν ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές 

δεξιότητες. Αντίθετα, η τεχνοκρατική αντίληψη για τη δια βίου µάθηση, η οποία 

αναφέρεται κατά κύριο λόγο στην επαγγελµατική κατάρτιση και την προσέγγιση της 

γνώσης µε όρους οικονοµίας, αντιµετωπίζει το άτοµο ως µονάδα που καλείται να 

επιβιώσει σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Η κατακόρυφη άνοδος του τεχνολογικού πολιτισµού και η ανάπτυξη 

πολυάριθµων δικτύων επικοινωνίας που παρατηρούνται σήµερα σε παγκόσµιο 

επίπεδο καθιστούν εντονότερη αυτή τη διάκριση, καθώς η δια βίου µάθηση καλείται 

πλέον να ισορροπήσει ανάµεσα στο πρότυπο ενός πολίτη που ενστερνίζεται τις 

θεµελιώδεις δηµοκρατικές αξίες και επικοινωνεί ουσιαστικά µε τους συνανθρώπους 

του προσηλωµένος στις αρχές της ισότητας, της αξιοπρέπειας και της αλληλεγγύης 

και στο πρότυπο του ανθρώπου που προσπαθεί να εξελίξει τις ατοµικές του 

δεξιότητες µε απώτερο σκοπό την προσαρµογή του στον διαρκώς διαφοροποιούµενο 

κόσµο της εργασίας. 
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Το παραπάνω διακύβευµα για τη δια βίου µάθηση αντικατοπτρίζεται 

εύγλωττα στις προσεγγίσεις των διεθνών οργανισµών που έχουν αναλάβει πλέον έναν 

καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή πολιτικής. Ενώ οι διακηρύξεις του κορυφαίου 

ανθρωπιστικού οργανισµού, της UNESCO, προάγουν τη γενική µόρφωση και την 

καλλιέργεια της προσωπικότητας, η ρητορική για τη µετάβαση προς µία κοινωνία της 

γνώσης που αναπτύσσεται στους κόλπους της Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α υποδηλώνει µία 

ξεκάθαρη στροφή της δια βίου µάθησης προς την απασχολησιµότητα και την 

εξειδίκευση. 

Ωστόσο, παρά τις γενικές κατευθύνσεις που χαράσσουν οι υπερεθνικές 

οντότητες στο χώρο της δια βίου µάθησης, παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές στον 

τρόπο µε τον οποίο τα κράτη οργανώνουν το ευρύτερο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

τους πολιτικής. Συγκεκριµένα, ενώ η καθολική αποδοχή του δυτικού προτύπου της 

δηµοκρατίας ως ιδεατή µορφή πολιτειακής οργάνωσης είναι αναµφισβήτητη, 

διαπιστώνεται µία αποκλίνουσα νοηµατοδότηση της δηµοκρατίας και του πολίτη 

ανάλογα µε τη διάρθρωση των εκπαιδευτικών συστηµάτων και το περιεχόµενο των 

αναλυτικών προγραµµάτων που ακολουθούνται.  

Η εφαρµογή του Εθνικού Προγράµµατος για τη ∆ια Βίου Μάθηση από µέρους 

της Ελλάδας κινείται κυρίως στη λογική της αύξησης της απασχολησιµότητας και της 

ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας µέσω της δια βίου µάθησης χωρίς να παρέχει τις 

κατάλληλες ευκαιρίες για την ανάληψη δράσεων που αποβλέπουν στην ολόπλευρη 

ανάπτυξη του ατόµου. Το ίδιο εύρηµα επιβεβαιώνεται από την ανάλυση των 

µαθηµάτων (Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Πολιτική και ∆ίκαιο) που προσφέρονται 

στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση και διαπραγµατεύονται κατά κύριο 

λόγο τις έννοιες της δηµοκρατίας και του πολίτη, τα οποία αδυνατούν να 

παρουσιάσουν µία δυναµική προσέγγιση αυτών των εννοιών, αφού απουσιάζει η 

κριτική ανάλυση πολιτικών και κοινωνικών θεµάτων που συνδέονται άµεσα µε τις 

καθηµερινές εµπειρίες των µαθητών.  

Αντίστοιχα, στο χώρο της µη τυπικής εκπαίδευσης διαπιστώνεται η ύπαρξη 

κάποιων φορέων (Σ.∆.Ε., Κ.Ε.Ε., Ν.Ε.Λ.Ε.), οι οποίοι παρέχουν έναν αριθµό 

ενοτήτων που σχετίζονται µε τη δηµοκρατία και την ιδιότητα του πολίτη, όµως τόσο 

το µικρό πλήθος των µαθηµάτων όσο και το αποσπασµατικό πλαίσιο στο οποίο αυτοί 

οι φορείς λειτουργούν δεν επιτρέπει πολλές αισιόδοξες σκέψεις για τη συµβολή τους 

στην ανάπτυξη δηµοκρατικών συµπεριφορών και την ώθηση για ενεργό συµµετοχή 

των πολιτών στα κοινά.  
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Επίσης, αναφορικά µε την κατάσταση που επικρατεί σε άλλες χώρες, 

διαπιστώνεται ότι η ανάπτυξη ευέλικτων συστηµάτων δια βίου µάθησης µε ευρεία 

συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, τα οποία παρέχουν αρκετές δυνατότητες στους 

πολίτες για γενική µόρφωση και κριτική στάση απέναντι στους θεσµούς, 

χαρακτηρίζει κατά κανόνα τις σκανδιναβικές χώρες, τη Γερµανία και την Αυστρία. 

Αντίθετα, η δηµιουργία κλειστών και ελεγχόµενων συστηµάτων που προωθούν την 

επαγγελµατική εκπαίδευση παρατηρείται σε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία και η 

Ολλανδία, ενώ στην απλή µεταφορά πληροφοριών για θεσµούς και διαδικασίες του 

δηµοκρατικού πολιτεύµατος περιορίζονται οι δοµές δια βίου µάθησης στη Γαλλία, 

την Πορτογαλία και την Ελλάδα. 

Συνολικά µπορούµε να επισηµάνουµε ότι η παροχή µαθηµάτων κοινωνικής 

και πολιτικής αγωγής στην τυπική εκπαίδευση και η προσφορά αντίστοιχων ενοτήτων 

σε ενήλικους µε σκοπό την προώθηση των δηµοκρατικών αξιών και την ενθάρρυνση 

της συµµετοχής υπολείπεται της τεράστιας ανάγκης που υπάρχει για την ανάδειξη 

αυτών των αρετών σε παγκόσµιο επίπεδο. Ωστόσο, η συγκρότηση πολυάριθµων 

εθελοντικών οργανώσεων, οι οποίες στελεχώνονται από πολίτες διατεθειµένους να 

συµβάλλουν ενεργά στη διαµόρφωση της κοινωνικής και πολιτικής ζωής 

διατυπώνοντας δηµόσιο λόγο για µία σειρά από θέµατα που κρίνουν το µέτρο της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την ποιότητα της σύγχρονης δηµοκρατίας, αποτελεί 

έναν άκρως ενθαρρυντικό παράγοντα. 

 

Προτάσεις 

Με βάση τα παραπάνω, το σύνολο των προτάσεων που απευθύνεται µέσω της 

παρούσας εργασίας για την ενίσχυση του ρόλου της δια βίου µάθησης στην 

προώθηση των δηµοκρατικών αξιών και την ενδυνάµωση της ιδιότητας του πολίτη 

περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 

• Αύξηση των προγραµµάτων κοινωνικής και πολιτικής εκπαίδευσης που 

υλοποιούνται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, η οποία υπαγορεύεται από την 

ανάγκη για ταχεία προσαρµογή των πολιτών στις εξελίξεις που επιβάλλουν τα 

φαινόµενα της παγκοσµιοποίησης και της πολυπολιτισµικότητας. Είναι βέβαιο ότι η 

ανάπτυξη διεθνικών δικτύων επικοινωνίας και η συνύπαρξη εκπροσώπων 

διαφορετικών πολιτισµικών ενοτήτων επιβάλλουν την ανάπτυξη ενός πνεύµατος 

ειλικρινούς συνεργασίας και κατανόησης, κάτι το οποίο µπορεί να επιτευχθεί µέσα 

από τη γνώση του διαφορετικού και τις εµπειρίες που αναπτύσσονται σε δοµές µη 
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τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Άλλωστε, δεδοµένης της κατάργησης του θεσµού 

των Κ.Ε.Ε. από τις 30/6/2010, η ανάγκη για ανάληψη άµεσης δράσης σε αυτό τον 

τοµέα γίνεται ακόµη πιο επιτακτική. 

• Αναθεώρηση του υφιστάµενου αναλυτικού προγράµµατος, το οποίο 

προβλέπει τη διδασκαλία του µαθήµατος Πολιτική και ∆ίκαιο µόνο σε ορισµένες 

κατευθύνσεις της δευτέρας λυκείου ως µάθηµα επιλογής. Θεωρούµε ότι το 

συγκεκριµένο µάθηµα θα πρέπει να επανεισαχθεί στον κορµό των υποχρεωτικών 

µαθηµάτων, καθώς από τη µία πλευρά παρέχει την αναγκαία γνώση για τη λειτουργία 

των θεσµών και από την άλλη καλλιεργεί το σεβασµό και την αµοιβαιότητα µεταξύ 

διαφορετικών κοινωνικών οµάδων. 

• Προσαρµογή του περιεχοµένου και διαθεµατική προσέγγιση όλων των 

µαθηµάτων που ανήκουν στον ευρύτερο κύκλο των ανθρωπιστικών επιστηµών 

(Ιστορία, Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Φιλοσοφία, Εικαστικά) µε σκοπό να 

τονιστούν τα κοινά στοιχεία που οδηγούν σε µία ενιαία σύλληψη των θεµελιωδών 

αξιών που χαρακτηρίζουν τον ανθρώπινο πολιτισµό. Αυτό θα βοηθήσει συγχρόνως 

και στην απόρριψη του µοντέλου στείρας αποθησαύρισης και µετάδοσης παγιωµένης 

γνώσης, το οποίο επικρατεί στο χώρο της εκπαίδευσης, αφού όλοι οι συντελεστές της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας θα τεθούν στην υπηρεσία της δηµοκρατικής εκπαίδευσης 

έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη ενός κλίµατος συνεργασίας και κοινωνικής προόδου.  

• ∆ιαφορετική προσέγγιση του αντικειµένου από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 

οφείλουν να συνδέουν τη γνώση για τους θεσµούς µε τη διάθεση για προβληµατισµό 

πάνω σε σύγχρονα ζητήµατα που δοκιµάζουν καθηµερινά τις δηµοκρατικές αξίες, να 

ενισχύουν τις κοινές δράσεις και να συµβάλλουν µε κάθε τρόπο στην υλοποίηση 

τους. 

• Υλική και ηθική ενίσχυση του ρόλου των εθελοντικών οργανώσεων και κάθε 

άλλου φορέα που αποτελεί την κοινωνία των πολιτών, µε σκοπό να αναβαθµιστεί η 

δυνατότητα κάθε ατόµου να αναλαµβάνει δηµόσια δράση για την προστασία 

κρίσιµων πολιτικών και κοινωνικών αγαθών. 

• Ενδυνάµωση και επέκταση υπαρχόντων θεσµών (Μαθητικά Συµβούλια, 

Βουλή των Εφήβων) που εξασφαλίζουν τη δηµοκρατική λειτουργία των 

εκπαιδευτικών δοµών και ενθαρρύνουν την ενεργό συµµετοχή των νέων στη 

διαµόρφωση του σύγχρονου κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος. Επίσης, 

παρουσιάζει ενδιαφέρον το ενδεχόµενο εισαγωγής νέων θεσµών σε όλες τις βαθµίδες 
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της εκπαίδευσης µε σκοπό την προσέλκυση του τµήµατος των µαθητών που δεν έχει 

εκδηλώσει ως τώρα το ανάλογο ενδιαφέρον για συµµετοχή στους ήδη υπάρχοντες. 

• Προώθηση της εφαρµογής των επιτευγµάτων της τεχνολογίας και ιδιαίτερα 

των ηλεκτρονικών µέσων στη διεκπεραίωση διαδικασιών που αφορούν τη συµµετοχή 

των πολιτών στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Με αυτό τον τρόπο αυξάνονται οι 

πιθανότητες ενεργοποίησης µεγαλύτερου αριθµού ατόµων, αφού δίνεται η 

δυνατότητα έκφρασης της λαϊκής βούλησης µε άµεσο και δηµοκρατικό τρόπο 

(ηλεκτρονική ψήφος στις εκλογές, διενέργεια δηµοψηφισµάτων µέσω του 

διαδικτύου). 

Θεωρούµε ότι η υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων µπορεί να επιφέρει τη 

ριζική αναµόρφωση του τοπίου της κοινωνικής και πολιτικής εκπαίδευσης στη χώρα 

µας και να αναβαθµίσει το ρόλο της δια βίου µάθησης στη ανάδειξη των 

δηµοκρατικών αξιών και την προώθηση της συµµετοχής των πολιτών στα κοινά. 
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