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«Η ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηε δηακόξθσζε ησλ πνιηηώλ 

θαη  ε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηελ θνηλσλία» 

 

ΣΕΌΛΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 

Ολνκαηεπώλπκν επηβιέπνπζαο: Μπνπηζηνχθε νθία 

Ολνκαηεπώλπκν εμεηαζηή: Βνζθφπνπινο Γεψξγηνο 

 

Πεξίιεςε: Ζ έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ γίλεηαη εκθαλήο κέζα 

απφ ηηο πνιιαπιέο θαη πνηθίιεο λνεκαηνδνηήζεηο πνπ ηεο απνδίδνληαη αιιά θαη κέζα 

απφ ηελ εηθφλα πνπ εκθαλίδεηαη λα έρεη ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Έλλνηα πνπ 

ζπλδέεηαη θαη κε ηελ εθπαίδεπζε σο ην κέζν πνπ επηδηψθεη ηελ πνιηηηθή 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε. 

Σαπηφρξνλα, εληνπίδνληαη  θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε θαζψο θαη  κέζνδνη,  εξγαιεία , νη ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο , κέζα απφ ηηο νπνίεο γίλεηαη αληηιεπηή ε εθπαίδεπζε φπσο 

δηακνξθψλεηαη ζήκεξα. Παξάιιεια, ηίζεληαη πξνβιεκαηηζκνί γηα ην αλ ηειηθά ε 

εθπαίδεπζε θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε  ηεο απφθηεζεο δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ 

κφλν ηελ εμεηδίθεπζε, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απφθηεζε νηθνλνκηθνχ πινχηνπ ή πξνο 

ηελ αλάπηπμε αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηθαλψλ λα επηηξέςνπλ ηε δεκηνπξγία 

ζπιινγηθνηήησλ, εληζρχνληαο έηζη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο, ηελ θνηλσληθή 

αλάπηπμε θαη ζπλνρή. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: θνηλσλία πνιηηψλ, ελεξγφο πνιίηεο, εθπαίδεπζε, πνιηηηθή 

θνηλσληθνπνίεζε, δεκνθξαηία θαη εζηθή.  
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Δηζαγσγή 

Ζ αλάγθε θαηαλφεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ γίγλεζζαη, έηζη ψζηε λα 

θαηαζηνχλ νξαηά ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ην δηακνξθψλνπλ, δεκηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα 

θαη ηελ αλάγθε πξνζέγγηζεο ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ σο έλα απαξαίηεην ζηνηρείν πνπ 

θαίλεηαη λα ην επεξεάδεη θαη λα ην ζπλδηακνξθψλεη καδί κε ην θξάηνο θαη ηνπο 

πνιίηεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη αιιά θπξίσο 

ε εθπαίδεπζε, σο κέζν απφθηεζεο δεμηνηήησλ πνιηηηθήο ζπλείδεζεο, γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ, απνηειεί ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνπο πνιίηεο ηνπ 

αχξην, ζρεηίδεηαη κε ηε δηαηήξεζε αιιά θαη ηελ εμέιημε ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

πνιηηεχκαηνο, γεγνλφο πνπ εληζρχζεθε θαη απφ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ππαξθηνχ 

ζνζηαιηζκνχ ην 1989
1
. Μέζα απφ ηελ πνιπδηάζηαηε εηθφλα πνπ εκθαλίδεη ζήκεξα ε 

θνηλσλία πνιηηψλ, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αληηιεθζνχκε αλ ηειηθά ηα παηδαγσγηθά 

θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα,  φπσο έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη πινπνηνχληαη, έρνπλ 

πεηχρεη ην ζηφρν ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ελεξγνχ, 

ζπκκεηνρηθνχ πνιίηε.  

Δηδηθφηεξα, ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξεηηθήο δηεξεχλεζεο, είλαη λα γίλεη 

αληηιεπηφ, πξνο πνηά θαηεχζπλζε θηλείηαη ζήκεξα ε εθπαίδεπζε, κε πνηέο 

παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη κέζα ζε πνηφ ζεζκνζεηεκέλν εζληθφ θαη 

επξσπατθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ δεμηνηήησλ 

ζηνπο λένπο, ψζηε λα γίλνπλ ελεξγνί πνιίηεο, ελδπλακψλνληαο ηελ θνηλσλία πνιηηψλ, 

ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηελ εμέιημε αιιά θαη ηε ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο. 

Σαπηφρξνλα ηίζεληαη πξνβιεκαηηζκνί, γηα ην ηη ηειηθά επηζπκεί ζήκεξα ε ίδηα ε 

θνηλσλία. Δθπαίδεπζε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο δηαηήξεζεο ή πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο 

αιιαγήο; Δθπαίδεπζε ζύκθσλα κε ζπληεξεηηθά πξόηππα ή κέζα από κηα θξηηηθή 

ζεώξεζε, ηθαλή λα επηηξέςεη ηνλ εθδεκνθξαηηζκό ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θνηλσλίαο, 

                                                             
1 Κνληνγηαλλνπνχινπ - Πνιπδσξίδε Γίηζα, Η δεκνθξαηία ν πνιίηεο θαη νη «άιινη», εθδφζεηο 

Gutenberg, Αζήλα 2005, ζ 21 
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κε κηα πξννπηηθή  θξηηηθήο ηεο εθπαίδεπζεο, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη  ν ζπζρεηηζκόο 

θνηλσληθώλ δπλάκεσλ θαη πνιηηηθήο εμνπζίαο; 

Ζ παξνχζα εξγαζία αλαπηχζζεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα ηα νπνία ρσξίδνληαη ζε 

επηκέξνπο ελφηεηεο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα δνζεί κηα φζν ην δπλαηφλ πην 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο ζρέζεο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηε δηακφξθσζε ηνπ πνιίηε κε 

ζθνπφ ηελ αλάπηπμε  ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ.  

 Σν πξψην θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηηο άηππεο θαη ζεζκνζεηεκέλεο θνηλσληθέο 

νκάδεο πνπ δξνπλ κέζα ζηελ θνηλσλία νη νπνίεο  απνηεινχλ ηελ θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ. Ο νξηζκφο, ην πεξηερφκελν ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ, θαζψο  ε δεκνθξαηία θαη 

ε ειεπζεξία σο ην πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί, απνδίδνπλ ην ζπλνιηθφηεξν 

πιαίζηφ ηεο έηζη ψζηε λα επηηξαπεί ν ζπζρεηηζκφο ηεο κε ηελ εθπαίδεπζε ζην 

επφκελν θεθάιαην. Αθνινπζνχλ νη πνιιαπιέο δηαζηάζεηο θαη λνεκαηνδνηήζεηο ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ν νπνίνο κέζσ ηεο αλάπηπμεο πνιηηηθψλ αξεηψλ γίλεηαη ηθαλφο 

λα δεκηνπξγεί θαη λα κεηέρεη ζε ζπιινγηθφηεηεο γηα ην θνηλφ ζπκθέξνλ. Δηδηθφηεξα, 

γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ελεξγή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε κε ηελ έλλνηα ηεο δξάζεο θαη 

ζπκκεηνρήο ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ γίγλεζζαη. Οη ζπλδηθαιηζηηθέο ελψζεηο θαη νη 

εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, απνηεινχλ δείγκαηα ησλ ζπζζσκαηψζεσλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θνηλσλία πνιηηψλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα απνδνζνχλ 

θάπνηεο απφ ηηο ελέξγεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ πνιίηε ζήκεξα, ψζηε λα γίλεη 

θαηαλνεηή ε ζεκαζία θαη ελδερφκελα ε αλάγθε ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο εθπαίδεπζεο 

ζηνλ ηξφπν πνπ νη πνιίηεο αληαπνθξίλνληαη κέζα ζηηο παξαπάλσ νκαδψζεηο.  

Σν δεχηεξν θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη εηδηθφηεξα ηελ εθπαίδεπζε θαη ην πεξηερφκελφ 

ηεο, σο ην ζεζκνζεηεκέλν εθείλν πεξηβάιινλ, ζην νπνίν επηδηψθεηαη ε 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ λέσλ αλζξψπσλ ελψ παξάιιεια γίλεηαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή 

αλαδξνκή ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηνί νη εθπαηδεπηηθνί ζρεδηαζκνί θάζε θνηλσλίαο. 

Παξάιιεια, ε αλάγθε αλάπηπμεο ηεο εζηθήο σο κέζν ηεο αλάπηπμεο ηεο απηνλνκίαο 

ηνπ αηφκνπ, έξρεηαη λα πξνζδψζεη  έλα κεγαιχηεξν εηδηθφ βάξνο ζηε ζεκαζία ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηε δηακφξθσζε κηαο πεξηζζφηεξν αλζξσπνθεληξηθήο θνηλσλίαο. Ζ 

πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε σο πξνέθηαζε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, θαη δηακέζνπ ηεο 

πνιηηηθήο αγσγήο, επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηθνχ εαπηνχ, ηνπ ζπκκεηνρηθνχ 

ελεξγνχ πνιίηε, πνπ θαζψο δξα κέζα απφ ζπιινγηθφηεηεο, απνζθνπεί ζηε 
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δηακφξθσζε ηεο θνηλσλίαο θαη ελδερφκελα ζηελ αιιαγή ηεο. Παξαδείγκαηα  

πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο κέζα ζην ζρνιηθφ ρψξν, φπσο πξνθχπηνπλ 

κέζα απφ έξεπλεο, επηηξέπνπλ λα δηαπηζηψζνπκε αλ ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο 

αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεδηαζκψλ. Δπίζεο, ε 

θαηεχζπλζε ηεο εθπαίδεπζεο πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ ελεξγνχ πνιίηε, θαίλεηαη πσο 

ζηεξίδεηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ ζπλδένληάο ηελ κε 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ελεξγνχ πνιίηε σο αλαγθαηφηεηα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην 

θνηλσληθφ γίγλεζζαη αιιά θαη σο απφξξνηα θαη ησλ επηδηψμεσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη πξνο κηα πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθή παξά 

αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε. 

 ην ηξίην θεθάιαην, πξνζεγγίδνληαη ζχγρξνλεο θαηεπζχλζεηο ηεο εθπαίδεπζεο, 

εζηηάδνληαο εηδηθφηεξα ζηηο επηδηψμεηο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε νπνία, φπσο 

παξαηεξείηαη, θηλείηαη πξνο ηελ ηερλνινγηθή ελίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε 

ζηφρν ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο επξσπατθήο θαη παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Γηάζηαζε πνπ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αλάγθε κηαο  αλζξσπηζηηθήο δηάζηαζεο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Ο πνιιαπιφο θαη ζχλζεηνο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζπλέρεηα, θαζψο θαη ηα 

θαηάιιεια κεζνδνινγηθά θαη δηδαθηηθά εξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ηθαλψλ λα αλαπηχμνπλ ηελ απηνλνκία ησλ καζεηψλ, αλαθέξεηαη σο 

ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ηαπηφηεηα ησλ καζεηψλ. 

Παξάιιεια επηδηψθεηαη λα δηαζαθεληζηεί θαηά πφζν κηα θνηλσληνθεληξηθή 

εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε κε θαηεχζπλζε πξνο ηελ θνηλσληθή αιιαγή, κπνξεί λα 

ηξνπνπνηήζεη ηα δεδνκέλα ηεο εθπαίδεπζεο.  

Σέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην, γίλεηαη κηα ζπκπεξαζκαηηθή επηζθφπεζε φισλ φζσλ 

δηαηππψζεθαλ παξαπάλσ, ζπζρεηηδφκελσλ κε ηε δεκηνπξγία ελφο δεκνθξαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν πξαγκαηψλεηαη ε εθπαίδεπζε, ελψ πξνθχπηεη έλαο 

πξνζσπηθφο πξνβιεκαηηζκφο πνπ απνξξέεη απφ ηελ επαγγεικαηηθή, θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή ζέζε σο πνιίηε ζηελ ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία.  

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ε δηεξεχλεζε  

ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη αξζξνγξαθίαο πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηθή 

θνηλσληθνπνίεζε ζην δεκνθξαηηθφ πεξηβάιινλ, πξνζεγγίδνληαο ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ λα αληηιεθζνχκε ηελ αλάπηπμε  ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηελ 
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απφθηεζε θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ, ηθαλψλ λα επηθέξνπλ κέζα απφ ηελ αιιαγή ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηελ πξνζαξκνγή ησλ πνιηηψλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο γηα ηε 

δηαηήξεζε ή ηελ αιιαγή ηεο.  

Ζ αλαδήηεζε θηλήζεθε κέζα απφ ηνλ εληνπηζκφ βηβιίσλ θαη άξζξσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εμήο ιέμεηο θιεηδηά: θνηλσλία πνιηηψλ, ελεξγφο πνιίηεο, 

εθπαίδεπζε, πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε, δεκνθξαηία θαη εζηθή.  

ηε βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη βηβιία θαη άξζξα πνπ αλαθέξνληαη εθηεηακέλα ζηελ 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ηε ζεκαζία θαη ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί. 

Παξάιιεια εληνπίδεηαη θαη βηβιηνγξαθία κε παηδαγσγηθή - εθπαηδεπηηθή 

θαηεχζπλζε, πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε πξνψζεζε ηνπ ελεξγνχ πνιίηε κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο, ζηελ νπνία γίλνληαη επηκέξνπο αλαθνξέο γηα ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. 

Ζ ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ θνηλσλία πνιηηψλ αλ θαη γίλεηαη νξαηή ζε αξθεηά 

επηζηεκνληθά θείκελα, ζηελ παξνχζα εξγαζία ζπγθεθξηκελνπνηείηαη, ελψ  ζπλδέεηαη  

κε ηηο ζχγρξνλεο φςεηο ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ, πξνηείλνληαο παξάιιεια λέεο 

πξννπηηθέο πνπ μεπεξλνχλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη θηλνχληαη πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο Κξηηηθήο ηεο Δθπαίδεπζεο. 

Έηζη, φπσο εληνπίζηεθε, θαη ζχκθσλα κε κηα ζπληεξεηηθή ζεψξεζε, ν «θαιφο 

πνιίηεο», αλαθέξεηαη σο ππεχζπλνο, ζπκκεηνρηθφο, κε πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηε 

δηθαηνζχλε, επηδηψθνληαο ηε δηεξεχλεζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

εθπαίδεπζεο, έηζη ψζηε λα αληαλαθιάηαη ζηελ πνιηηηθή θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ
2
. Ζ δεκνθξαηηθή ζεσξία θαη ην δεκνθξαηηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο ηνλ ηξφπν δεκνθξαηηθήο ιήςεο 

απνθάζεσλ έξρεηαη λα ζπκβάιιεη, κε ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, ζε 

επηζπκεηά εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα
3
, έηζη ψζηε ε δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε, ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηελ παξαδνζηαθή, λα πξνσζεί ηελ ειεχζεξε επηινγή θαη ην δηάινγν, 

φπνπ νη εκπεηξίεο επηηξέπνπλ ζηα άηνκα λα γίλνπλ «πξνάγγεινη αιιαγήο»
4
. Οη 

εξγαζηαθέο θαη  καζεζηαθέο εκπεηξίεο έξρνληαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ δεκνθξαηηθή 

                                                             
2 Westheimer Joel; Kahne Joseph, What Kind of Citizen? The Politics of Educating for Democracy, 

2002 
3 Kirkpatrick Heather, Democratic Decision Making Theory and Practice in a public High School: A 

call a better Understanding, 1999 
4 Kristian A.Morrison, Making Teacher Education More Democratic: Incorporating Student Voice and 

Choice, Tart Too, Educational HORIZONS, 2009 
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εθπαίδεπζε
5
 ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

θνηλσληθψλ ζπνπδψλ
6
. Αλ θαη παξαηεξείηαη δηάζηαζε, αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ 

πξάμε ηεο δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο, εληζρχνληαο έλα αληηδεκνθξαηηθφ κνληέιν 

δηδαζθαιίαο
7
, ε θχζε ηεο δεκνθξαηίαο γίλεηαη αληηιεπηή σο πνιηηηθφ ηδαληθφ πνπ 

εκπεξηέρεη θαη ην εζηθφ ζηνηρείν
8
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Michelle Young, Preparing Democratic Education Leaders, 2011 
6 Fillip Covacs, Education for Democracy: It is not an Issue of Dare; Hi is an Issue of Can, 2009 
7 Michel Chapper, Democratic Education: In Through the Out Door, (ζπιινγηθφ έξγν) Perspectives on 

urban education, 2010 
8 Dale T. Snauwaert, Human Rights and cosmopolitan Democratic Education, 2009 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

Κνηλσλία 

1.1 Οξηζκόο – Πεξηερόκελν 

Ζ ζχγρξνλε  αληίιεςε γηα ηελ θνηλσλία πεξηιακβάλεη γηα ηνλ Είκει
9
 «ηελ αηζηφδνμε 

πίζηε ηνπ 18
νπ

 αη. γηα ηελ πξφνδν» θαζψο θαη «ηε γεξκαληθή θηινζνθία ηεο 

αιινηξίσζεο ηνπ ηέινπο ηνπ 19
νπ

 αη.»
10

.    

Έηζη ζχκθσλα κε ηελ πξψηε δηάζηαζε, ε έλλνηα ηεο θνηλσλίαο, σο απνηέιεζκα ηνπ 

δηαθσηηζκνχ ζην 18
ν
 αη., αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν αηφκσλ πνπ αλαπηχζζεη θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά, ζρέζεηο θαη πνιηηηζκφ
11

. Αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ 

ζηνπο νπνίνπο αλήθεη «έλα ζχζηεκα ζπζζψξεπζεο
12

 πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα 

ζεζκηθφ πεξηβάιινλ, αλαπηχζζνληαο παξάιιεια ζπιινγηθφηεηεο κε ζηφρν ηελ 

θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα». Ζ θνηλσληθή ζπκκεηνρή απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα 

ηελ δεκηνπξγία θνηλσληθψλ νκάδσλ
13

 ηα κέιε ησλ νπνίσλ έρνπλ αλαπηχμεη 

ζπλείδεζε ηεο ζπιινγηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, θαηαλνψληαο ηνπο θνηλνχο δεζκνχο θαη 

ηηο επηδηψμεηο ηνπο
14

, αλαπηχζζνληαο κηα ζρέζε ε νπνία εθθξάδεηαη σο θνηλσληθή 

ζπλνρή
15

 θη απηή κε ηε ζεηξά ηεο σο θνηλσληθφηεηα
16

.  

                                                             
9 Γκεόργκ Ζίμελ (1858-1918), ςτοχαςτισ και ςυγγραφζασ που άςκθςε επιρροι ςτθν ανάπτυξθ τθσ 
κοινωνιολογίασ.  
10 Timasheff N.S.- Theodorson,(κεηάθξαζε  Γ. Γ. Σζανχζε), Ιζηνξία θνηλσληνινγηθώλ ζεσξηώλ, 

εθδφζεηο Gutenberg, Αζήλα 1983, ζ. 219 
11 Καδάδε Μαξία, Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, θνηλσληθνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε, εθδφζεηο Έιιελ, 

Αζήλα 1993, ς. 26 
12

 Αγξαθηψηεο Γεκνζζέλεο, Δπηζηήκε – ηερλνινγία - θνηλσλία, εθδφζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 

2000, ς. 68 Σο ςφςτθμα ςυςςϊρευςθσ αναφζρεται ωσ παξαγσγή, νξγάλσζε, δηαλνκή θαη 

θαηαλάισζε» 
13

Βι. ζην ίδην, ζζ.  68 
14

Η θνηλσλία ηνπ αλζξώπνπ, ς. 81 
15

Βι. ζην ίδην, ζζ.   99  
16

Βι. ζην ίδην, ζζ.   102 φπνπ θ κοινωνικι ςυνοχι ορίηεται «ωσ ν ηξφπνο πνπ ιακβάλεη ππφζηαζε ε 

θνηλσλία» θαη σο θνηλσληθφηεηα , «ε ελεξγφο εθδήισζε ηεο θνηλσληθήο θχζεο ηνπ αλζξψπνπ» 
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Ο φξνο θνηλσλία
17

, απνηειεί «κηα νιφηεηα αλζξψπσλ πνπ ζπκβηψλεη κέζα ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν, είλαη δηαξθψο νξγαλσκέλε θαη έρεη ζπγθεθξηκέλε 

κνξθή, θαη παξάιιεια εκθαλίδεη έλα ζχζηεκα ακνηβαίσλ ζρέζεσλ πνπ ζηεξίδεη 

κεηαμχ ηνπο, ηνπο αλζξψπνπο»
18

. Οη ζρέζεηο ινηπφλ πνπ αλαπηχζζνπλ κε ζηφρν λα 

πξνσζήζνπλ θνηλνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο, επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο  κέζα απφ ζπκπεξηθνξέο θαη δηαδηθαζίεο αιιειεγγχεο. Ζ 

«θνηλσληθνπνίεζε, ε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα θαη ν θνηλσληθφο έιεγρνο, ελδπλακψλνπλ 

ηελ θνηλσληθή ζπλνρή»
19

 ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγφ δξάζε πνπ αλαιακβάλνπλ 

νη ζπιινγηθφηεηεο κηαο θνηλσλίαο
20

. Μέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε ζπιινγηθέο δξάζεηο 

επηδηψθεηαη ε θαηνρχξσζε ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο
21

 αιιά θαη ε ελδπλάκσζε ησλ 

θνηλσληθψλ δεζκψλ
22

 κε ηε ζπιινγηθή δξάζε  λα απαηηεί ηε ζπγθξφηεζε νκάδσλ πνπ 

«θηλνχληαη ζηε βάζε ησλ θνηλψλ θηλήηξσλ»
23

 πνπ δξνπλ κέζσ «δηθηχσλ 

αιιειεγγχεο»
24

. Αιιειεγγχε, ε νπνία γηα ηνλ Durkheim, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο, ζηελ νπνία δελ εληνπίδνληαη 

αληαγσληζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, εληάζζνληαο ζε απηφ ην πιαίζην θαη ηελ εζηθή ηεο 

θνηλσλίαο πνπ πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ ηνλ θνηλσληθφ έιεγρν θαη ηελ θνηλσληθή 

ζπλαίλεζε
25

. Ζ ζεκαζία ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσλίαο αλ θαη παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθέο 

δηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ θνηλσληθή δηαθνξεηηθφηεηα, εκπεξηέρεη 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ θαζνξίδνπλ, φπσο «ε θαζνιηθφηεηα, ε 

απηνηέιεηα, ε δηάξθεηα, ε νξγάλσζε θαη ε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα», ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία, απνηεινχλ θνηλά απνδεθηά γλσξίζκαηα πνπ δηακνξθψλνπλ θαη ηε ζεκαζία 

ηεο
26

.  

Ζ δηάζηαζε ηεο αιινηξίσζεο ηεο θνηλσλίαο  γηα ηνλ Είκει, φπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, «σο ζπλέπεηα ηεο πιεζσξηθήο θαη εμεηδηθεπκέλεο πνιηηηζηηθήο 

                                                             
17

  Sociologie Lexikon 2000 
18 Νηθνιάνπ νπδάλλα - Μαξία, Θεσξεηηθά δεηήκαηα ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, εθδφζεηο 

Gutenberg, Αζήλα 2006, ζ. 51 
19 Θεσξεηηθά δεηήκαηα ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, ζ. 87 
20 Κνηλσλία ηνπ αλζξώπνπ, ζ. 121  
21Lagroye Jacques- Bastien François & Frèdèric Sawicki, Πνιηηηθή θνηλσληνινγία, εθδφζεηο 

Σππσζήησ- Γηψξγνο Γάξδαλνο, ζ. 402 
22 Βι. ζην ίδην, ζζ.  400 
23 Βι. ζην ίδην, ζζ. 395 
24

  Πνιηηηθή θνηλσληνινγία, ζ. 396 
25 Θεσξεηηθά δεηήκαηα ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, ζ. 33 φπνπ ε αιιειεγγχε, δηαρσξίδεηαη 

απφ ηνλ Durkheim ζε νξγαληθή θαη κεραληθή. 
26 Σζανχζεο Γ. Γ., Η θνηλσλία ηνπ αλζξώπνπ, εθδφζεηο Gutenberg, Αζήλα 2006, ς. 79 
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αλάπηπμεο», παξαηεξείηαη  λα πθίζηαηαη ζε φιεο ηηο πνιηηηζηηθέο  εθθάλζεηο ρσξίο λα 

νξηνζεηείηαη απζηεξά απφ ηα  πιαίζηα ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο έηζη 

ψζηε λα κηιάκε γηα  ηελ πνιηηηζηηθή αιινηξίσζε σο «εγγελή θαηάζηαζε ηεο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίαο»
27

. 

Μέζα ζε έλα ηέηνην ινηπφλ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, παξαηεξείηαη λα αλαπηχζζνληαη 

θνηλσληθέο ζπζζσκαηψζεηο, ε θνηλσλία δειαδή ησλ πνιηηψλ, νη νπνίεο θαίλεηαη πσο 

επεξεάδνπλ κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπο ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. 

 

1. 2 Κνηλσλία πνιηηώλ  

Ζ θνηλσλία πνιηηψλ σο αληηθείκελν ηεο θιαζηθήο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ζεσξίαο, 

ηδηαίηεξα ζηηο κέξεο καο
28

, απνθηά έλα λέν πξνζδηνξηζκφ θαζψο ζπκβαδίδεη κε ηηο 

αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη θαη αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ 

κε ηελ θνηλσλία, κέζα απφ κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ν φξνο 

πεξηιακβάλεη λέεο θάζε θνξά δηαζηάζεηο θαζψο ζχκθσλα κε  ηελ άπνςε ηνπ 

Γεκεηξάθνπ
29

, «ν πινπξαιηζκφο ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ λνκηκνπνηεί θαη 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο». Αλ θαη ε έλλνηα απαληάηαη απφ ηελ αξραία ειιεληθή 

επνρή, ε θνηλσλία πνιηηψλ απέθηεζε ζχκθσλα κε ην σηεξφπνπιν, λέν ελδηαθέξνλ 

ζηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αη. κεηά απφ ηελ θαηάξξεπζε ησλ θαζεζηψησλ ηνπ ππαξθηνχ 

ζνζηαιηζκνχ
30

.  

Ο φξνο θνηλσλία πνιηηψλ (civil society) ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ Αγγιία, γηα πξψηε 

θνξά, ζην έξγν ηνπ R. Hooker «Laws of Ecclesiastical Community», φξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη απφ ηνπο Hobbes θαη Locke αιιά κε δηαθνξεηηθή ζεκαζία απφ 

απηή πνπ ζήκεξα επηθξαηεί
31

. Έλαο επξχο νξηζκφο πνπ αληαλαθιά πεξηζζφηεξν ηελ 

                                                             
27

 Ιζηνξία θνηλσληνινγηθώλ ζεσξηώλ, ζ. 220 
28

 Οη πνηθίιεο εμειίμεηο πνπ θαζεκεξηλά παξαηεξνχληαη ζηε ζχγρξνλε πινπξαιηζηηθή 

παγθνζκηνπνηεκέλε πξαγκαηηθφηεηα, ζρεηίδνληαη ηφζν κε «γεσπνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

αλαθαηαηάμεηο, νηθνλνκηθέο εμειίμεηο αιιά θαη ζπγθξνχζεηο ζξεζθεπηηθέο θαη θνηλσληθέο ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη, ν θφβνο, ε εζσζηξέθεηα θαη ε  αλαζθάιεηα σο πξνο ηελ 

πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή ηαπηφηεηα» ,φπσο αλαθέξεηαη ζην ΟΥΗ ΓΗΑ ΣΟ ΚΔΡΓΟ απφ ηελ Martha 

Nussbaum, εθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα 2013,ζ19 
29 Μαθξπδεκήηξεο Α., Κξάηνο θαη Κνηλσλία  ησλ Πνιηηώλ. Διεπζεξία θαη θνηλσληθή δηθαηνζύλε, β’ 

έθδνζε, Μεηακεζνλχρηηεο Δθδφζεηο, Αζήλα 2006, ζ.32 
30 σηεξφπνπινο Γεκήηξεο, Η άγλσζηε θνηλσλία πνιηηώλ, (ζπιι. έξγν) εθδφζεηο Πνηακφο, Αζήλα 

2004, ζ. 21 
31Κξάηνο θαη Κνηλσλία  ησλ Πνιηηώλ. Διεπζεξία θαη θνηλσληθή δηθαηνζύλε, ζ. 21 
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θιαζηθή πνιηηηθή ζεσξία δέρεηαη φηη «ε θνηλσλία πνιηηψλ είλαη φινο ν δεκφζηνο 

ρψξνο πνπ εθηείλεηαη αλάκεζα ζην λνηθνθπξηφ θαη ην θξάηνο, ρσξίο φκσο  λα ηα 

πεξηιακβάλεη»
32

. 

«ηηο λέεο κνξθέο ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ ζπγθαηαιέγνληαη άηππα δίθηπα, κηθξέο ή 

κεγάιεο θνηλσληθέο πξσηνβνπιίεο απφ πνιιά άηνκα πνπ δξνπλ καδί, θαζψο θαη ε 

εζεινληηθή πξνζθνξά
33

, νξγαλψζεηο πνπ βαζίδνληαη δει. ζηε ζπιινγηθή δξάζε, 

επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θνηλσληθήο θπξίσο πνιηηηθήο
34

. 

Δλψ ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο ελλνηνινγηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ φξνπ, ε Κ.Π. 

ηνλίδεηαη σο ην αληηθξαηηθφ θαη κε νηθνλνκηζηηθφ ζηνηρείν
35

,πην ζπγθεθξηκέλα 

ζχκθσλα κε ην Γεκεηξάθν, θαη ηελ ηδενινγηθή θνηλφηεηα ηεο Νέαο Αξηζηεξάο, ε 

θνηλσλία πνιηηψλ ζήκεξα, εθπξνζσπεί ην ζχλνιν αλεμάξηεησλ απηνθπψλ νκάδσλ 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, θαζψο θαη νηθνινγηθά θηλήκαηα ξηδνζπαζηηθήο 

έκπλεπζεο
36

. Γηα ηνπο Cohen θαη Arato, ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ νξίδεηαη σο κηα 

«Σξίηε θαίξα», σο έλαο ρψξνο εζεινληηθψλ, κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ 

αζθνχλ δσηηθέο ιεηηνπξγίεο αθνινπζψληαο κηα αιιειεγγχε
37

 ελψ γηα ηνλ Υειλη, ε 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ απνηειεί ηελ «άιιε πιεπξά» ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο
38

 πνπ 

θαηά ηνλ Gellner απνηειεί έλα αξθεηά δηεπξπκέλν ζχλνιν, κε θεξδνζθνπηθψλ 

ζεζκψλ, πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνηεινχλ αληηζηαζκηζηηθφ παξάγνληα 

αλάκεζα ζην θξάηνο θαη ηνπο πνιίηεο αιιά θαη φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, λα 

απνηεινχλ «εγγπεηή ηεο εηξήλεο»
39

αλαβαζκίδνληαο «ηνλ αηνκηθφ θνηλσληθφ ξφιν»
40

. 

                                                             
32 Η Άγλσζηε Κνηλσλία Πνιηηώλ, ζζ. 20-21 
33  Βι. ζην ίδην, ζζ. 123 
34 Φεξψλαο Α., Κνηλσλία ησλ πνιηηώλ: Η ζεζκηθή ζπγθξόηεζε θαη ν ξόινο ηεο ζε Δ.Δ. θαη Διιάδα, 

Βήκα Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ Σφκνο ΗΓ΄. ηρ. 56, 2009, ζ. 93. «Ζ θνηλσληθή αλάπηπμε βαζίδεηαη  θαη 

ζηε ζεζκηθή ελεξγνπνίεζε ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο κέζσ ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ» 

Βι. ζην ίδην ζζ. 103 
35  Καξβνχλεο Α., Δηζαγσγή ζηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, εθδφζεηο Παηάθε, Αζήλα 

2004, ζ. 301 
36  Κξάηνο θαη θνηλσλία ησλ πνιηηώλ, ζ. 20 
37 Μνπδέιεο- Παγνπιάηνο, Κνηλσλία πνιηηώλ θαη ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε ζηε κεηαπνιεκηθή Διιάδα, 

Διιεληθή Δπηζεψξεζε Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, ηρ. 22, ζ.6 
38 Held D., Η λεσηεξηθόηεηα ζήκεξα: νηθνλνκία, θνηλσλία, πνιηηηθή, πνιηηηζκόο, εθδφζεηο αβάιιαο, 

Αζήλα 2004, ζ. 117 
39 Gellner Ernest,Η θνηλσλία πνιηηώλ θαη νη αληίπαινί ηεο ζε ζπλζήθεο ειεπζεξίαο, εθδφζεηο Παπαδήζε, 
Αζήλα 1996, ζ. 48 
40 Κνηλσλία ησλ πνιηηώλ: Η ζεζκηθή ζπγθξόηεζε θαη ν ξόινο ηεο ζε Δ.Δ. θαη Διιάδα, νπ .αλ. παξ. ζ. 94 
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Ο νξηζκφο ηεο έλλνηαο εμαξηάηαη ηειηθά απφ ην ηη ζέιεη λα θάλεη θαλείο κε ηελ 

θνηλσλία πνιηηψλ θαη απφ ην πφζν ζνβαξά παίξλεη νξηζκέλεο αμίεο ζηελ θνηλσλία 

καο
41

.  

χκθσλα κε ηελ εζηθή θηινζνθία ηνπ θνηηθνχ Γηαθσηηζκνχ, ε δηάδξαζε αλάκεζα 

ζηε δεκφζηα θαη ηελ ηδησηηθή ζθαίξα ήηαλ απαξαίηεηε
42

 ελψ γηα ηελ θιαζηθή 

αληίιεςε ηεο δεκνθξαηίαο, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο, ν πνιίηεο 

ζπκκεηέρεη ζε απηή, δηακνξθψλνληαο θαη πξναζπίδνληαο ην θνηλφ θαιφ
43

. Ο 

Αξηζηνηέιεο νξίδεη ηνλ πνιίηε κε βάζε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα θνηλά, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηα Πνιηηηθά ελψ  παξάιιεια, αζθεί άκεζα εμνπζία σο δηθαζηήο θαη 

κέινο ηεο εθθιεζίαο ηνπ δήκνπ, ζπλδένληαο ηε δηάζηαζε ηνπ πνιίηε κε ηελ 

ειεπζεξία έρνληαο σο  απψηεξν ζηφρν ηε δεκνθξαηία.  

ηα πιαίζηα ηεο θπζηνδηθαητθήο άπνςεο, θχξηνο ζηφρνο ηεο Κ.Π. απνηειεί ε 

πξνζηαζία ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αλζξψπνπ. Πξνζβιέπεη ζηελ ειεπζεξία, αδηαθνξψληαο 

γηα ηελ αηνκηθή ειεπζεξία ηνπ ηελ νπνία θαη ζπζηάδεη κε ηε ζέιεζή ηνπ γηα λα 

ππεξεηήζεη ην ζθνπφ απηφ κέζα απφ ηελ Κ.Π.
44

. 

Οη  Rousseau θαη Hegel, εληάζζνληαη ζην παξαπάλσ πιαίζην, πξνηάζζνληαο ην 

ζεηηθφ πξφηππν ηνπ πνιίηε θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ πνιηηηθή θνηλφηεηα. Γηα ηνλ 

Rousseau, ε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηελ πνιηηηθή θνηλφηεηα απνηειεί ζεκέιην ηεο 

δεκνθξαηίαο ελψ ηνπ πξνζδίλεηαη θαη κηα εζηθή δηάζηαζε κέζα απφ ηελ 

αιιειφδξαζή ηνπ ζηελ θνηλσλία. Σν θξάηνο δελ γίλεηαη δηαθξηηφ απφ ηελ θνηλσλία 

ησλ πνιηηψλ ελψ ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν πνιίηεο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ 

πνιηηηθή θνηλφηεηα, απνηειεί δηαδηθαζία παηδαγσγηθή
45

. Ο Γθξάκζη απφ ηε κεξηά 

ηνπ, αληηιακβαλφηαλ ηελ Κ.Π. σο πεδίν ειεπζεξίαο, σο ην πεδίν δξάζεο ησλ 

ηδενινγηθψλ κεραληζκψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ άζθεζε εγεκνλίαο κε ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ζπλαίλεζεο, πεξηιακβάλεη πνηθίινπο ζεζκνχο φπσο ηελ νηθνγέλεηα, 

ηελ εθθιεζία, ηα ζπλδηθάηα θφκκαηα θιπ
46

, πεξηιακβάλεη δειαδή «εμσθξαηηθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο ιεηηνπξγίεο» θαη κεηξάεη «ην βαζκφ πλεπκαηηθφηεηαο πνπ έρεη θηάζεη ν 

                                                             
41 Κξάηνο θαη θνηλσλία ησλ πνιηηώλ, ζ. 32 
42 Δηζαγσγή ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, ζ. 302 
43

 Βι. ζην ίδην, ζζ. 263 
44 Carnoy M., Κξάηνο θαη πνιηηηθή ζεσξία, εθδφζεηο Οδπζζέαο, Αζήλα 1990, ζ. 95 
45 Βι. ζην ίδην, ζζ. 265 
46 Βι. ζην ίδην, ζζ. 305 
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άλζξσπνο»
47

. Απνδίδεη έηζη κηα λέα δηάζηαζε ζηελ θνηλσλία πνιηηψλ θαηά ηελ νπνία 

παξαηεξείηαη κηα κεηαζηξνθή απφ ηελ πιηθή παξαγσγή θαη ην νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ 

πξνο ηελ αλάπηπμε πνιηηηζηηθψλ ζρέζεσλ δηα κέζνπ ηεο πλεπκαηηθήο θαη δηαλνεηηθήο 

αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπνπ ψζηε λα πξνσζείηαη ε ειεπζεξία φπσο επηδίσθε θαη ε 

θπζηνδηθαηηθή άπνςε
48

, ζε αληίζεζε φκσο κε ηε δηάζηαζε πνπ δφζεθε θαηά ηε 

βηνκεραληθή επαλάζηαζε ε νπνία εζηίαδε ζηελ παξαγσγή. 

ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ γίλεηαη αηζζεηή ζηηο δπηηθέο 

επξσπατθέο ρψξεο κε ηε κνξθή κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ
49

, αληηζηαζκίδνληαο 

κε ηνλ ηξφπν απηφ ην έιιεηκκα πνπ εληνπίδεηαη ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή. 

Οη νξγαλψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θνηλσλία πνιηηψλ, κέζα απφ ελέξγεηεο θαη 

δξάζεηο,  θαη επηθαινχκελεο ην δεκφζην φθεινο, «απνζθνπνχλ λα επηηχρνπλ θάπνηα 

δεκφζηα σθέιεηα θαη δελ επηδηψθνπλ ηνπιάρηζηνλ επζέσο, ην ηδησηηθφ, εκπνξηθφ ή 

επηρεηξεκαηηθφ θέξδνο» ελψ είλαη αλαγθαίν λα πιεξνχλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο φπσο 

ζπιινγηθφηεηα, λα εθδειψλνληαη ζε δεκφζην ρψξν θαη λα είλαη εζεινληηθέο
50

.  

Μαθξνπξφζεζκα, ζχκθσλα κε ην Γηαλλή, ε Κ.Π. κπνξεί λα πξνσζήζεη ηα θνηλσληθά 

ζέκαηα πνπ ηελ ελδηαθέξνπλ επηδηψθνληαο επηπιένλ θαη ηε ζεζκηθή, λνκηθή 

θαηνρχξσζε δηθαησκάησλ, θαζψο γίλεηαη θνξέαο ηνπο ελψ γηα ηνλ Καξβνχλε, ε Κ.Π. 

«απνηειεί ηε ζχγρξνλε πηλειηά ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν, σο ην θαηεμνρήλ κέηξν 

δεκνθξαηηθήο αλάπηπμεο θαη σξηκφηεηαο ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ»
51

.Αλ θαη  απηφ 

δελ είλαη πάληνηε εθηθηφ, «ε θνηλσλία πνιηηψλ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο φθεινο ηεο 

δεκνθξαηίαο, ηεο αλεθηηθφηεηαο, ηεο ελδπλάκσζεο ησλ ιηγφηεξσλ ηζρπξψλ αηφκσλ 

θαη νκάδσλ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο»
52

. Ο εθδεκνθξαηηζκφο φκσο  ηεο 

θνηλσλίαο κεηά απφ ηελ θαηάξξεπζε ζπγθεληξσηηθψλ κνληέισλ εμνπζίαο νδήγεζε, 

φπσο αλαθέξεη ν Γεκεηξάθνο, θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Κ.Π. γηα πεξεηαίξσ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δεκνθξαηίαο. Σεο δεκνθξαηίαο πνπ γηα ηνλ Γθξάκζη, 

                                                             
47 Γεκεηξάθνο Γεκήηξεο, Παηδεία θαη θνηλσληθή αλακόξθσζε, κηα Γθξακζηαλή πξνζέγγηζε, εθδφζεηο 

Νεθέιε, Αζήλα 1984,ζ.22 
48  Κξάηνο θαη θνηλσλία ησλ πνιηηώλ, ζ. 25 
49

 Δηζαγσγή ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, ζ. 318 
50 Η άγλσζηε θνηλσλία πνιηηώλ, ζ. 23 
51 Δηζαγσγή ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο , ζ.301 
52 Ζ άγλσζηε θνηλσλία πνιηηψλ,  ζ.156 
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ζεκαίλεη «πεξηνξηζκέλε εμνπζία θαη ζρέζε εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζε θπβεξλψληεο 

θαη θπβεξλψκελνπο»
53

.   

 Ζ επίηεπμε θνηλψλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ φπσο εξκελεχνληαη κέζα απφ 

ζπιινγηθφηεηεο, πξνσζνχλ ηελ έλλνηα ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη θαηά ζπλέπεηα ηνλ 

ίδην ηνλ πνιηηηζκφ, θάηη πνπ δελ κπνξεί λα θάλεη ε αγνξά, ελψ πεξηνξίδνπλ 

ηαπηφρξνλα ηηο απζαηξεζίαο ησλ θπβεξλψλησλ ζχκθσλα κε ηνλ Tocqueville
54

. ην 

ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα νξίζνπκε ηε δεκνθξαηία πνπ ζχκθσλα κε ην 

Μαθξπδεκήηξε
55

 απνηειεί ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηε 

ζπκθσλία ηνπ ιανχ, ελψ γηα ηνλ Γθξάκζη, ηελ πεξηνξηζκέλε εμνπζία πνπ ζεκαίλεη 

ζρέζε εκπηζηνζχλεο
56

 έηζη  ψζηε νη πνιίηεο κεηέρνπλ ειεχζεξα ζηελ πνιηηηθή, ηελ 

νηθνλνκία, ηνλ πνιηηηζκφ θαζψο θαη ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο. Γεκηνπξγείηαη κε 

ηνλ ηξφπν απηφ, πνιηηηθή θνηλφηεηα ίζσλ ειεχζεξσλ πνιηηψλ έμσ απφ ην θξάηνο, 

ζηελ νπνία ην θξάηνο είλαη ππφινγν. «Ζ ειεπζεξία, ε ηζφηεηα θαη ε δηθαηνζχλε», πνπ 

κπνξεί ζχκθσλα κε ην Υειλη λα πξνθχςνπλ κέζα απφ αγψλεο έηζη ψζηε λα 

επηηεπρζεί ν θνηλσληθφο εθδεκνθξαηηζκφο ηεο θνηλσλίαο, απνηεινχλ επηπιένλ αξρέο 

πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ θαη επηηξέπνπλ ηελ «ειεχζεξε 

αλάπηπμε φισλ»
57

.  

χκθσλα κε κηα επξχηεξε έλλνηα, ε θνηλσλία πνιηηψλ ειέγρεη θαη αληηηίζεηαη ζην 

θξάηνο επηηξέπνληαο παξάιιεια ηε δηαηήξεζε ηεο αηνκηθφηεηαο
58

 ελψ ζε κηα 

ζχγρξνλε εθδνρή ηεο, θαη ζηα πιαίζηα ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ ζην επξσπατθφ 

πεξηβάιινλ, ελεξγνπνηείηαη θαη αλαιακβάλεη ξφιν «ζπκβνχινπ ηνπ θξάηνπο» γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε
59

. Κη φζν πην αλεπηπγκέλε 

είλαη ε Κ.Π, ηφζν πην άξηηα ιεηηνπξγεί ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, φπσο 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Γεκεηξάθν
60

, θαζψο νη ζεζκνί θαη ην θνηλσληθφ πιαίζην, 

                                                             
53  Βι. ζην ίδην, ζζ. 31 
54 Ση είλαη ε θνηλσλία ησλ πνιηηώλ,  ζ. 33 
55 Κξάηνο θαη θνηλσλία ησλ πνιηηώλ,  ζ. 62 
56 Βι. ζην ίδην, ζζ. 29 
57 Νηέηβηλη, Υειλη, Μνληέια Γεκνθξαηίαο, εθδφζεηο ΣΑΥΤ, Αζήλα 1995, ζ. 269 
58

 Η θνηλσλία πνιηηώλ θαη νη αληίπαινί ηεο ζε ζπλζήθεο ειεπζεξίαο, ζ. 263 
59 Γξφιιηνο, Γ., Ηδενινγία αγσγή θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή: ιφγνο θαη πξάμε ησλ επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ζ. 150  
60 Δηζαγσγή ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, ζ. 20 
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απνηεινχλ ηηο ζεζκηθέο εθείλεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρπξνπνηνχλ ηε δεκνθξαηία θαη 

παξάιιεια εληζρχνπλ ηελ Κνηλσλία πνιηηψλ
61

.  

Πνηά  φκσο κνξθή παίξλνπλ ζήκεξα νη ελψζεηο ησλ πνιηηψλ θαη πνηνχο ζηφρνπο 

θαίλεηαη λα επηδηψθνπλ; Έρνπλ αλαπηχμεη, θαη κε πνηφ ηξφπν, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

εθείλα πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ, ζην δεκνθξαηηθφ θαη ειεχζεξν πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

δξνπλ, λα επηδηψμνπλ κέζα απφ ζπιινγηθέο δξάζεηο, ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηε 

βειηίσζε ηεο θνηλσλίαο πξνο κηα πεξηζζφηεξν αλζξσπηζηηθή ζεψξεζε; 

 

1.3 πλζήθεο αλάπηπμεο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηώλ 

Ζ δεκνθξαηία, φπσο έγηλε αληηιεπηφ ζην 1.2., απνηειεί ην πεξηβάιινλ εθείλν ζην 

νπνίν κπνξεί λα αλαπηπρζεί ε θνηλσλία πνιηηψλ. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε αμία ηεο 

ζηελ πνιηηηθή αιιά θαη ε θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε, είλαη ζθφπηκν λα  αλαθεξζνχκε 

ζηνλ νξηζκφ ηεο γηα λα αληηιεθζνχκε θαη’ επέθηαζε θαη απηφλ ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ 

ηεο θνηλσλίαο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα βξεζνχλ ζεκεία αιιειεπίδξαζεο ηεο θνηλσλίαο 

θαη ηνπ ζεζκηθνχ θξάηνπο, εληζρχνληαο ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ. 

Ζ δεκνθξαηία ζηα πιαίζηα ησλ ζχγρξνλσλ πινπξαιηζηηθψλ θνηλσληψλ ζηηο νπνίεο 

είλαη νξαηή κηα πνιπεπίπεδε θξίζε πνπ δελ αθνξά κφλν ην νηθνλνκηθφ ζθέινο αιιά 

θαη ην θνηλσληθφ, ηδενινγηθφ αιιά θαη εζηθφ, καο νδεγεί ζηελ αλάγθε θαζνξηζκνχ 

ηνπ δεκνθξαηηθνχ εθείλνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη, εζηηάδνληαο αξρηθά 

ζηε ζεσξεηηθή απφδνζε ηεο έλλνηαο, αλαθέξνληαο ηα ζηνηρεία πνπ ηε δνκνχλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ινηπφλ, ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηελ « ακεζφηεηα ηνπ 

πνιηηηθνχ δεζκνχ αλάκεζα ζην άηνκν θαη ηελ εμνπζία θαζψο θαη ηελ έληαμε φισλ 

ησλ ελήιηθσλ θαη λνκηθά ππεχζπλσλ αηφκσλ ζηνλ έλα θαη αδηαίξεην πνιηηεηαθφ 

δεζκφ» ελψ παξάιιεια ζρεηίδνληαη κε «ηελ έλλνηα ηνπ αηφκνπ - πνιίηε «ν νπνίνο 

ζχκθσλα κε ηα ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα έρεη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο»
62

. 

Ζ ζπληαγκαηηθή, ε νπζηαζηηθή, ε δηαδηθαζηηθή θαη εμειηθηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

δεκνθξαηίαο, απνηεινχλ ηέζζεξα είδε νξηζκψλ ηεο. Δλψ ε ζπληαγκαηηθή πξνζέγγηζε 

εζηηάδεη ζην ζεζκηθφ θνκκάηη ηεο πνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε νπζηαζηηθή 

                                                             
61 Η θνηλσλία πνιηηώλ θαη νη αληίπαινί ηεο ζε ζπλζήθεο ειεπζεξίαο, ζ. 258 
62

  Βιάρνο Γ.Κ., Η δεκνθξαηηθή θνηλσλία θαη ν πνιίηεο, εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, ζ. 169 
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θαηεπζχλεηαη πξνο ηηο ζπλζήθεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ χπαξμε ελφο θαζεζηψηνο είηε 

απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή είηε κε ηελ πνιηηηθή δσή. Καηά ηε δηαδηθαζηηθή 

πξνζέγγηζε, ε δεκνθξαηία ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ζε ζρέζε κε θάπνην θξηηήξην κε ην 

νπνίν  θξίλεηαη ζε πνηφ βαζκφ έλα θαζεζηψο εκθαλίδεηαη σο δεκνθξαηηθφ, γηα 

παξάδεηγκα ηε ζπκκεηνρή ζε εθινγέο, ηηο ειεχζεξεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο, ηηο 

αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή. Ζ εμειηθηηθή πξνζέγγηζε απφ ηε κεξηά ηεο θαηαδεηθλχεη κηα 

δηαθνξεηηθή δηάζηαζε πνπ αθνξά ην βαζκφ ησλ δηαξθψλ εμειίμεσλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα έλα δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα
63

. 

Ο νξηζκφο ηεο δεκνθξαηίαο ζχκθσλα κε ην Νηαι, απνηειεί κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία 

θαηά ηελ νπνία «νη ζεζπηζκέλεο ζρέζεηο, νη ελέξγεηεο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο δελ 

αλαπηχζζνληαη κφλν αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο ή ην θξάηνο αιιά αλάκεζα ζηνπο 

πνιίηεο θαη ην θξάηνο
64

. Οη ζρέζεηο απηέο φηαλ εκπεξηέρνπλ «επξεία, ηζφηηκε, αζθαιή 

θαη ακνηβαία δεζκεπηηθή δηαβνχιεπζε», θαζηζηνχλ ην πνιίηεπκα δεκνθξαηηθφ θαη 

επηηξέπνπλ ηελ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο, φηαλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 

εληζρχνληαη
65

. Ζ δηαβνχιεπζε, πινπνηείηαη κέζσ ησλ νκάδσλ πίεζεο δειαδή 

θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, ζπγθέληξσζεο ππνγξαθψλ θαη εθθξάδεη ζπιινγηθφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ θξάηνπο
66

. Κη φζν έλα θξάηνο ππνζηεξίδεη ηηο 

επηζπκίεο ησλ πνιηηψλ ηνπ θαη ηηο ιακβάλεη ππφςε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

πνιηηηθψλ ,ηφζν ν εθδεκνθξαηηζκφο κηαο ρψξαο απμάλεηαη
67

. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ ηελ αλάπηπμε κηαο αιιεινδξαζηηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην 

θξάηνο θαη ηνπο πνιίηεο, ζρέζε πνπ δηακνξθψλεη ην βαζκφ δεκνθξαηηθφηεηαο, ην 

πεξηβάιινλ δει. κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα αλαπηπρζεί ηφζν ν πνιίηεο φζν θαη ην 

πνιίηεπκα. 

Οη ζπλζήθεο ειεπζεξίαο ζηα πιαίζηα κηαο «αλνηρηήο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, 

απνηεινχλ γηα ηνλ Γεκεηξάθν,  ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί ε γλψζε  κε ηε κνξθή ηεο «θξηηηθήο απνξξφθεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

απφ ηνλ άλζξσπν», κε απψηεξν ζηφρν ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε
68

. Ζ θνηλσληθή 

                                                             
63 Tilly Charles, Γεκνθξαηία, εθδφζεηο Gutenberg, Αζήλα, ζζ. 14 -16 
64 Βι. ζην ίδην, ζζ. 19 
65

 Βι. ζην ίδην, ζζ. 25 
66 Βι. ζην ίδην, ζζ. 24 
67 Βι. ζην ίδην, ζζ .25 
68 Παηδεία θαη θνηλσληθή αλακόξθσζε, κηα Γθξακζηαλή πξνζέγγηζε, ζ.62 
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αλάπηπμε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην θνηλσληθφ θεθάιαην κέζα απφ κηα ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο θαζψο απνηειεί «αίηην θαη απνηέιεζκα ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο»
69

 

αλ θαη ζρεηίδεηαη  παξάιιεια θαη κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε
70

. «Ζ αιιειεγγχε, ε 

ζπλαιιαθηηθή ακνηβαηφηεηα, ε αμηαθή παξάδνζε θαη ε επηβεβιεκέλε εκπηζηνζχλε», 

απνηεινχλ πεγέο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ
71

 πνπ δηακνξθψλνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ζε 

θνηλσληθά δίθηπα, επηδηψθνληαο ηελ αλζξψπηλε επεκεξία θαη ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θνηλσλίαο
72

. Καζψο φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη απφ 

ηελ M. Nussbaum, ε  θνηλσληθή αλάπηπμε είλαη δπλαηφλ λα πξνέιζεη κφλν κέζα απφ 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ αηφκνπ σο ζπιινγηθνχ φληνο
73

. 

Δπηπιένλ, «ε ζθαίξα ειεπζεξίαο» γηα ην Marx, απνηειεί «εθπαηδεπηηθή ζθαίξα» 

φπνπ, «ε παηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη κχεζε γηα ηελ εηζδνρή ζηελ θνηλσλία πνιηηψλ» 

θαζψο απηή «αλζεί κφλν ζε ζπλζήθεο ειεπζεξίαο»
74

ελψ θαηά ηνλ Gellner «απνηειεί ε 

ίδηα, ζθαίξα ειεπζεξίαο»
75

 ζεσξψληαο σο ειεπζεξία, λα θάλσ απηφ πνπ ζέισ 

πεξηνξηδφκελνο απφ ηε γεληθή βνχιεζε. Κη φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη απφ ηνλ 

Toqueville, ζε φιεο ηηο ρψξεο πνπ νη πνιηηηθέο ειεπζεξίεο απαγνξεχνληαη, νη 

θνηλσληθέο νξγαλψζεηο είλαη απνχζεο
76

.  

Ζ Κ.Π. δεκηνπξγεί έηζη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν πθίζηαηαη ε δεκνθξαηία, ψζηε λα 

απνηειεί ε αλάπηπμή ηεο, ην κέζν γηα πνιηηηζηηθή αλάπηπμε θαη δεκνθξαηηθή 

επηδεθηηθφηεηα. χκθσλα κε ηνλ Γεκεηξάθν
77

, φζν πην αλεπηπγκέλε ε Κ.Π. ηφζν πην 

άξηηα ιεηηνπξγεί ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα. Μηα ινηπφλ ηζρπξή θνηλσλία πνιηηψλ, 

«ζεκαίλεη ηελ επίηεπμε κηαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο αμίαο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηνλ 

νηθνλνκηθφ, ηεο αμίαο ηεο δεκνθξαηίαο ζηνλ πνιηηηθφ, ηεο αμίαο ηεο αιιειεγγχεο 

ζηνλ θνηλσληθφ θαη ηεο αμίαο ηεο απηνλνκίαο απηνπξνζδηνξηζκνχ ζηνλ πνιηηηζκηθφ 

                                                             
69 Κνληφξδνο Μ. σθξάηεο, Κνηλσληθό θεθάιαην: κεηαμύ ζεσξεηηθήο ζαθήλεηαο θαη ζύγρπζεο, 

Δπηζηήκε θαη Κνηλσλία, Δπηζεψξεζε Πνιηηηθήο θαη Ζζηθήο Θεσξίαο, η,ρ,16, 2006, 

www2.media.uoa.gr  
70 Καξακέηξνπ Παλαγηψηα, Απνζηνιφπνπινο Κσλ/λνο, Σν θνηλσληθό θεθάιαην σο ζεκαληηθόο 

παξάγνληαο αληηκεηώπηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε ηνπηθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν, www.prd.uth.gr 
71 Παπάλεο Δπζηξάηηνο θαη άιινη, Η ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, 

Διιεληθή Κνηλσληθή Έξεπλα 2007, epapanis.blogspot.gr/2007/09/blog-post-03.2007.html  
72 Σν θνηλσληθό θεθάιαην σο ζεκαληηθόο παξάγνληαο αληηκεηώπηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε ηνπηθό 

θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν, ζ. 7-9 
73

 Martha C. Nussbaum,ΟΧΙ ΓΙΑ ΣΟ ΚΕΡΔΟ, εκδόςεισ Κριτικι, Ακινα  2013, ςς. 66 
74

 Παηδεία θαη θνηλσληθή αλακόξθσζε, κηα Γθξακζηαλή πξνζέγγηζε, ζ. 31 
75 Βι. ζην ίδην, ζζ. 27  
76Κξάηνο θαη θνηλσλία ησλ πνιηηώλ, ζ. 65 
77 Δηζαγσγή ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο,  ζ. 20 
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ρψξν»
78

 θαη πξνυπνζέηεη γηα ηνλ Μνπδέιε ηελ χπαξμε θξάηνπο δηθαίνπ
79

. 

Παξάιιεια φπσο ππνζηεξίδεη ν Κφξλράνπδεξ, ε χπαξμε ηζρπξψλ ελδηάκεζσλ 

ζηξσκάησλ ζε κηα θνηλσλία, απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηε δεκηνπξγία 

θαηάιιεισλ ηζφξξνπσλ δπλάκεσλ αζθάιεηαο
80

 επηηξέπνληαο ηελ «άλνδν ηεο 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο»
81

 ε νπνία αλαπηχζζεηαη ζε επηκέξνπο ηνκείο κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ζηελ εθπαίδεπζε
82

.  

Μπνξεί θαλείο λα αληηιεθζεί ηελ χπαξμε κηαο ακθίδξνκεο ζρέζεο, θαζψο έλα 

δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε κηαο ελεξγήο Κ.Π. αιιά θαη  κηα 

ζπλεηδεηνπνηεκέλε Κ.Π. είλαη ζε ζέζε λα πξνάγεη ηε δεκνθξαηία. Δθηφο απφ ηελ 

ακθίδξνκε απηή ζρέζε, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα 

ζηελ Κ.Π. θαη ην θξάηνο φηαλ θαη νη δπν δξνπλ παξάιιεια θαη φρη αληαγσληζηηθά, 

ζηα πιαίζηα ελφο αλζξσπνθεληξηθνχ κνληέινπ κε θνηλφ ζηφρν ην ζεβαζκφ θαη ηελ 

πξνψζεζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. 

Ζ δηακφξθσζε ελφο λένπ κνληέινπ δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε ζπιινγηθή 

κνξθή επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζην δεκφζην ρψξν, αληηπαξαηίζεηαη ζηελ παιαηφηεξε 

αληίιεςε δηαθπβέξλεζεο θαηά ηελ νπνία νη ζεζκνί θαη ην πξνζσπηθφ 

θαηαιακβάλνπλ ζεκαληηθέο ζέζεηο ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ
83

 εληζρχνληαο ηελ άπνςε 

ησλ ζεσξεηηθψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη εζεινληηθέο ελψζεηο κπνξνχλ λα 

αλαπηχμνπλ ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε δηδάζθνληαο ηελ πνιηηεηαθή 

αγσγή
84

, άπνςε πνπ απνκαθξχλεηαη απφ ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηεο θαηάθηεζεο 

αλζξψπηλσλ αγαζψλ παξάιιεια κε ηελ πξναγσγή αμηψλ
85

. 

Σν είδνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πνιίηε αιιά θαη ε ζηάζε ηνπ, δει. ε ηθαλφηεηα 

ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία, απέλαληη ζην πνιηηηθφ 

γίγλεζζαη, απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ ζηαζεξνπνηνχλ ηε δεκνθξαηία θαη ππνζηεξίδνπλ 

                                                             
78 Ση είλαη ε θνηλσλία πνιηηώλ,ζ. 247 
79 Βι. ζην ίδην, ζζ. 307 
80 Κξάηνο θαη θνηλσλία ησλ πνιηηώλ, ζ. 12 
81 Κνηλσλία ησλ πνιηηώλ: Η ζεζκηθή ζπγθξόηεζε θαη ν ξόινο ηεο ζε Δ.Δ. θαη Διιάδα ,ζ. 93 «Ζ 

θνηλσληθή αλάπηπμε βαζίδεηαη  θαη ζηε ζεζκηθή ελεξγνπνίεζε ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο κέζσ 

ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ» Βι. ζην ίδην, ζζ. 98 
82 Βι. ζην ίδην, ζζ. 95 
83 Κξάηνο θαη θνηλσλία ησλ πνιηηώλ,  ζ. 313 
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 Κνληνγηψξγεο, Πνιίηεο θαη πόιηο, εθδφζεηο Παπαδήζε, ;, ζ. 27 
 Ζ έλλνηα ηεο πνιηηεηφηεηαο απαηηεί ηελ αλάπηπμε ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο, θαζψο ν πνιίηεο 

κεηαβάιιεηαη «απφ πνιίηε ηεο πνιηηείαο ζε εηαίξν ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ γίγλεζζαη»  
85 Kumlicka Will, Η πνιηηηθή θηινζνθία ηεο επνρήο καο, εθδφζεηο ΠΟΛΗ, Αζήλα 2005, ζζ. 428 - 429 
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ηνπο ζεζκνχο
86

, ελψ φηαλ νη θνηλσληθέο δπλάκεηο δξνπλ ζπιινγηθά είλαη ζε ζέζε λα 

αιιάμνπλ ηελ θνηλσλία
87

. 

ηελ αλάδπζε λέσλ δεδνκέλσλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ηερλνινγία, ηηο επηθνηλσλίεο θαη ηελ πιεξνθνξηθή, ζηα πιαίζηα κηαο αλάπηπμεο 

αληαγσληζηηθήο, εληνπίδεηαη φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη «ν θίλδπλνο ηεο 

επηβνιήο ηεο νηθνλνκηθήο εμνπζίαο πάλσ ζηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο»
88

. Οη 

παξαπάλσ ιφγνη δεκηνπξγνχλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηεχζπλζε ησλ 

θνηλσληθψλ ζεζκψλ θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πνιίηε, πνπ είηε δξα κφλνο είηε 

κέζα απφ νξγαλσκέλεο νκάδεο, λα εθθξάζεη ιφγν, λα ειέγμεη θαη λα αληηηαρζεί 

ελδερφκελα , ζηνπο ζρεδηαζκνχο δηάθνξσλ νηθνλνκηθψλ αιιά θαη πνιηηηθψλ ειίη. 

 

1.4 Ιδηόηεηα ηνπ πνιίηε 

Ζ απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηνπ πνιίηε σο κηα δηάζηαζε πέξα απφ απηή ηνπ αηφκνπ 

πνπ δηαξζξψλεη ηελ θνηλσλία, ζα καο επηηξέςεη λα αληηιεθζνχκε, φιεο ηηο 

παξακέηξνπο απηήο ηεο ηδηφηεηαο, ψζηε λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ ν πνιίηεο 

ζπκκεηέρεη αιιά θαη ηαπηφρξνλα  επεξεάδεη κε ηε ζηάζε ηνπ ηφζν ηελ θνηλσλία φζν 

θαη ηηο εμνπζηαζηηθέο δνκέο. 

Ζ έλλνηα ηνπ πνιίηε «ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνπο φξνπο ιαφο θαη εμνπζία» φπνπ «ιαφο 

αλαθέξεηαη ζε κεγάιν πιήζνο πνπ απνηειεί ελφηεηα είηε ςπρνινγηθήο πθήο είηε 

ελφηεηα ζεζκηθά πξνζδηνξηζκέλε π.ρ. εθινγηθφ ζψκα,  φπνπ ηα άηνκα πνπ απνηεινχλ 

ηέηνηα ζχλνια, εκθαλίδνληαη σο κέιε νκνηνγελνχο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο»
89

. Αλ θαη 

ν φξνο πνιίηεο, ππνδειψλεη θαη ηε δηάζηαζε ηνπ ππεθφνπ, θαηά κηα άιιε έλλνηα, ε 

έλλνηα ηνπ πνιίηε εκπεξηέρεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο αηνκηθφηεηαο ψζηε λα κπνξεί λα 

«ζπλαιιάζζεηαη κε ηνπο νκνίνπο ηνπ»
90

 αιιά ηαπηφρξνλα λα «κεηέρεη»
91

. 

                                                             
86 Βι. ζην ίδην, ζζ. 402 
87 Blackledge David - Hunt Barry, Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, εθδφζεηο Μεηαίρκην, Αζήλα 1994, 

ζ. 43 
88 θνπιάο Γεψξγηνο, «Δθπαίδεπζε θαη ζπλδηθαιηζκόο ζηελ επνρή καο», Κεθάιαην ζε ηηκεηηθφ Σφκν 

γηα ηνλ θαζεγεηή Κνκπφηε, εθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 2006, ς.211 
89

  Η δεκνθξαηηθή θνηλσλία θαη ν πνιίηεο,  ζ. 122 
90 Βι. ζην ίδην, ζζ. 123 
91 Βι. ζην ίδην, ζ. 124. Ζ έλλνηα ηνπ κεηέρεηλ ζηα πιαίζηα ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο αλαθέξεηαη απφ ηνλ 

Αξηζηνηέιε σο ζπκκεηνρή ζην λνκνζεηηθφ αιιά θαη ηε δηθαηνζχλε, φπσο θαη ζε φιεο ηηο δεκφζηεο 
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Αλαθέξεηαη δειαδή «ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο ζπιινγηθέο επζχλεο» αιιά θαη  «ζηελ 

πνιηηηθή ηνπ ειεπζεξία» πνπ πεγάδνπλ απφ ην δηθαίσκα ςήθνπ
92

. 

Ζ απφδνζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ πνιίηε απφ ηνλ Αξηζηνηέιε σο «ησ κεηέρεη θξίζεσο θαη 

αξρήο» ζηα πνιηηηθά, ζπκπιεξψλεηαη απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο «θξφλεζεο» σο 

«πνιηηηθή αξεηή» πνπ ν ίδηνο ηνπ απνδίδεη κε ηελ έλλνηα ηνπ ελάξεηνπ, ζηα Ζζηθά 

Νηθνκάρεηα
93

, ζπλδένληαο έηζη ηελ πνιηηηθή θαη ηελ εζηθή
94

.  

Ζ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε εληνπίδεηαη σο έλλνηα ζηε Γαιιία θαηά ηελ πεξίνδν 1879 -

1942, θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα  Laicité σο έλα λέν εθπαηδεπηηθφ κνληέιν ηεο 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά
95

, σο θαζήθνλ δει. ζηα πιαίζηα ηεο 

πξνζσπηθήο δσήο πνπ πεγάδεη απφ ηελ αηνκηθή ινγηθή, ηδηφηεηα πνπ βξίζθεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηα ρξηζηηαληθά πξφηππα. Ζ αλάπηπμε ηεο «εζηθήο δεκνθξαηηθήο 

ππεπζπλφηεηαο», κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

ζπκπεξηθνξάο» θαζψο θαη αμηψλ φπσο «ε αίζζεζε θαζήθνληνο, ε αλνρή, ε 

αλεθηηθφηεηα θαη ε αιιειεγγχε», απνηέιεζαλ επηδίσμε ησλ δεκνθξαηηθψλ, 

ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο δεκνθξαηίαο σο ην κέζν πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

«αλζξψπηλε ηειεηφηεηα». Γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ εθπαίδεπζε κηα ζαθήο 

θαηεχζπλζε πξνο ηελ πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε, επηηξέπνληαο ζηνλ πνιίηε λα 

απνθηήζεη κηα δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα θαηνξζψλνληαο έηζη «λα γεθπξψζεη ην ράζκα 

αλάκεζα ζην άηνκν θαη ηελ πνιηηηθή θνηλσλία»
96

, ππνγξακκίδνληαο ηελ αμία ηεο 

ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο κέζα απφ ηελ άκεζε ζχλδεζε ηνπ αηφκνπ κε ηελ θνηλφηεηα
97

.  

Ζ έλλνηα ηνπ πνιίηε ζήκεξα, θαίλεηαη πσο εζηηάδεη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη 

ηηο ππνρξεψζεηο, κέζα απφ κηα θαζαξά λνκηθή δηάζηαζε, ελψ γηα ηνλ Ε. 

Παπαδεκεηξίνπ ζε κηα θηιειεχζεξε αληίιεςε ε έλλνηα  απνθηά δηαθνξεηηθή 

                                                                                                                                                                               
ππνζέζεηο ζηα πιαίζηα ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο, ε έλλνηα ηνπ πνιίηε αλαθέξεηαη ζηε 

δηαρείξηζε ησλ θνηλψλ ππνζέζεσλ ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία δεη»  
92 Βι. ζην ίδην, ζζ. 125 
93 Βι. ζην ίδην, ζζ. 146 
94 Βι. ζην ίδην, ζζ. 147 
95 Yves Déloye , Ecole et citoyenneté : L’individualisme républicain de Jules Ferry à Vichy: 

controverses, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, βηβιηνθξηζίεο Γ. Καξαθαηζάλε 

 Παξίζη 1994, ζ. 290  
96

 Βι. ζην ίδην, ζζ. 291 
97 Βι. ζην ίδην, ζζ. 292 
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δηάζηαζε απφ απηή ηνπ αλζξψπνπ
98

, απέλαληη ζηελ θνηλσλία
99

 θαη κέζα απφ ηελ 

έληαμή ηνπ ζε νκάδεο, ζηηο νπνίεο δεκηνπξγνχληαη ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο
100

. 

Ζ άλνδνο εζληθηζηηθψλ θηλεκάησλ ζε θαη’ εμνρήλ δεκνθξαηηθά πνιηηεχκαηα, ε 

αδηαθνξία ησλ ςεθνθφξσλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία, νη 

κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ θαη γεληθά νη πνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο θαη ε 

παγθνζκηνπνίεζε, νδήγεζαλ ηνπο πνιηηηθνχο θηινζφθνπο ζηελ αλάγθε λα εμεηάζνπλ 

εθ λένπ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε
101

. Σφζν ινηπφλ νη θνηλσληθέο φζν θαη νη ηδενινγηθέο 

θαηεπζχλζεηο, πξνζέδσζαλ έλα δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν ζηελ έλλνηα ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπ πνιίηε. Οη αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή, ηε δεκνγξαθία, ηελ θνπιηνχξα 

αιιά θαη νη ζεσξήζεηο πνπ αθνξνχλ ην θχιν θαη ηελ εζληθφηεηα ,νδήγεζαλ ζε λέεο 

λνεκαηνδνηήζεηο ζηελ έλλνηα ηνπ πνιίηε
102

. 

Σα δηαθνξεηηθά πεξηερφκελα πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ έλλνηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε 

καο νδεγνχλ ζήκεξα ζε δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο θαηεπζχλζεηο, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ αλάπηπμε πνιιψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ πνπ επέηξεςαλ ηελ 

αλάπηπμε επίζεο πνιιψλ  θαη δηαθνξεηηθψλ λνεκαηνδνηήζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε 

ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε εξκελεχηεθε κέζα απφ ηελ πνιηηηθή θηινζνθία πνπ εζηηάδεη 

«ζηηο ζπλζήθεο πνιηηεηαθήο ππνρξέσζεο» θαζψο θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ηε 

δεκνθξαηία θαη ην έζλνο
103

, αιιά θαη απφ κηα λνκηθή δηάζηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

λνκηθή ππφζηαζε ηνπ αηφκνπ ε νπνία απνξξέεη απφ ην ζχληαγκα θάζε ρψξαο αιιά 

θαη  ηα δηεζλή θείκελα θαη ηηο ζπκβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. Παξάιιεια εξκελεχηεθε κε κηα ςπρνινγηθή δηάζηαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ αληίιεςε πνπ έρεη ην ίδην ην άηνκν κε ηνλ εαπηφ ηνπ
104

 ρσξίο λα παξαβιέπεηαη 

θαη ε θνηλσληθή  δηάζηαζε πνπ αθνξά ηελ έληαμε θαη ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πνιηηηθή 

θνηλφηεηα
105

 ,δηάζηαζε ε νπνία αληηηίζεηαη ζηελ νξζφδνμε κεηαπνιεκηθή αληίιεςε 

γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε
106

. 

                                                             
98Γξφιηνο Γηψξγνο, Γ., Ιδενινγία αγσγή θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζ. 149 
99 Μπάιηαο ηάζεο,  Δλεξγόο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε, εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 2008,ζ.21 
100 Καξαθαηζάλε Γέζπνηλα, Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε, εθδφζεηο Μεηαίρκην, Αζήλα 

2003, ζ. 210 
101 Η πνιηηηθή θηινζνθία ηεο επνρήο καο, ζ. 402 
102Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε , ζ. 17 
103

 Βι. ζην ίδην, ζζ. 13 
104 Βι. ζην ίδην, ζζ.  14 
105 Βι. ζην ίδην, ζζ. 15 
106 Η πνιηηηθή θηινζνθία ηεο επνρήο καο, ζ. 405 
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Ζ ζρέζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε δεκνθξαηία
107

, 

κε ζηφρν κηα επδνθηκνχζα δεκνθξαηία
108

 ,θαη θηλείηαη ζε δπν άμνλεο. Σσλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο θνηλνηηζηηθήο ηδέαο, λα είλαη δειαδή θάπνηνο 

«αθνζησκέλν κέινο ηεο θνηλφηεηαο», ζηφρνη πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κέζα ζε 

έλα θηιειεχζεξν πεξηβάιινλ
109

. 

«Ζ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε σο θαηνρή δηθαησκάησλ», θαίλεηαη λα εζηηάδεη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ησλ δηθαησκάησλ ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνιίηε 

απέλαληη ζηελ θνηλσλία, επηηξέπνληαο έηζη ηε δεκηνπξγία παζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

απφ ηνλ πνιίηε
110

. Ζ παζεηηθή ζπκπεξηθνξά κε ηε κνξθή ηεο κε πνιηηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, ζεκαίλεη αδηαθνξία θαη εγθαηάιεηςε, ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ 

επηηξέπνπλ ηελ επίιπζε ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν ζχγρξνλνο 

θφζκνο
111

 αλ θαη ζχκθσλα κε κηα  δηαθνξεηηθή αληίιεςε,  απνηειεί έλαλ «νπδέηεξν 

θνηλσληθφ ρψξν θαη εθιακβάλεηαη σο πξάμε θνηλσληθή»
112

.  

Καηά ηελ αξραηφηεηα, ζηελ Αζελατθή πφιε - θξάηνο, ν ειεχζεξνο Αζελαίνο πνιίηεο 

δηάγεη πνιηηηθφ βίν, πξνσζψληαο ηελ ηδέα ηνπ ειεχζεξνπ πνιίηε πνπ πξναζπίδεηαη ηα 

ζπκθέξνληα ηεο πφιεο ηνπ. Ηδέα, ε νπνία ζπλδέεηαη, θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε, κε ηελ 

παηδεία, ε νπνία ηνπ δίλεη εθείλα ηα απαξαίηεηα πξνζφληα ψζηε λα άξρεη θαη λα 

άξρεηαη. Ζ άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο ππνζέζεηο ην θξάηνπο, πξνυπνζέηεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο δεκφζηαο αξεηήο σο αξρήο, φπνπ ζχκθσλα κε ηνλ Jaeger, αηνκηθφ θαη 

ζπιινγηθφ δε δηαθνξνπνηνχληαη 113. 

 Ζ αλαθνξά ζηελ ηδηφηεηα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε γίλεηαη νξαηή ζηα πιαίζηα ηεο άκεζεο 

ζπκκεηνρήο απφ ηε κεηάβαζε ζην ξφιν ηνπ θπβεξλψληα θαη ηνπ θπβεξλψκελνπ, κέζα 

απφ δηαδηθαζίεο ζπλάζξνηζεο, δηαιφγνπ θαη ζπλαπφθαζεο
114

.  

Ζ Αξηζηνηειηθή άπνςε απνηέιεζε ην έλαπζκα εθείλν πνπ επέηξεςε ηελ πξνψζεζε  

ηεο έλλνηαο ηνπ πνιίηε πνπ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πνιηηηθή θνηλφηεηα
115

 ελψ κε ηε 

                                                             
107 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε, ζ. 15 
108 Η πνιηηηθή θηινζνθία ηεο επνρήο καο, ζ. 406 
109 Βι. ζην ίδην, ζζ. 401 
110 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε, ζ. 15, αλαθνξά ζην T.H.Marshall 1950 Citizenship and 

Social Class 
111 Μνληέια Γεκνθξαηίαο, ζ. 267 
112

 Φφηεθ Γθηφξγθη, Κνηλσλία ησλ πνιηηψλ, εθδφζεηο ΦΗΛΗΣΧΡ, Αζήλα 1995 ,ζ. 70 
113 Δλεξγφο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε, ζ. 13 

 
114 Μνληέια Γεκνθξαηίαο, ζ.29 
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Γαιιηθή επαλάζηαζε, ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ζπλδέζεθε κε ηε δεκνθξαηία, ηα 

αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη ηελ ειεπζεξία ζηα πιαίζηα κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. 

ηε θηιειεχζεξε δεκνθξαηία, νη πνιίηεο αλαιακβάλνπλ επζχλεο νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ κέζα απφ κηα δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

θαιιηεξγνχληαη πνιηηηθέο αξεηέο φπσο ε θξηηηθή ζθέςε θαη ν ζεβαζκφο ησλ 

δηθαησκάησλ, αξεηέο ηθαλέο λα επηηξέςνπλ ηφζν ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ 

ζηα θνηλά, φζν θαη ηε δπλαηφηεηα ιήςεηο απνθάζεσλ
116

. χκθσλα κε έλα πην 

δηεπξπκέλν πεξηερφκελν, ε έλλνηα ηνπ πνιίηε γηα ην Υέγθει, αλαθέξεηαη ζην άηνκν 

θαη ζηνλ ηξφπν πνπ απηφ αληηιακβάλεηαη ην αζηηθφ θξάηνο «σο πεδίν πξαγκάησζεο 

ηνπ Λφγνπ»
117

.  

Ζ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε κε ηελ έλλνηα ηεο δηακφξθσζεο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο 

ηνπ ηαπηφηεηαο επηδηψθνληαο ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα θνηλά
118

, απνηέιεζε αληηθείκελν 

πξνβιεκαηηζκνχ παξάιιεια κε ηελ απφδνζε λνήκαηνο ηνπ φξνπ ελεξγφο πνιίηεο ζε 

ζπζρεηηζκφ κε ηνλ απνηειεζκαηηθφ πνιίηε, ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο θαη πεπνηζήζεηο. 

Ο ηξφπνο ηεο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο κε ηνλ νπνίν ζα πινπνηεζεί ν ζηφρνο πνπ 

έρεη νξηζηεί γηα ηε δηακφξθσζή ηνπ πνιίηε, απνηειεί ηελ νινθιήξσζε απηνχ ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ
119

.  

ηα πιαίζηα ηεο πνιηηεηαθήο αγσγήο επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε πνιηηεηαθψλ αξεηψλ 

ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε
120

, ππνζηεξίδνληαο 

ηελ χπαξμε ηεζζάξσλ πνιηηεηαθψλ αξεηψλ, ησλ γεληθψλ, θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ 

θαη πνιηηηθψλ αξεηψλ πνπ ζπλαξζξψλνπλ έλα ζχλνιν αξεηψλ πνπ πξνάγνπλ ηελ 

έλλνηα ηνπ ππεχζπλνπ πνιίηε
121

 θαζηζηψληαο αλαγθαίν έλα πεξηζζφηεξν 

δηαβνπιεπηηθφ κνληέιν δεκνθξαηίαο κέζα απφ ην νπνίν ζα αλαδεηρζεί ε 

αιιεινθαηαλφεζε
122

. Ζ χπαξμε αξεηήο απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ
123

, ηεο χπαξμεο ηεο αλζξψπηλεο αξεηήο πνπ γηα ηνπο αξραίνπο 

                                                                                                                                                                               
115 Δλεξγφο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε, ζ.14 
116 Βι. ζην ίδην,ζζ.19 
117 Γθίβαινο Μελέιανο, Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, εθδφζεηο λήζνο, 

Αζήλα 2005, ζζ. 100 -101 
118 Κνληνγηαλλνπνχινπ - Πνιπδσξίδε Γίηζα, Ζ δεκνθξαηία ν πνιίηεο θαη νη «άιινη», εθδφζεηο 

Gutenberg, Αζήλα 2005, ζ. 335 
119 Δλεξγφο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε, ζ.  152 
120

 Galston William 1980 
121 Ζ πνιηηηθή θηινζνθία ηεο επνρήο καο, ζ. 406 
122 Βι. ζην ίδην, ζζ. 412 
123 Ζ θνηλσλία πνιηηψλ θαη νη αληίπαινί ηεο ζε ζπλζήθεο ειεπζεξίαο, νπ. αλ. παξ. ζ 272 
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έιιελεο ζηεξίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο παηδείαο
124

. Αξεηέο φπσο ε εκπηζηνζχλε ζηνπο 

ζεζκνχο θαζψο θαη ε πξνζπκία ζπκκεηνρήο, απνηεινχλ γηα ηνλ W. Kymlicka, 

ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο δεκνθξαηίαο
125

, θαζψο δηακνξθψλνπλ ηε δεκνθξαηηθή θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία 

είλαη εθηθηή ε ιεηηνπξγία ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο
126

.  

Αλ θαη ε αλάπηπμε ησλ πνιηηηθψλ αξεηψλ είλαη απηή πνπ άκεζα ελδηαθέξεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία θαζψο εζηηάδεη ηφζν ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ην 

ζεβαζκφ ησλ άιισλ, φζν θαη ηνλ απηνέιεγρν ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε νξζήο θξίζεο απέλαληη ζε απηνχο πνπ αζθνχλ εμνπζία 

ελψ επηδηψθνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δεκφζην δηάινγν
127

 ελ ηνχηνηο γίλεηαη αληηιεπηφ 

φηη ε αλάπηπμε θαη ησλ ηεζζάξσλ πνιηηεηαθψλ αξεηψλ πξνζδίλεη κηα πην νιηζηηθή 

αλάπηπμε θαη κηα πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε απφδνζε ηεο έλλνηαο ηνπ πνιίηε.  

Ο πνιίηεο ζήκεξα, γηα λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο θνηλσληθέο ηνπ αλάγθεο, 

θαιείηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνο αιιά θαη ελεξγφο έηζη ψζηε λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

θνηλσληθή δσή ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία δεη, «αιιά θαη ζηελ παγθφζκηα 

θνηλφηεηα», λα αλαιακβάλεη ελεξγφ ξφιν θαη πξσηνβνπιίεο ζην θνηλσληθφ 

γίγλεζζαη
128

 ελψ κέζα απφ κηα ηδεαηή ζεψξεζε, «ν ζεβαζκφο ζηηο αλζξψπηλεο 

ζρέζεηο, ε εζηθή θαζαξφηεηα, ηα επγελή θίλεηξα θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο», 

πξνβιεκαηίδεη γηα ην πφζν ηειηθά ν πνιίηεο ζήκεξα πξνζεγγίδεη κηα ηέηνηα εηθφλα
129

.  

Ζ εηθφλα ηνπ πνιίηε πνπ πξνάγεηαη, είλαη απηή ηνπ ππεχζπλνπ αηφκνπ πνπ φρη κφλν 

ζηέθεηαη κε ζθεπηηθηζκφ απέλαληη ζε ηνπηθά αιιά θαη παγθφζκηα πξνβιήκαηα αιιά 

έρνληαο δηακνξθσκέλεο απφςεηο θαη ζέζεηο, ζπκκεηέρεη γηα ηελ πξνάζπηζή ηνπο. 

 Ζ πνιηηεηαθή ηδηφηεηα θαη ε ππεπζπλφηεηα,  απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ ππεχζπλε  ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. Σν πξψην ζηνηρείν αλαθέξεηαη ζηα δηθαηψκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηα δεκνθξαηηθά ζπληάγκαηα αιιά θαη ηηο δηαθεξχμεηο ησλ 

                                                             
124 Ράζεο πχξνο, Η αλζξσπηζηηθή παηδεία ζηε ζύγρξνλε εθπαίδεπζε, εθδφζεηο παξαηεξεηήο, 

Θεζζαινλίθε 1988, ζ. 13 
125 Δλεξγφο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε, ζ. 20 
126

 Κνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ζ. 90  
127 Ζ πνιηηηθή θηινζνθία ηεο επνρήο καο, ζ. 406 
128 Δλεξγφο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε, ζ. 153 
129 Κνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ζ. 71 
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αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ελψ ζην δεχηεξν,  ν πνιίηεο δξα θαη απηνδεζκεχεηαη ζε 

πιαίζηα ειεπζεξίαο απέλαληη ζηελ θνηλσλία θαη γηα ηελ θνηλσλία
130

. 

Ζ αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο ππεπζπλφηεηαο σο πξναπαηηνχκελν γηα ηελ 

«νηθνπκελνπνίεζε» ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, δελ απνηειεί κηα ηππηθή δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο αιιά κηα δηαδηθαζία νπζηαζηηθή, πνπ πεξηιακβάλεη εμάζθεζε ζηελ 

πξνθνξηθή έθθξαζε θαη θξηηηθή ζθέςε. Παξάιιεια ζρεηίδεηαη κε δεμηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ην λα κπνξεί θάπνηνο, λα παίξλεη απνθάζεηο θαη λα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε 

ησλ πξάμεψλ ηνπ. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία, ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε γίλεηαη 

αληηιεπηή σο έλλνηα απφ ηελ νπνία πεγάδεη ε ηζφηεηα θαζψο «δε δεκηνπξγεί ε 

ηζφηεηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε»
131

 αιιά ην αληίζεην. Ζ νηθνπκελνπνίεζε ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ζπλάδεη ηφζν κε  ηελ ππεξεζληθή αληίιεςε γηα ηε δεκνθξαηία, 

ζχκθσλα κε ηελ θνζκνπνιηηηθή ηνπ W. Cymlicka
132

, φζν θαη κε ηνλ «νηθνπκεληθφ 

ραξαθηήξα ησλ θαλφλσλ» πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή εζηθή
133

.  

Ζ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο άμνλεο ηεο δπηηθήο πνιηηηθήο 

θηινζνθίαο, ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ εθπαίδεπζε, θαζηζηψληαο ηελ ζεκαληηθφ κέζν, 

ηφζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε παγθφζκησλ πξνβιεκάησλ φζν θαη γηα ηελ αλαδσνγφλεζε 

ηεο δεκνθξαηίαο
134

.   

Ζ θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ σο αλάγθε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

πεξηβαιινληηθήο θξίζεο, ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζσπηθή ζηάζε ηνπ θαζελφο απέλαληη 

ζηα πξνβιήκαηα, ελψ ε αλάπηπμε δηαιφγνπ κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπο κέζα απφ ην ζρεκαηηζκφ ζπιινγηθνηήησλ
135

. 

«Ζ αλαδηάξζξσζε ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο ππφ ηε κνξθή θνηλσληθνχ θηλήκαηνο», 

κέζα απφ κηα δηαδηθαζία αλάιεςεο επζπλψλ θαη θνηλήο δξάζεο, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, κπνξεί λα επηηξέςεη ηε δεκηνπξγία «λέσλ κνξθψλ 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο» θαη αθνξά κηα δηαδηθαζία εληνπηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

πνιίηε. Σνπνζεηεκέλε  ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ζην πιαίζην ηεο Δ.Δ., θαη κε ζηφρν ηελ 

                                                             
130 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε, ζ. 18 
131 Λαο Κξίζηνθεξ, Ζ εμέγεξζε ησλ ειίη, εθδφζεηο ΝΖΗΓΔ, Αζήλα 1995, ζ. 70 
132 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε, ζ. 172 
133

 Βι. ζην ίδην, ζζ. 162 
134 Δλεξγφο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε, ζ. 11 
135 Ακαναςόπουλοσ Κ. - Βλαςτόσ Θ. , Πόλεισ και πολιτικζσ: για την ανταγωνιςτική ταυτότητα των 
πόλεων,2013,http://www.citybranding.gr/2013/04/blog-post_22.html (πξνζπειάζηεθε 20/7/2014) 
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επηδίσμε ηεο Δπξσπατθήο νινθιήξσζεο, νδεγεί ζηελ αλάγθε θαζνξηζκνχ κηαο 

ηδηφηεηαο κε εληαία κνξθή, πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη κε ζεηηθφ ηξφπν απέλαληη ζηε 

δεκηνπξγία ζπιινγηθνηήησλ κε ηξφπν πνπ «νη δηαδηθαζίεο πνιηηηζκηθήο ζηέξεζεο  ζε 

ζπιινγηθφ επίπεδν» λα κελ «θαηαζηξέθνπλ ηελ αίζζεζε ελφηεηαο ηεο 

θνηλφηεηαο»
136

, φπσο πξνθχπηεη κέζα απφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ην αλ ε επξσπατθή 

ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε είλαη εθηθηή
137

. 

Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αηνκηθή, θνηλσληθή επεκεξία θαη επηπρία, 

ηε δεκνθξαηία θαη ηνλ δηαξθή πξνβιεκαηηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κνξθή πνπ 

γίλεηαη αληηιεπηή, δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε λα δηεξεπλεζνχλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηφζν ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ηνπ πνιίηε ζήκεξα, φζν θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηφο 

θαίλεηαη λα ελεξγνπνηείηαη ζην ζηελφηεξν θαη επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ζ 

αλάγθε απνζαθήληζεο ηνπ φξνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ πνιίηε θαίλεηαη λα επηηξέπεη ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ σο χπαξμε κέζα ζε έλα επξχηεξν πεξηβάιινλ, φπσο 

είλαη ην θνηλσληθφ, ψζηε  λα ελδπλακσζεί θαη λα επεξεάζεη, φζν κπνξεί κε ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπ επηινγέο θαη ζέζεηο ,ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Δίλαη φκσο ν 

πνιίηεο ζήκεξα ζπλεηδεηνπνηεκέλνο; Καηαλνεί ηε ζεκαζία ηνπ φξνπ, θη αλ ηελ 

θαηαλνεί, πσο αληαπνθξίλεηαη ζε απηφ ην ξφιν; Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ άζθεζε 

ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο, ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

ζεζκψλ ή ηελ επίιπζε πνηθίισλ πξνβιεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπ; Κη αλ 

ηειηθά ζπκκεηέρεη κε ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο, είλαη ην πνζνζηφ ησλ 

ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ πνιηηψλ ηέηνην πνπ λα κπνξεί λα επηθέξεη ελδερφκελεο αιιαγέο 

ή απαηηνχληαη πην νξγαλσκέλεο, ζεζκνζεηεκέλεο, γηα παξάδεηγκα ε εθπαίδεπζε, 

δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο λα απνθηήζεη ν πνιίηεο ηε ζπλεηδεηφηεηα ηεο 

ηδηφηεηάο ηνπ; 

 

1.5 Δλεξγόο πνιίηεο  

Ζ αλάπηπμε ηεο ππεπζπλφηεηαο ηνπ πνιίηε ,φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, καο νδεγεί 

ζηε δηάζηαζε ηεο ελεξγεηηθήο ηδηφηεηαο, σο πξναπαηηνχκελν, ηελ έλλνηαο ηνπ πνιίηε, 

                                                             
136 Φεκίηεο Μηράιεο, Κνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ, Βήκα 

Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ Σφκνο Σ.Θ΄. ηρ. 33, 2002, ς. 67 
137 Βι. ζην ίδην, ζζ.56 
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θαζψο είλαη δχζθνιν λα λνεζεί ν ελεξγφο πνιίηεο ρσξίο ηελ αλάπηπμε ηεο 

ππεπζπλφηεηαο. 

Ζ ελεξγεηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε εκπεξηέρεη κηα θάζεηε θαη κηα νξηδφληηα δηάζηαζε 

πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζην άηνκν θαη ηνπο ζεζκνχο ζην 

πιαίζην δηθαησκάησλ - θαζεθφλησλ θαη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα άηνκα θαη ηηο 

θνηλφηεηεο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε αζθάιεηαο κέζα ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ
138

. 

Γπν δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο, πνπ φπσο ππνζηεξίδεηαη ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο. Ζ 

κηα δηάζηαζε αθνξά ηε δπλαηφηεηα ςήθνπ ελψ ε δεχηεξε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπ απφςεηο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ ή ηελ επίιπζε θνηλσληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ ή άιισλ πξνβιεκάησλ πνπ 

άπηνληαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ. 

 Ο ελεξγφο πνιίηεο θαηά ηνλ Καζηνξηάδε πξνθχπηεη απφ ηε δεκνθξαηία, θη απηή κε 

ηε ζεηξά ηεο έρεη σο πξναπαηηνχκελν ηνλ ελεξγφ πνιίηε ,εληζρχνληαο ηελ άπνςε γηα 

ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ πνιίηε θαη ηελ χπαξμε ηεο δεκνθξαηίαο, ε νπνία 

ζχκθσλα κε ηνλ Σζάηζν Γ. εκθαλίδεηαη σο αηειήο αλ δελ θαζνξηζηεί ην είδνο ηνπ 

πνιίηε πνπ απαηηείηαη
139

.  

Πνηθίιεο θνηλσληθνπνιηηηθέο - νηθνλνκηθέο αλαθαηαηάμεηο, ε ζχλζεζε λέσλ 

πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ θαη ε δηεθδίθεζε δηθαησκάησλ, απνηεινχλ θάπνηνπο 

απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ηδηφηεηα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε απνθηά ζήκεξα λέεο 

δηαζηάζεηο
140

. Παξάιιεια κε ηελ αλάδπζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, φξνο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην δηεπξπκέλν ραξαθηήξα ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο ζε πιαίζηα 

αληαγσληζηηθά, δεκηνπξγεί λέεο ζπλζήθεο ζην παγθφζκην γίγλεζζαη
141

 έηζη ψζηε λα 

πξνθχπηεη ε αλάγθε αλάπηπμεο κηαο πνιιαπιήο ηαπηφηεηαο ηεο έλλνηαο ηνπ πνιίηε, 

ηαπηφηεηαο ζηελ νπνία ε δξάζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ λα απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηεο  ηαπηφηεηαο ηεο θνηλσλίαο. 

                                                             
138 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε, ζ. 18 
139 Οηθνλφκνπ Αζπαζία, Έλλνηεο λνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηα λέα ζρνιηθά βηβιία 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αγσγήο ζηελ Δ’ ΚΑΗ Σ’ ηάμε,www.pi-schools.gr/koin_pl_agogi 
140

 Μπαιηάο ηάζεο, πιινγηθφ έξγν, Δλεξγφο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε, εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 

2008, ζ. 19 
141

 θνπιάο Γεψξγηνο, «Δθπαίδεπζε θαη ζπλδηθαιηζκόο ζηελ επνρή καο», Κεθάιαην ζε ηηκεηηθφ Σφκν 

γηα ηνλ θαζεγεηή Κνκπφηε, εθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 2006, ζ. 208 
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Σν θνηλσληθφ θαηλφκελν ηεο αδξαλνπνίεζεο, σο θαηλφκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ηερλνινγηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο
142

, εκθαλίδνπλ επηηαθηηθή ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηνπ πνιίηε ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αλάπηπμεο, κε ηελ έλλνηα ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ηεο δξάζεο, σο ηνλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν γηα ηελ εμέιημε ηεο 

θνηλσλίαο αιιά θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ πθηζηάκελνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Κη 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, ε δηαξθήο «ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ε 

ηζρπξνπνίεζε ηεο παξνπζίαο ηνπο ζε φινπο ηνπο ζεζκνχο» ζηα πιαίζηα ηεο 

θνηλφηεηαο
143

, εληζρχεη ηελ απηνλνκία αιιά θαη απνηξέπεη ηελ πνιηηηθή απάζεηα 

επηηξέπνληαο ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο δεκνθξαηίαο
144

.  

 

1.6 πλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο 

Οη ζπλδηθαιηζηηθέο ελψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζπζζσκαηψζεηο ηεο θνηλσλίαο 

πνιηηψλ, απνηεινχλ κηα παξάκεηξφ ηεο πνπ καο επηηξέπεη λα εληνπίζνπκε έλαλ απφ 

ηνπο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο, ε θνηλσλία πνιηηψλ ελεξγεί ζήκεξα. 

Σν ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ζηελ Δπξψπε, ππήξμε ην απνηέιεζκα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

γεληθεπκέλεο ςήθνπ θαηά ηελ νπνία, νη εξγάηεο «παίξλνπλ κέξνο ζηελ πνιηηηθή δσή 

σο πνιίηεο»
145

, ελψ ν ζπλδηθαιηζκφο,  απφξξνηα ηεο δεκνθξαηηθήο νξγάλσζεο κηαο 

θνηλσλίαο απνηειεί ζπκκεηνρηθφ θαη ζπιινγηθφ
146

 κέζν πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία  

θαη ηελ θαηνρχξσζε θπξίσο εξγαζηαθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ
147

. Κη φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ Fr. Tannenbaum, ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα 

αληέδξαζε ζζελαξά ζηελ αηνκηθνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο»
148

 επηηξέπνληαο «ηε 

δηεχξπλζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αληζφηεηαο»
149

, παξάιιεια κε ην 

                                                             
142 Βησκαηηθή επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία, ζ. 63 
143 Etzioni, Amitai, Μαληάηεο ,Γηψξγνο Η., Η θνηλσλία ηεο ππεπζπλόηεηαο: θνηλσληθόηεηα θαη 

αηνκηθηζκόο, εθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα 1999, ζ.17«Ο θνηλνηηζκφο ζηελ ακεξηθαληθή εθδνρή ηνπ, 

απνηειεί θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ξεχκα πνπ εθθξάδεη ηελ αλαδήηεζε ηνπ ξφινπ ηνπ αλζξψπνπ ζηε 

ζχγρξνλε επνρή, σο απηφλνκνπ αιιά φρη αλεμάξηεηνπ θαη  εθηφο θνηλσληθψλ πιαηζίσλ» απαληά σο 

«αληηπαξάζεζε κε ηηο ζεσξίεο λενηεξηθφηεηαο πνπ ζενπνίεζαλ ηνλ αηνκηζκφ» 
144 Βι. ζην ίδην, ζζ. 39 
145 Γηεζλέο γξαθείν εξγαζίαο, Ζ πλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία, εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 1975, ζ. 107 
146 Μνζρνλάο Αλδξέαο, Διιεληθφ πλδηθαιηζηηθφ Κίλεκα θαη Δπξσπατθή Οινθιήξσζε, εθδφζεηο 

ΣΤΠΧΘΖΣΧ -  ΓΗΧΡΓΟ ΓΑΡΓΑΝΟ, Αζήλα 2003, ζ. 137 
147

 Βι. ζην ίδην, ζ 138 
148 Βαήο Θφδσξνο Γ., Σν πλδηθαιηζηηθφ Γηθαίσκα, εθδφζεηο ΑΚΚΟΤΛΑ, Αζήλα - Κνκνηελή 1990, 

ζ. 71 
149 Βι. ζην ίδην, ζζ. 73 
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δηθαίσκα «ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη δξάζεο»
150

 

απνηειψληαο ηαπηφρξνλα, «ππιψλα δεκνθξαηηθήο νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο» θαη 

«αληίβαξν ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο»
151

. «Ζ ζπιινγηθή ηαθηηθή θαη ππφζηαζε», ε 

δεκηνπξγία ζην άηνκν «εμσηεξηθήο αλάγθεο» σο απφξξνηα «ηεο θνηλσληθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θαηλνκέλνπ» θαζψο θαη ε επηζπκία γηα ηελ 

παξαγσγή «θνηλσληθά σθέιηκσλ απνηειεζκάησλ», απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θαηλνκέλνπ ηδσκέλνπ κέζα απφ ηε δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ 

θαηλνκέλνπ ηνπ  Durkheim
152

. 

Ο θνηλσληθφο δηάινγνο πξνηάζζεηαη ζην ζπλδηθαιηζηηθφ πιαίζην, σο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο, ηφζν γηα ηε πξνψζεζε αηηεκάησλ ησλ εξγαδφκελσλ, φζν θαη γηα ηνλ 

«εθδεκνθξαηηζκφ ησλ θνηλσληθψλ θαη εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ» πνπ επηηπγράλεηαη κε 

ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδφκελσλ ζε απηφλ
153

. 

Οη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο (ηνπηθά ζσκαηεία, νκνζπνλδίεο, εξγαηηθά θέληξα, 

ελψζεηο νκνζπνλδηψλ, θαη εξγαηηθψλ θέληξσλ), φπσο νξίδνληαη κέζα απφ 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο
154

, δίλνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηε δπλαηφηεηα «ηεο 

ελεκέξσζεο, ηεο δηαβνχιεπζεο, ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο 

θαη ηεο απεξγίαο» 
155

 πνπ δξνπλ ζε πιαίζηα ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο ε νπνία θαη 

ηηο πξνζηαηεχεη
156

. 

Ζ εμέιημε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε αιιά 

θαη ηε δεθαεηία ηνπ ’80, πξνθαιεί εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο 

εζσηεξηθή ιεηηνπξγίαο ησλ ίδησλ ησλ ζπλδηθάησλ
157

, ελψ «ε κείσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο αιιά θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ειιεληθψλ ζπλδηθάησλ», σο 

«απνηέιεζκα ηεο θνκκαηηθνπνίεζεο θαη ηεο γξαθεηνθξαηηθνπνίεζήο ηνπο», 

πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία «ε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ρεηξαθέηεζε ησλ ζπλδηθάησλ» 

ζεσξήζεθαλ σο ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ απεκπινθή ηνπο  απφ θξαηηθέο θαη 

θνκκαηηθέο επηξξνέο. Οη αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε 

                                                             
150 Διιεληθφ πλδηθαιηζηηθφ Κίλεκα θαη Δπξσπατθή Οινθιήξσζε, ζ. 141 
151 Βι. ζην ίδην, ζζ. 151 
152 Σν πλδηθαιηζηηθφ Γηθαίσκα, ζ. 19 
153 Διιεληθφ πλδηθαιηζηηθφ Κίλεκα θαη Δπξσπατθή Οινθιήξσζε, ζ. 155 
154 Βι. ζην ίδην, ζζ. 142 
155

 Βι. ζην ίδην, ζζ.143 φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Ν.1254/1982 
156 Ζ πλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία,ζ. 156 
157 Διιεληθφ πλδηθαιηζηηθφ Κίλεκα θαη Δπξσπατθή Οινθιήξσζε, ζ.145, πξνβιεκαηηζκφο πνπ 

πξνέθπςε ζην 27ν πλέδξην ηεο ΓΔΔ 
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έρνληαο σο αληίθηππν θαη ηηο αιιαγέο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, έθεξε ζηελ 

επηθάλεηα «ηελ ελίζρπζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο»
158

. 

Αλ θαη ηνλίδεηαη ε αλάγθε αλάπηπμεο ηεο απηνλνκίαο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ηφζν απφ ην θξάηνο φζν θαη απφ ηα θφκκαηα (ΓΔΔ 1998), εληνπίδεηαη 

θαη κηα δηαθνξεηηθή δηάζηαζε κε ηελ νπνία, «ε αλάγθε εδξαίσζεο κηαο δηαιεθηηθήο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηα ζπλδηθάηα θαη ηα ζπγγεληθά πξνο απηά θφκκαηα» ζεσξήζεθε 

απαξαίηεηε. Σν 2001, πξνθχπηνπλ λέεο ηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ ελψζεσλ θάησ απφ ην πξίζκα ηεο δηεζλνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο 

αιιά θαη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάγθε πηνζέηεζεο 

«λέσλ κνξθψλ νξγάλσζεο θαη δξάζεο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ» θαη ηελ αλάπηπμε «θνηλσληθήο θαη 

εξγαζηαθήο ζπλείδεζεο» ελάληηα «ζηηο ηάζεηο αδξάλεηαο θαη εμαηνκίθεπζεο»
159

.  

Ζ ελεξγνπνίεζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο, πνπ ζα πξνθχςεη κέζα απφ ηελ παηδεία,  

ζεσξείηαη ν ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο ψζηε ε νηθνλνκία λα κελ ππεξηζρχζεη ηεο 

πνιηηηθήο αιιά θαη νη εξγαδφκελνη  λα δηακνξθψζνπλ πξσηίζησο θξίζε αιιά θαη 

ιφγν, ηφζν γηα ην ζρεδηαζκφ φζν θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία
160

. Ο θνηλσληθφο δηάινγνο θαη ε εξγαζηαθή ζπκκεηνρή, ζρεηίδνληαη κε 

αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα πνπ απνξξένπλ απφ ζεζκηθέο 

ξπζκίζεηο
161

 αιιά θαη ηε ζχγρξνλε άπνςε γηα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε
162

. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ δελ απαηηεί κφλν ζεζκηθέο ξπζκίζεηο αιιά 

ελέρεη θαη ηελ αλάγθε  θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο ησλ ζπλδηθαιηζηψλ θαζψο ν 

πλδηθαιηζκφο είλαη «αθ’ εαπηνχ εθπαηδεπηηθφο» κε ηελ έλλνηα ηεο απφθηεζεο 

γλψζεσλ απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ηφζν ζηνλ 

θνηλσληθφ ηεο ξφιν φζν θαη ζηελ αλάπηπμε ηθαλφηεηαο ζπιινγηθψλ 

                                                             
158 Διιεληθφ πλδηθαιηζηηθφ Κίλεκα θαη Δπξσπατθή Οινθιήξσζε, ζ. 146 ,αλαθνξά ζην 28ν ζπλέδξηφ 

ηεο ΓΔΔ 
159 Βι. ζην ίδην, ζζ. 147.χκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο ΔΔ γηα ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ελψζεσλ: Κνηλνηηθφο ράξηεο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

1989, Υάξηεο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο ΔΔ 2000, Έθζεζε γηα ηα δηεζληθά ζπλδηθαιηζηηθά 

δηθαηψκαηα ζηελ ΔΔ1998 
160

«Δθπαίδεπζε θαη ζπλδηθαιηζκόο ζηελ επνρή καο», ζ. 212 
161

 ΟΚΔ: νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επηηξνπή, Πιαίζην 7.4, αιιά θαη ελαξκνληζκέλν δίθαην ηεο 

Διιάδαο κε ην δηάινγν ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ 
162 Διιεληθό πλδηθαιηζηηθό Κίλεκα θαη Δπξσπατθή Οινθιήξσζε , ζ. 167 
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δηαπξαγκαηεχζεσλ. Κη φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, «ζθνπφο ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη λα νδεγήζεη ηα κέιε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ εηο ην λ’ αλαπηχμνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαη λα βνεζεζνχλ, ψζηε 

λα γίλνπλ θαινί ζπλδηθαιηζηαί αιιά θαη άηνκα θαη πνιίηαη θαιχηεξνη»
163

.  

ε έθζεζε ηνπ ΟΟΑ, αλαθνξηθά κε ην θνηλσληθφ κνληέιν νξγάλσζεο θαη ην ξφιν 

ηνπ θξάηνπο, ππνζηεξίδεηαη ε «ελδπλάκσζε ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ» δει. ηεο 

θνηλφηεηαο θαη ησλ ζπλδηθάησλ, δηακέζνπ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ, αλαιακβάλνληαο 

πεξηζζφηεξν ελεξγεηηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ νηθνλνκία. Έηζη 

επηηπγράλεηαη ε αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο 
164

 αιιά θαη ε δηακφξθσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ «ζπιινγηθνχ εξγαδφκελνπ»
165

.  

 Οη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ζπλερείο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

εληζρχνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ηδηαίηεξα ζηηο ρψξεο ηνπ λφηνπ ηεο Δπξψπεο, 

κε ηνλ εξγαδφκελν λα γίλεηαη ην κπαιάθη αλάκεζα ζην θεθάιαην θαη ηηο 

ζπλδηθαιηζηηθέο ελψζεηο, πνπ απφ ηε κηα θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα 

ησλ εξγαδφκελσλ πνιηηψλ απφ ηελ άιιε φκσο αθήλνπλ ππφλνηεο γηα ηελ επηδίσμε 

δηαηήξεζεο παιαηφηεξσλ αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ δε ζπλάδνπλ κε ηα λέα 

δεδνκέλα.  

Απαηηείηαη ινηπφλ, ε ελεξγνπνίεζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ πνιίηε σο κέινπο ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ έηζη ψζηε  λα κπνξεί φρη κφλν λα ζπκπνξεχεηαη κε ην 

γίγλεζζαη  αιιά λα αλαιακβάλεη ζπλεηδεηφ θαη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε 

εξγαζηαθψλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη κε ηε κνξθή αληίζηαζεο απέλαληη ζηελ 

«αμηνπηζηία ηνπ ιφγνπ ησλ ζπλδηθάησλ»
166

. 

 Ζ εηθφλα ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ζηε ρψξα  καο ζήκεξα , δίλεη ηελ 

εληχπσζε αδξάλεηαο, πφισζεο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη ηα λέα κέηξα γηα ην άλνηγκα 

ησλ θαηαζηεκάησλ ηηο Κπξηαθέο ζηε ρψξα καο θαη νη κε ζζελαξέο αληηδξάζεηο ησλ 

ζσκαηείσλ, ζε αληηδηαζηνιή κε θάπνηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη ζε εξγαζηαθά πεξηβάιινληα πνπ δηαζέηνπλ ην κνλνπψιην ηεο 

αγνξάο, εθαξκφδνπλ εθβηαζηηθέο πνιηηηθέο πξνο ηνπο άιινπο πνιίηεο πξνθεηκέλνπ λα 

                                                             
163

 Η πλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία, ζζ. 1- 2 
164 Ιδενινγία αγσγή θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζ. 67 
165 Βι. ζην ίδην, ζζ. 69 
166 Διιεληθό πλδηθαιηζηηθό Κίλεκα θαη Δπξσπατθή Οινθιήξσζε, ζ. 150 
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δηαηεξήζνπλ  επαγγεικαηηθά πξνλφκηα
167

. Πέξα φκσο απφ ηελ εηθφλα πνπ 

εκθαλίδνπλ ζήκεξα νη ζπλδηθαιηζηηθέο ελψζεηο, ε πξνψζεζε λέαο δηάηαμεο γηα ηελ 

πξνθήξπμε απεξγίαο απφ ηνλ εθάζηνηε ζχιινγν
168

, εγείξεη εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

φρη κφλν ηελ ηθαλνπνηεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο θαη αμίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο γηα ηελ ίδηα ηε 

δεκνθξαηία. Έζησ θη αλ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ηελ πνιηηεία λα ςεθήζεη έλαλ ηέηνην 

λφκν δεκηνπξγεί ππφλνηεο, έξρεηαη κηα ηέηνηα θίλεζε λα επηδείμεη ηελ εηθφλα 

απάζεηαο θαη κε ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδφκελσλ ζηα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα πνπ ηνπο 

εθπξνζσπνχλ, εληζρχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ εηθφλα αδξάλεηαο πνπ επηδεηθλχεη 

ε θνηλσλία πνιηηψλ. 

 

1.7 Δζεινληηθέο νξγαλώζεηο θαη  ΜΚΟ 

Ζ αλάπηπμε ππεξεζληθψλ δηθηχσλ, ιφγσ ηεο αδπλακίαο ησλ εζληθψλ θξαηψλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε θαηλφκελα - πξνβιήκαηα παγθφζκηαο εκβέιεηαο, επέηξεςε θαη ηε 

ζπκκεηνρή κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, αθηηβηζηηθψλ νκάδσλ, πνιπεζληθψλ 

εηαηξηψλ
169

,  παξάιιεια κε ηελ εκθάληζε θαη ηνπηθψλ δηθηχσλ κε ζηφρν ηελ άζθεζε 

πίεζεο ζε πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ αζθνχλ ηα θέληξα εμνπζίαο
170

 πξνηάζζνληαο ζηα 

πιαίζηα ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, ππνζηεξίδνληαο ηελ θνηλνβνπιεπηηθή εθπξνζψπεζε 

θαη ηελ ειεχζεξε αγνξά, ηελ ηζφηεηα ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ
171

. 

Ο εζεινληηζκφο
172

 πνπ επηδεηθλχνπλ νη νκάδεο απηέο, απνηειεί φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη «κηα πξνσζεκέλε κνξθήο ζπκκεηνρή ζηα θνηλά»
173

 ε νπνία εθδειψλεηαη 

κέζα απφ ζπκπεξηθνξέο αιιειεγγχεο, κε ζθνπφ ηελ πξνάζπηζε ζεκειησδψλ αμηψλ 

                                                             
167 ΓΔΖ 
168 Προϊκθςθ νζασ διάταξθσ από τθν κυβζρνθςθ ςτθν Ελλάδα, που αφορά τθν αλλαγι του 
Ν.1264/82 κατά τθν οποία για να είναι νόμιμθ θ προκιρυξθ απεργίασ πρζπει να ψθφιςτεί από το 
50%+1των μελϊν του ςυνδικάτου 
169 Εκαο Αξηζηνηέιεο, Παγθνζκηνπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, εθδφζεηο Μεηαίρκην, Αζήλα 2007, 

ζ. 11 
170 Βι. ζην ίδην, ζζ. 13 
171 Η δεκνθξαηία ν πνιίηεο θαη νη «άιινη», ζ.117 
172 Ζ άγλσζηε θνηλσλία πνιηηψλ, ζ. 37.Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα ε νπνία γηα ηνλ Β. Βνπηζάθε, 

απνηειεί «δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηνπο πνιίηεο γηα αιηξνπηζηηθνχο ζθνπνχο» . 
173 Βι. ζην ίδην, ζζ.43. Ζ ζπκκεηνρή ζηα θνηλά αλαθέξεηαη «σο ιεηηνπξγία πνπ αλαιχεηαη κέζα απφ 

ηξεηο θαηεπζχλζεηο: σο ηελ επηηέιεζε έξγνπ κε ζηφρν ην θνηλφ ζπκθέξνλ ,ζηε δηαηχπσζε ιφγνπ γηα 

θνηλά δεηήκαηα, ζηνλ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο» Βι. ζην ίδην, ζζ. 75 
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θαη θαη’ επέθηαζε ηελ βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο
174

. Έηζη νη εζεινληηθέο 

νξγαλψζεηο δηακνξθψλνπλ κηα ζεκαληηθή παξάκεηξν ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ νη 

νπνίεο θαίλεηαη λα θηλνχληαη θπξίσο ζε πιαίζηα θηιαλζξσπίαο, αιηξνπηζκνχ θαη 

θνηλσληθήο θξνληίδαο, ελψ γηα ηε ζχζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο απαηηνχληαη 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα
175

.  

Ζ αλάπηπμε ηζρπξψλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ εζεινληηζκνχ φπσο 

νξίζηεθε παξαπάλσ επηδεηθλχεη ηε δηακφξθσζε ελεξγψλ πνιηηψλ
176

 θαη ηε 

δεκηνπξγία ηθαλψλ ζπιινγηθνηήησλ
177

 πνπ πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο 

πνιηηψλ. Οη εζεινληέο πνπ ηηο απνηεινχλ, μεπεξλνχλ ηε δηάζηαζε ηνπ ελεξγνχ πνιίηε 

θαζψο κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο πξνβαίλνπλ ζε πην νξγαλσκέλεο επηδηψμεηο πνπ 

αθνξνχλ θξίζηκα δεηήκαηα. Απνηεινχλ έηζη έλα δεκφζην ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν ν 

πνιίηεο δηακνξθψλεη επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπ επηηξέπνπλ κεγαιχηεξε θαη 

απνδνηηθφηεξε ελεξγνπνίεζε. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΜΚΟ σο  κηα κνξθή νξγαλσκέλεο δξάζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ, αθνξνχλ «ηελ θνηλσληθή  αλάπηπμε, ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθνχ 

πλεχκαηνο, ηε κεηαθνξά θαηλνηνκηψλ θαη ηερλνινγηψλ» πνπ δηαρένληαη ζε πνηθίινπο 

ηνκείο  έλαο εθ ησλ νπνίσλ θαη ε εθπαίδεπζε
178

. 

Ζ ηθαλφηεηα δηαβνχιεπζεο
179

 πνπ πινπνηείηαη κέζσ ησλ νκάδσλ πίεζεο, θνηλσληθψλ 

θηλεκάησλ, ζπγθέληξσζεο ππνγξαθψλ, εθθξάδεη ζπιινγηθφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο πνιηηηθέο ηνπ θξάηνπο
180

.Ζ ηθαλφηεηα λα «παξάζρνπλ πιεξνθνξίεο, λα ζπδεηνχλ, 

λα δηαηππψλνπλ επηρεηξήκαηα, λα δπκψλνπλ απφςεηο, λα δηαβνπιεπηνχλ επί ηνπ 

                                                             
174 Βι. ζην ίδην, ζζ. 47 
175 Κνηλσλία ησλ πνιηηώλ: Η ζεζκηθή ζπγθξόηεζε θαη ν ξόινο ηεο ζε Δ.Δ. θαη Διιάδα, ζ.108 

πγθεθξηκέλα θξηηήξηα απνηεινχλ ε χπαξμε «νληφηεηαο κε ζηαζεξή δνκή θαη νξγάλσζε, κε 

θπβεξλεηηθή θαη κε θεξδνζθνπηθή» φπσο αλαθέξεηαη απφ ηελ Δ.Δ.(Communication from European 

Commission to the Council and the European Parliament 1997)    
176 Βι. ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζ. 27 
177 Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, ζζ. 25-26. «Ζ αλάπηπμε ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο γηα ηνλ 

Durkheim, φπσο γίλεηαη αληηιεπηή ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, απνηειεί κηα « πην αθεξεκέλε έλλνηα» 

θαη πεξηιακβάλεη άμηεο φπσο ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, ε ηζφηεηα θαη ε αθνζίσζε ζηελ θνηλσλία  

εληζρχνληαο ηελ αηνκηθή ηαπηφηεηα ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ αληίιεςε ζηελ πξνβηνκεραληθή επνρή ηα 

άηνκα εκθάληδαλ ηζρπξφηεξνπο δεζκνχο θαζψο πίζηεπαλ φηη ε πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξάο – θαλφλσλ  επέηξεπε ηελ θαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θνηλσληθή νκάδα». 
178

 Κνηλσλία ησλ πνιηηώλ: Η ζεζκηθή ζπγθξόηεζε θαη ν ξόινο ηεο ζε Δ.Δ. θαη Διιάδα, ζζ.111-112 
179 Ζ άγλσζηε θνηλσλία πνιηηψλ, ζζ. 74 - 75 
180 Γεκνθξαηία,  ζ. 24 
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πξαθηένπ»
181

 απνηεινχλ ζηνηρεία ηθαλά λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο ζθνπνχο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο, ηα νπνία αλαπηχζζνληαη κέζα ζηνλ εζεινληηθφ ρψξν αιιά θαη απνηεινχλ 

πξσηίζησο αληηθείκελν φρη απιήο  εθκάζεζεο αιιά εθπαίδεπζεο ζε πην 

ζεζκνζεηεκέλα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα. Οη αληηζηάζεηο πνπ αλαπηχζζεη, έξρνληαη λα 

θέξνπλ ζε ηζνξξνπία ηηο επηδηψμεηο ηεο Κ.Π. θαη ηεο ζεζκνζεηεκέλεο εμνπζίαο ψζηε 

λα πξνσζήζεη έλα πλεχκα δηθαίνπ αιιά θαη ειέγρνπ ηεο απζαηξεζίαο θαη ηεο 

απφθηεζεο πξνζσπηθνχ θέξδνπο αιιά θαη νηθνλνκηθνχ ή άιινπ θέξδνπο νκάδσλ 

παξαθείκελσλ ηεο εμνπζίαο. Δίλαη φκσο ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ε αλάγθε 

ππνζηήξημεο ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ ελεξγνχ πνιίηε 

απφ ην θξάηνο. Γηαηί, φζν έλα θξάηνο ππνζηεξίδεη ηηο επηζπκίεο ησλ πνιηηψλ ηνπ θαη 

ηηο ιακβάλεη ππφςε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ ηφζν ν 

εθδεκνθξαηηζκφο κηαο ρψξαο απμάλεηαη
182

.  

Παξαηεξνχκε ινηπφλ ηελ αλάπηπμε κηαο αιιεινδξαζηηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην 

θξάηνο θαη ηνπο πνιίηεο, ζρέζε πνπ δηακνξθψλεη ην βαζκφ δεκνθξαηηθφηεηαο, ην 

πεξηβάιινλ δει. κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα αλαπηπρζεί ηφζν ν πνιίηεο φζν θαη ην 

πνιίηεπκα. 

Οη ζπλζήθεο ειεπζεξίαο ζηα πιαίζηα κηαο «αλνηρηήο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, 

απνηεινχλ πξφζθνξν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα αλαπηπρζεί ε γλψζε κε 

ηε κνξθή ηεο «θξηηηθήο απνξξφθεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηνλ άλζξσπν» κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε
183

. Έηζη «ε ζθαίξα ειεπζεξίαο είλαη 

εθπαηδεπηηθή ζθαίξα» ζχκθσλα κε ην Marx, γηα ηνλ νπνίν ε «παηδεπηηθή δηαδηθαζία 

είλαη κχεζε γηα ηελ εηζδνρή ζηελ θνηλσλία πνιηηψλ»
184

. 

Οη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο απφ ηε κεξηά ηνπο, αλ θαη ελεξγνπνηνχλ ηνπο πνιίηεο 

κέζα απφ έλα πνηθίιν πιέγκα ελδηαθεξφλησλ, ζπρλά πξνβιεκαηίδνπλ γηα ηελ 

αθεξαηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο ηφζν κέζα απφ ηε λνκηθή ηνπο ζχζηαζε, φζν θαη απφ 

ηελ έιιεηςε δηαθάλεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ψζηε λα εγείξνληαη ακθηβνιίεο γηα  ην 

αλ νη επηδηψμεηο ηνπο ζηξέθνληαη πξνο ην θνηλφ ζπκθέξνλ φζν θαη γηα ην είδνο θαη 

ήζνο ηνπ πνιίηε πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηέο.  

                                                             
181

 Ζ άγλσζηε θνηλσλία πνιηηψλ, ζ. 76 
182 Γεκνθξαηία,  ζ. 25 
183 Παηδεία θαη θνηλσληθή αλακόξθσζε, κηα Γθξακζηαλή πξνζέγγηζε, ζ. 62 
184 Βι. ζην ίδην ,ζζ. 65 
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Δπηπιένλ ,ζηελ Διιάδα, αλ θαη παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ ΜΚΟ θαη  κεγαιχηεξε 

ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ κέζα ζε απηέο ηηο νξγαλψζεηο, ηελ αλάπηπμε ησλ ΜΚΟ, 

θαίλεηαη λα εκπφδηζε γηα ρξφληα «ν θξαηηζκφο, νη πειαηεηαθέο θνκκαηηθέο ζρέζεηο 

θαη ε αλάπηπμε ηζρπξψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ην άηνκν». Οη 

παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνί φκσο, δελ απνκαθξχλνπλ ηελ αλάγθε γηα κεγαιχηεξε 

ελεξγνπνίεζε ησλ ΜΚΟ, θαη θαη’ επέθηαζε ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ, φπσο γίλεηαη 

αληηιεπηφ θαη ζε αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
185

. 

 

1.8 Δηθόλα ηνπ ζύγρξνλνπ πνιίηε 

Πνηά ηειηθά είλαη ε εηθφλα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζήκεξα; Φαίλεηαη λα είλαη 

ηζρπξή, ππνδειψλνληαο φηη έρεη απνθηήζεη φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηεο 

επηηξέςνπλ ηελ εκπινθή ηεο ζε εζληθά θαη παγθφζκηα πξνβιήκαηα ζηα πιαίζηα 

δεκνθξαηηθήο δηαβνχιεπζεο; Καη γίλεηαη αληηιεπηφ αλ ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

πινπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηνλ πνιίηε, ιεηηνπξγεί ζήκεξα ηθαλνπνηεηηθά πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε;  

Γηα λα αληηιεθζνχκε ην εζληθφ θαη παγθφζκην ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ζρεδηαζκψλ φπσο εθθξάδνληαη κέζα απφ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

θαη ηα πξνγξάκκαηα θνξέσλ θαη νξγαλψζεσλ, θαιφ ζα ήηαλ λα παξαηεξήζνπκε 

θάπνηεο απφ ηηο εθθάλζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ πνιίηε, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ εκπινθή 

ηνπ ζηα ηεθηαηλφκελα , ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ αιιά θαη ηελ 

άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ σο απφξξνηα ηεο εθπαίδεπζεο 

πνπ έρνπλ δερηεί. Να δνχκε δειαδή φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, «ην είδνο ηνπ 

αλζξψπνπ πνπ αληακείβεηαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα»
186

.  Παξαηεξείηαη ινηπφλ 

κηα δηάζηαζε ζηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ζήκεξα ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Απφ ηε 

κηα ελεξγνί πνιίηεο λα ιακβάλνπλ ελεξγφ ξφιν «κέζσ ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο» 

απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο θη απφ ηελ άιιε, νη πνιίηεο λα επηδεηθλχνπλ 

                                                             
185 Κνηλσλία ησλ πνιηηώλ: Η ζεζκηθή ζπγθξόηεζε θαη ν ξόινο ηεο ζε Δ.Δ. θαη Διιάδα, ζ.120 Όπσο 

αλαθέξεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 2002, ζε Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην πκβνχιην, ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή. Ζ ζπκκεηνρή ησλ κε θξαηηθψλ 
θνξέσλ ζηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο Δ.Κ., COM(02)598, Βξπμέιιεο, Δπηηξνπή Κνηλνηήησλ, 7 

Ννεκβξίνπ , ζ. 9 
186 Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, ζ. 37 
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απνκφλσζε ζηελ πξνζσπηθή δσή θαη αδηαθνξία γηα ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ 

γίγλεζζαη
187

. 

Ζ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πνιίηε ζήκεξα, αθνξά πνηθίιεο δηαζηάζεηο ζε 

κηα πξνζπάζεηα λα απνηππσζεί φζν ην δπλαηφλ, κηα επαξθήο εηθφλα γη’ απηφλ αλ θαη 

δελ κπνξνχλ, δηεμαρζνχλ έγθπξα θαη αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα ιφγσ ηεο κε 

πινπνίεζεο έξεπλαο κε ζπγθεθξηκέλν δείγκα πνιηηψλ. Ζ αλάγθε φκσο δηεμαγσγήο 

κηαο έξεπλαο καθξνρξφληαο πνπ λα ζπλδέεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε ηελ 

αγσγή γηα ηνλ πνιίηε ζηα πιαίζηα εζληθψλ, επξσπατθψλ θαη ελδερφκελα δηεζλψλ 

ζρεδηαζκψλ, πνπ λα εληνπίδεη ηειηθά ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ, σο 

πνιίηεο πιένλ, ίζσο αλαδείμεη αλ ηειηθά νη εθπαηδεπηηθνί ζρεδηαζκνί πινπνίεζαλ 

ηνπο ζηφρνπο ηνπο, επηηξέπνληαο κέζσ κηαο βαζηάο αμηνιφγεζεο ηελ αλαδηαηχπσζή 

ηνπο, έηζη ψζηε λα γίλεη νξαηφ αλ ηειηθά βνήζεζαλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ζπκκεηνρηθνχ πνιίηε. 

Καζψο ζηελ έλλνηα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε φπσο αλαιχζεθε θαη ζην ίδην θεθάιαην, 

επηζεκάλζεθε θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα θνηλά, ζην εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη, ζα ήηαλ 

ζθφπηκν λα δνχκε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο πξφζθαηεο ειιεληθέο δεκνηηθέο αιιά θαη 

επξσβνπιεπηηθέο εθινγέο πνπ δηεμήρζεθαλ ην Μάην ηνπ 1014. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα, ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο  ε απνρή ειιήλσλ πνιηηψλ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, αλήξζε ζε πνζνζηφ 72%, ελψ ζηηο επξσεθινγέο ζηελ Διιάδα ε 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ αλήιζε ζην 58,2% πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη πάλσ απφ ην 

κέζν φξν άιισλ ρσξψλ ηεο επξσπατθήο έλσζεο
188

. Υσξίο λα ζεκαίλεη φηη κπνξνχκε 

λα θάλνπκε γεληθεχζεηο θαη λα δηεμάγνπκε αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα ,είλαη ζθφπηκν 

λα ιάβνπκε ππφςε καο ηηο εηδηθφηεξεο εζληθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

θάζε ρψξαο κέινπο, νη νπνίεο νδήγεζαλ ελδερφκελα ζηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα.  

Ζ πξνζπάζεηα λα ζπλδέζνπκε ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ κε ην εθιέγεηλ θαη ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο, ζηεξηδφκελνη ζηα ρακειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο,  επηδεηθλχνπλ κηα 

ηάζε απάζεηαο θαη κε ζπκκεηνρήο
189

. Σν πςειφ πνζνζηφ απνρήο απφ εθινγηθέο 

                                                             
187 Η πνιηηηθή θηινζνθία ηεο επνρήο καο, ζ. 412 
188

 www.europarl.europa.eu/elections2014-results/el/turnout.html θαη ekloges-prev.singularlogic.eu/ 

dn2010/public/index.html Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  
189 Πνιηηηθή θνηλσληνινγία, ζζ.429-431 φπνπ γίλεηαη εθηελήο ζρνιηαζκφο γηα ηελ απάζεηα θαη κε 

ζπκκεηνρή.  

http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/el/turnout.html%20���%20ekloges-prev.singularlogic.eu/%20dn2010/public/index.html
http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/el/turnout.html%20���%20ekloges-prev.singularlogic.eu/%20dn2010/public/index.html
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δηαδηθαζίεο κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ απέλαληη 

ζηνπο πνιηηηθνχο κεραληζκνχο αιιά δε ζεκαίλεη φηη νη θνηλσλίεο ζήκεξα είλαη 

«απνιηηηθέο»
190

. Ζ κε ζπκκεηνρή κπνξεί λα εθθξάδεη ηελ αλάγθε ησλ πνιηηψλ γηα 

κηα άιιε δηάζηαζε ηνπ πνιηηηθνχ ζεζκνχ. Υσξίο βέβαηα λα απνθιείνπκε φηη 

νθείιεηαη ζηελ παηδεία  θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο απφ ην ζρνιείν
191

.  

Αλαθνξηθά κε ην εθιέγεζζαη, ε παξαηήξεζε ηεο αχμεζεο ησλ ππνςεθίσλ ζηα 

ςεθνδέιηηα ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ ζηελ Διιάδα κπνξνχλ λα καο νδεγήζνπλ ζε 

πνηθίια ζπκπεξάζκαηα. Απηά είηε αθνξνχλ ηελ αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ
192

 είηε 

ηελ αλάγθε λα εθθξαζηνχλ πεξηζζφηεξν έληνλα νη πνιηηηθέο δπλάκεηο, σο 

απνηέιεζκα ηεο θξίζεο πνπ ε ρψξα πεξλά, ρσξίο απαξαίηεηα λα κελ ηζρχνπλ θαη 

άιινη παξάγνληεο άμηνη λα δηεξεπλεζνχλ, ψζηε λα δηεμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα  πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ, θαηά πφζν ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο είλαη απφξξνηα ηεο αλάπηπμεο 

κηαο λέαο άπνςεο γηα ηα θνηλά, θαηαδεηθλχνληαο παξάιιεια ηελ εθπαίδεπζε σο κέζν 

πξνψζεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζην εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη . 

Ζ άλνδνο ησλ εζληθηζηηθψλ θνκκάησλ ζε Διιάδα
193

 θαη Γαιιία
194

, ζα κπνξνχζε 

ελδερφκελα λα ζεσξεζεί σο απφξξνηα ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ πνπ απηέο νη ρψξεο 

αληηκεησπίδνπλ. Ζ αχμεζε πνπ παξαηεξείηαη δελ απνθιείεηαη σο έλα  βαζκφ λα 

ζηεξίδεηαη ζε έλα ηδενινγηθφ πεξηερφκελν πνπ αθνξά ηνλ εζληθηζκφ σο πνιηηηθή 

ηδενινγία κε θεληξηθή ηδέα, ηελ πξνζήισζε ζην έζλνο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο
195

. ε κηα άιιε δηάζηαζε, είλαη δπλαηφ λα εκθαλίδεηαη σο 

αληαλαθιαζηηθή αλζξψπηλε αληίδξαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε πξνβιήκαηα πνπ βηψλεη 

θαλείο θαζεκεξηλά. Γηα παξάδεηγκα ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο 

πνπ απμάλνπλ ην θφβν θαη ηελ αλαζθάιεηα. Σα ζπλαηζζήκαηα απηά κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο απφ πνιηηηθνχο πνπ 

                                                             
190 Η δεκνθξαηηθή θνηλσλία θαη ν πνιίηεο, ζ.186 
191 Πνιηηηθή θνηλσληνινγία, ζ.447 φπνπ ε παηδεία αλαθέξεηαη σο «δξάζε νκαδνπνηήζεσλ, ελψζεσλ 

πνπ απνδίδνπλ λφεκα ζηηο πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  
192 Ν 4257/14(ΦΔΚ 93 Α/14-04-2014)¨Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

άξζξν 24 
193 Δπξσεθινγέο 2014, Υξπζή Απγή κε πνζνζηφ 9,39, www.euportal.europa.eu/elections2014-

results/el/country-results-el-2014.html , θαη 6,28% ζηηο εζληθέο εθινγέο ηνπ 2015,ekloges.ypes.gr 
194 Δζληθέο εθινγέο 2014, Δζληθφ Μέησπν (FN) κε πνζνζηφ 24,86%39, www.euportal.europa.eu/ 
elections2014-results//el/country-results-fr-2014.html  
195 el wikipedia.org 

http://www.euportal.europa.eu/elections2014-results/el/country-results-el-2014.html
http://www.euportal.europa.eu/elections2014-results/el/country-results-el-2014.html
http://www.euportal.europa.eu/%20elections2014-results/el/country-results-fr-2014.html
http://www.euportal.europa.eu/%20elections2014-results/el/country-results-fr-2014.html
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επηδηψθνπλ ηελ αχμεζε ηεο εθινγηθήο ηνπο δχλακεο εληζρχνληαο ηελ μελνθνβία, ην 

ξαηζηζκφ θαη ηνλ εζληθηζκφ
196

. 

Ο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο κπνξνχλ λα καο νδεγήζνπλ εχινγα θαη ζε έλα 

ζπζρεηηζκφ κε ηελ εθπαίδεπζε θαζψο ε αχμεζε ηνπ εζληθηζκνχ δε ζπλάδεη κε ηελ 

πξνψζεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ηδεσδψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιίηε, 

σο ην θεθηεκέλν αγψλσλ ζην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη, επηδεηθλχνληαο θαη’ επέθηαζε έλα 

ζεκαληηθφ έιιεηκκα ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε.  

Ζ επέκβαζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ ςήθηζε λνκνζρεδίσλ
197

, ηελ ηδησηηθνπνίεζε 

θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ
198

,  ηε ζπγθέληξσζε ππνγξαθψλ
199

, απνηεινχλ θάπνηα απφ ηα 

παξαδείγκαηα πνπ καο απνδεηθλχνπλ φηη κηα κεξίδα πνιηηψλ φρη κφλν ελδηαθέξεηαη 

γηα ην θνηλφ θαιφ θαη ηελ πξνψζεζε αμηψλ αιιά ελεξγεί κε φπνηνλ ηξφπν κπνξεί γηα 

ηελ πξαγκάησζή ηνπο, απνδεηθλχνληαο φηη έρνπλ αλαπηχμεη εθηφο απφ επηζπκία θαη 

θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο γηα ηε δηεθδίθεζε αηηεκάησλ. 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία έξρνληαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε ζέζε ησλ Lowndes - Pratchet & 

Stoker, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο, «νη πνιίηεο ζπκκεηέρνπλ φηαλ κπνξνχλ, φηαλ απηφ 

εθθξάδεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, φηαλ ελζαξξχλνληαη απφ δίθηπα πνιηηηθψλ δηθηχσλ θαη 

νξγαληζκψλ, φηαλ πξνζθαινχληαη απφ ηνλ θνξέα ζρεδηαζκνχ θαη φηαλ έρνπλ πεηζηεί 

φηη ην έξγν ζα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπο»
200

. Παξάιιεια έρεη αλαπηπρζεί θαη 

κηα άιιε θξηηηθή πνπ αθνξά ηελ θνηλσλία πνιηηψλ, ε νπνία σο έλλνηα ζπλδέεηαη 

ζπλήζσο κε κηα πεξηζζφηεξν ηδεαηή ζεψξεζε ζηα πιαίζηα κηαο «πγηνχο 

δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο». Ζ θξηηηθή απηή αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ ε θνηλσλία πνιηηψλ 

επεξεάδεηαη απφ ζπλζήθεο νη νπνίεο ηελ νδεγνχλ είηε ζηελ απνκφλσζε είηε ζηελ 

αλάπηπμε αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαζψο φπσο ππνζηεξίδεηαη απφ κειεηεηέο, 

(Alexander 1998, Eisele 2005), ε θνηλσλία πνιηηψλ δελ απνηειεί κηα απηφλνκε 

                                                             
196

  www.reuters.com/articl/2013/10/30/us-eu-parliament-elections-iduSBRE99TOY20131030 ,Οκηιία 

ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Μ. Μπαξφδν ζηηο Βξπμέιιεο ην 2014  
197 Ζ πιαηθφξκα «Stop ζηελ θαηαζηξνθή ησλ ειιεληθψλ Αηγηαιψλ» ,ην δίθηπν «παξαιίεο ψξα 

ΜΖΓΔΝ», ε avaar.org, change.org, ε WWF, ιεηηνπξγνχλ σο κέζν πίεζεο ησλ πνιηηψλ ελάληηα ζην 

λνκνζρέδην «Οξηνζέηεζε, δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία αηγηαινχ θαη παξαιίαο». 
198 Γηελέξγεηα  δεκνςεθίζκαηνο κε ηελ ππνζηήξημε δεκνηηθψλ αξρψλ ζηε Θεζζαινλίθε θαηά ηηο 

δεκνηηθέο εθινγέο 2014, δεκηνπξγία «Πιαηθφξκαο ηνπ λεξνχ ηνπ Βεξνιίλνπ» 
199

 πγθέληξσζε 100.000 ππνγξαθψλ γηα ηελ αθχξσζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο θαη ηελ απειεπζέξσζε 
ηεο Μεξηάκ Γηαρία Ηκπξαήκ 
200 Αζαλαζφπνπινο Κ.- Βιαζηφο Θ., Πφιεηο θαη πνιηηηθέο: γηα ηελ αληαγσληζηηθή ηαπηφηεηα ησλ 

πφιεσλ 2013 http://www.citybranding.gr/2013/04/blog-post_22.html  

http://www.reuters.com/articl/2013/10/30/us-eu-parliament-elections-iduSBRE99TOY20131030
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ζθαίξα αιιά επεξεάδεηαη απφ άιιεο θνηλσληθέο ζθαίξεο»
201

. Γηα ην ιφγν απηφ, 

απαηηείηαη ε πνιηηηθή βνχιεζε φπσο θαη ε δεκνθξαηηθή εζηθή, ψζηε  λα επηηξαπεί ε 

ζπκκεηνρή ηνπο κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θνηλσλίαο. 

πκκεηνρή αλ φρη ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ, ηεο πιεηνλφηεηάο ηνπο, πξάγκα πνπ 

απνδεηθλχεηαη δχζθνιν γηα θνηλσλίεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηνλ άθξαην 

αηνκηθηζκφ
202

. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε φκσο απφ ηνπο πνιίηεο φηη ε επεκεξία αιιά θαη ε 

ειεπζεξία ηνπο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα θνηλά, κπνξεί λα 

επηηξέςεη ηελ ελίζρπζε ηεο πνιηηεηαθήο θνηλφηεηαο νδεγψληαο ην πνιηηηθφ θεθάιαην 

ζε πςειφηεξν επίπεδν. Γεγνλφο πνπ επηηξέπεη κεγαιχηεξε αλάπηπμε θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο. ην ζεκείν απηφ, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχκε ζηε 

ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ
203

 θαη ην ζπζρεηηζκφ ηνπ κε ηελ ζηαζεξνπνίεζε 

ηεο θνηλσλίαο, θαζψο φηαλ παξαηεξείηαη ελεξγνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην  εκθαλίδεηαη λα είλαη εληζρπκέλν, ελψ φηαλ  κεηψλεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ 

πνιηηψλ, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη θαη ηνπο ςπρηθνχο δεζκνχο πνπ αλαπηχζζνληαη 

κεηαμχ ηνπο, ην θνηλσληθφ θεθάιαην θζίλεη έηζη ψζηε λα εληζρχεηαη ε 

εκπνξεπκαηνπνίεζε
204

 . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
201 Φεξψλαο Α., Κνηλσλία ησλ πνιηηψλ: Ζ ζεζκηθή ζπγθξφηεζε θαη ν ξφινο ηεο ζε Δ.Δ. θαη Διιάδα, 

Βήκα Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ Σφκνο ΗΓ΄. ηρ. 56, 2009 ,ζ. 49 
202 Καξαιήο Θ., Μπαιηάο η., Ηδηφηεηα πνιίηε θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζε ζηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθέο 

θνηλσλίεο, Βήκα Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ Σφκνο Η.Γ΄. ηρ. 50, 2007, ζ. 159 

 
203 Putnam R.D, Making Democracy Work ,Civic Traditions in Modern Italy, Princeton university 

Press, Princeton, New Jersey 1993. Tν θνηλσληθφ θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηηο ζρέζεηο  ακνηβαηφηεηαο 
θαη εκπηζηνζχλεο πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζε άηνκα θαη  θνηλσληθά δίθηπα. 
204 Putnam ,R D., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American community 2000 New York: 

Simon & Schuster 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

2. 1 Οξηζκόο - Πεξηερόκελν 

Ο θαζνξηζκφο ηεο έλλνηαο εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηηο έλλνηεο παηδεία θαη αγσγή, 

θξίλεηαη ζθφπηκνο ψζηε λα θαηαλνήζνπκε ηελ πξαγκαηηθή ηεο δηάζηαζε θαη ζεκαζία 

θαζψο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ θνηλσλία πνιηηψλ. Αλ θαη ζπρλά νη παξαπάλσ  έλλνηεο 

ηαπηίδνληαη, ν νξηζκφο ηνπο απνδεηθλχεη φηη είλαη έλλνηεο δηαθνξεηηθέο ρσξίο λα 

απνθιείεηαη ε κηα λα εκπεξηέρεη  ηελ άιιε.  Δπίζεο κέζα απφ κηα  ζχληνκε ηζηνξηθή  

αλαδξνκή ηεο εθπαίδεπζεο, γίλνληαη αληηιεπηέο νη δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο επηδηψμεηο  θάζε πνιηηηθήο θνηλσλίαο. Οη δηαθνξεηηθέο απηέο 

δηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπνζεηεκέλεο ζε 

δηαθνξεηηθφ ρξνλνρψξν. 

Ζ εθπαίδεπζε σο ζεζκφο πνπ έρεη  ζθνπφ «ηελ παξαγσγή θαη κεηάδνζε γλψζεσλ» 

αιιά θαη ηε «κεηαβίβαζε ηεο παγησκέλεο θνηλσληθήο θιεξνλνκηάο»
205

, αλαθέξεηαη 

ζηελ ππνρξεσηηθή δηαπαηδαγψγεζε ηνπ αηφκνπ
206

, αθνξά ηε γλψζε πνπ παξέρεηαη 

ζηνπο καζεηέο κέζα απφ νξγαλσκέλνπο  εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ
207

  δηα κέζνπ ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ελψ ζρεηίδεηαη παξάιιεια κε ην 

θνηλσληθφ γίγλεζζαη
208

. Καηά κηα άιιε έλλνηα, απνηειεί ην θαηάιιειν κέζν γηα ηελ 

επίιπζε ζχλζεησλ θνηλσληθν - νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ζηα πιαίζηα πάληα ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο
209

, θάλνληαο εκθαλή ηελ θνηλσληθή ηεο 

ιεηηνπξγία κέζα απφ ηελ επηδίσμε ηεο «ηζφηεηαο επθαηξηψλ θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο» 

έηζη ψζηε λα γίλεηαη αληηιεπηή σο « κεραληζκφο θνηλσληθήο έληαμεο»
210

. 

                                                             
205 Υξηζηνδνχινπ Αλαζηαζία Υ., Παηδεία – Δθπαίδεπζε - Αμίεο, University studio Press, Θεζζαινλίθε 

2012, ζ. 18 
206 Καδάδε Μαξία, Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, θνηλσληθνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε, εθδφζεηο 

Έιιελ, Αζήλα 1993, ζ. 16 
207Θεσξεηηθά δεηήκαηα ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, ζ. 84 
208 Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, θνηλσληθνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε, ζζ. 14-15 
209

 Μαπξνγηψξγνο Γ., Δθπαηδεπηηθνί θαη Γηδαζθαιία, εθδφζεηο χγρξνλε Δθπαίδεπζε, Αζήλα 1992, ζ. 
137 
210 Μαηζαίνπ Γ., πγθξηηηθή ζπνπδή ηεο εθπαίδεπζεο, ζεσξήζεηο, δεηήκαηα, δηεζλείο εθπαηδεπηηθέο 

ηάζεηο θαη πνιηηηθέο, Απηνέθδνζε, Αζήλα 2012, ζ.889 
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Δπηπιένλ, ε εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη απφ ηνλ Benfield, σο «εθινγίθεπζε ησλ 

θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ», γηα ηνλ Fend σο «ηππηθά ή άηππα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ νη 

ελήιηθεο γηα ηε δηαληίδξαζε (interaction) κε ηα παηδηά», σο «δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη αλαπαξαγσγή ηνπ»
211

 αιιά θαη «σο 

απφθηεζε πξνζφλησλ ζε ζεζκνζεηεκέλα πιαίζηα θαη αλήθεη ζηε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο»
212

  ελψ ζχκθσλα κε κηα επξχηεξε έλλνηα, «λα κάζεη πψο λα καζαίλεη», ν 

καζεηήο, αιιά θαη λα «πξάηηεη» καδί κε ηνπο άιινπο ζηα πιαίζηα δηεπξπκέλσλ 

νκάδσλ
213

.  Άπνςε πνπ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνλ Pring, πξνζδίλνληάο ηεο θαη κηα 

επηπιένλ δηάζηαζε, ηεο εζηθήο, θαζψο ε εθπαίδεπζε επηδηψθεη  εθηφο απφ ην «λα  

θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα καζαίλνπλ» 
214

 θαη λα αλαπηχζζνληαη κέζα απφ πνηθίια 

γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ αθνξνχλ «ηε γλψζε ηνπ θπζηθνχ, θνηλσληθνχ θφζκνπ, ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ αηζζεηηθνχ» θαη ηε «επίγλσζε ηνπ εζηθνχ»
215

.  

Γηα ηνλ Durkheim, ε εθπαίδεπζε απνηειεί «εηθφλα θαη αληαλάθιαζε ηεο θνηλσλίαο» 

επηζεκαίλνληαο ην ξφιν ηεο ηφζν ζηελ εδξαίσζε θνηλσληθψλ ζεζκψλ φζν θαη ηελ 

αλαπαξαγσγή θνηλσληθψλ κνληέισλ, ζρέζεσλ θαη δνκψλ
216

, επηδηψθνληαο ηε 

δηαηήξεζε θαη αλαπαξαγσγή ηεο «θνηλσληθήο δνκήο κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο θπξίαξρεο ηάμεο
217

 ρσξίο λα παξαβιέςνπκε φηη ε εθπαίδεπζε ζέηεη 

ζε θάζε θνηλσλία λέεο αλάγθεο αιιά παξάιιεια θαη ηελ αλάγθε ηεο αιιαγήο
218

. 

Έηζη, ζχκθσλα κε ηηο δνκνιεηηνπξγηθέο πξνζεγγίζεηο
219

, ε εθπαίδεπζε επηδηψθεη, 

εθηφο απφ ηε κεηάδνζε γλψζεσλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ηελ ηξνπνπνίεζε 

ζηάζεσλ, ηε δηακφξθσζε αμηψλ, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή δνκψλ κε ζηφρν 

ηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζηαζεξφηεηαο 
220

 ελψ θαηά κηα άιιε δηάζηαζε πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Καλη, ην άηνκν νδεγείηαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

ηειεηφηεηα 
221

, ηελ ηζφξξνπε δειαδή αλάπηπμή ηνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο 

                                                             
211 Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, θνηλσληθνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε, ζ. 246 
212 Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, θνηλσληθνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε, ζ. 260 γίλεηαη αλαθνξά ζην 

Λέθαο Υ.. Ηζηνξία ηεο παηδείαο 1949 ΟΔΒ 
213 Θεσξεηηθά δεηήκαηα ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, ζ. 154 
214 Marples R. (επηκέιεηα), «Οη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο» (ζπιινγηθφ έξγν), εθδφζεηο METAIXMIO, 

Αζήλα 2002, ζ. 259 
215 Βι. ζην ίδην, ζζ. 260-261 
216 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε,  ζ. 22 
217 Παηεξέθα Υξπζή, Βαζηθέο έλλνηεο ησλ Pierre Bourdieu θαη Jean Passeron ζε ζέκαηα 

θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο, εθδφζεηο αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 1986, ζ. 85 
218

 Banks Olive, Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, εθδφζεηο Δπίθεληξν, [200-?] ζ.73 
219 Με θχξηνπο εθπξφζσπνπο ηνπο  Compte, Srenser, Parsons, Durkheim 
220 Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ζ. 110 
221 Durkheim Emil, Δθπαίδεπζε θαη θνηλσληνινγία, εθδφζεηο Γξεγφξε, Αζήλα 2013, ζ. 107 
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ηνπ, δηα κέζνπ ηεο εθπαίδεπζεο θαη αλάινγα κε ηηο αηνκηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο
222

. Οη 

δηαθνξεηηθνί ζηφρνη φπσο νξίδνληαη ζε πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, θαίλεηαη πσο 

επηδηψθνπλ ηε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ην θνηλσληθφ θαη αλζξσπνγελέο 

πεξηβάιινλ
223

 θαζηζηψληαο απαξαίηεηε ηελ ηαπηφρξνλε εκπινθή φισλ ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ηζνξξνπία θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα φισλ. 

ηελ Διιάδα πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζχληαγκα θαηνρπξψλεη ηα αηνκηθά θαη θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα ηεο ρψξαο ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο παηδείαο
224

, σο ην αλαθαίξεην 

δηθαίσκα πνπ πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο. ην Διιεληθφ 

ζχληαγκα θαη ζην πιαίζην ησλ γεληθψλ αξρψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο γεληθήο παηδείαο 

εθηφο ησλ άιισλ επηδηψμεσλ φπσο ε πλεπκαηηθή αλάπηπμε, εκπεξηέρεηαη θαη ε 

δηάπιαζε ησλ αλζξψπσλ ζε ειεχζεξνπο θαη ππεχζπλνπο πνιίηεο
225

.  

Ο φξνο ηψξα παηδεία, απφ ηελ άιιε, «ηαπηίδεηαη κε ηε γεληθή κφξθσζε», ηελ 

απφθηεζε δειαδή ησλ γλψζεσλ πνπ απαηηνχληαη ψζηε είλαη λα είλαη εθηθηή ε 

«επηθνηλσλία ηνπ αλζξψπνπ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ εξκελεία ηνπ θφζκνπ»
226

 θαη  

πεξηέρεη κέζα απφ κηα επξχηεξε δηάζηαζε, «δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηδξνχλ ζηε 

ζθέςε, ην ραξαθηήξα θαη ην ζψκα, ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ, 

ηθαλνηήησλ, αμηψλ, ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ, πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, 

ζηφρνπο θαη ρξνληθά πιαίζηα, πινπνηείηαη απφ θνξείο ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο, θαη 

επνπηεχεηαη» ελίνηε «απφ ηελ πνιηηεία»
227

. 

Σν πεξηερφκελν ηεο ζε κηα εθδνρή πνπ αθνξά ην ζχγρξνλν άλζξσπν εκπεξηέρεη 

«ηζηνξηθή θαη θνηλσληθή παηδεία,  θαηαλφεζε ηδεψλ, γεγνλφησλ θαη ζπκβάλησλ αιιά 

θαη  ηελ θαηαλφεζε αιιαγψλ» πνπ εληνπίδνληαη ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Ζ 

ηζηνξηθή θαη θνηλσληθή παηδεία, αθνξά ηελ αλάπηπμε θξηηηθνχ πλεχκαηνο 

θαηνξζψλνληαο «ηελ απνκπζνπνίεζε» ηνπ θαηεζηεκέλνπ πνπ αθνξά «ηελ πνιηηηθή 

πξαθηηθή θαη ην θνηλσληθφ ήζνο» ηεο εμνπζίαο αιιά θαη ησλ νκάδσλ πνπ δξνπλ ζηνλ 

                                                             
222 Αλαθνξά ζηε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο ηνπ Gardner Howard, ακεξηθαλνχ γλσζηηθνχ 

ςπρνιφγνπ  
223 ΓΔΠΠ - ΑΠ: αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 
224 Παηδεία – Δθπαίδεπζε – Αμίεο, ζ. 18. ηελ Διιάδα ην ζχληαγκα ηνπ 1975 κε ηελ αλαζεψξεζή ηνπ 

ην 1986 αλαθέξεη ηελ παηδεία σο αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ δηθαίσκα παξάιιεια κε ηελ παγθφζκηα 

Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (1948), άξζξν 26 γηα ηελ εθπαίδεπζε. 
225 Βι. ζην ίδην, ζζ.  20 
226 Βι. ζην ίδην, ζζ. 22 
227 Βι. ζην ίδην, ζζ. 24 
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θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ρψξν
228

. Όπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Καδεπίδε, ε αγσγή 

λνείηαη σο «δηακφξθσζε ζπκπεξηθνξάο ζηα πξφηππα ηεο θνηλσληθήο νκάδαο», 

ζχκθσλα κε ελδεδεηγκέλνπο θαλφλεο, ελψ ε παηδεία εκθαλίδεη κηα πην επξεία 

δηάζηαζε θαηά ηελ νπνία νη θνηλσληθέο - νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ
229

.  

Ζ δηαπαηδαγψγεζε αλ θαη κπνξεί λα επηηεπρζεί ηφζν δηακέζνπ ηεο επηξξνήο ησλ 

ζεζκψλ φζν θαη ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ αζθνχλ ζην άηνκν έρνληαο σο 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηνπ πνιηηηθνχ φληνο
230

, απνηειεί έξγν θπξίσο ηεο 

εθπαίδεπζεο, σο ην ζεζκνζεηεκέλν εθείλν κέζν πνπ επηηξέπεη ηφζν ηε δεκηνπξγία 

ηνπ θνηλσληθνχ φληνο φζν θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαζψο νη 

θνηλσληθέο νκάδεο δε κπνξνχλ νχηε λα εθπαηδεχζνπλ αιιά νχηε θαη λα 

δηαπαηδαγσγήζνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ δηαζέηνπλ πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ λα 

θηλείηαη κέζα ζε ζχγρξνλα δεδνκέλα ηεο παηδαγσγηθήο, δηδαθηηθήο θαη ςπρνινγίαο, 

νχηε ηα άηνκα πνπ ηηο απαξηίδνπλ δηαζέηνπλ ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηέηνηεο πνπ λα 

κπνξνχλ λα πξνάγνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ λέσλ. Άξα ε 

εθπαίδεπζε απνηειεί ην ζεζκνζεηεκέλν κέζν πνπ δηαζέηεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φια 

ηα απαξαίηεηα ερέγγπα πξνθεηκέλνπ νη λένη λα εθπαηδεπηνχλ θαηάιιεια, απνθηψληαο 

θνηλσληθέο θαη ζπκκεηνρηθέο ηθαλφηεηεο. 

 

2.2 Ιζηνξηθή εμέιημε 

Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο κπνξεί  λα  επηηξέςεη ζην ζπζρεηηζκφ ηεο κε ηηο 

επηδηψμεηο ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο θαη εμνπζίαο, λα εληνπίζνπκε δειαδή πξνο πνηά  

θαηεχζπλζε θηλείηαη, ψζηε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηηο επηδηψμεηο θαη ηηο αλάγθεο 

ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ αξραία Αζήλα, ε εθπαίδεπζε αθνξνχζε ηε  δηακφξθσζε ηνπ 

Αζελαίνπ πνιίηε επηδηψθνληαο ηελ πλεπκαηηθή ηνπ αλάπηπμε, ζηνρεχνληαο ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ ππνθεηκέλνπ πνπ δξα κέζα απφ ζπιινγηθφηεηεο
231

 ελψ ε 

κεηαζηξνθή ηεο, απφ πξνλφκην ηεο αξηζηνθξαηίαο, κε ζηφρν ηε ζσκαηηθή, 

                                                             
228

  Η δεκνθξαηηθή θνηλσλία θαη ν πνιίηεο , ζ. 223 
229 Θεσξεηηθά δεηήκαηα ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, ζ. 84 
230 Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, θνηλσληθνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε, ζ. 16 
231 Δθπαίδεπζε θαη θνηλσληνινγία, ζ. 110 
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πλεπκαηηθή αιιά θαη εζηθή αλάπηπμε ησλ λέσλ, πξνο κηα πην θηινζνθηθή 

αλζξσπνθεληξηθή αληίιεςε, αθνξνχζε ηε κεζαία θνηλσληθή ηάμε θαη ππνζηεξίρζεθε 

απφ ηνπο νθηζηέο
232

. Οη λένη κέζα απφ κηα ζπζηεκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία, δηα 

κέζνπ ηεο ξεηνξηθήο θαη ηεο δηαιεθηηθήο, ζηα πιαίζηα απφθηεζεο κηαο γεληθφηεξε 

παηδείαο, επηδίσθαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο θνηλσληθέο ππνζέζεηο
233

 ζε αληίζεζε κε 

ηελ αξραία Ρψκε φπνπ νη πνιίηεο εθπαηδεχνληαλ γηα λα αλαπηχμνπλ ζηξαηησηηθέο θαη 

φρη πλεπκαηηθέο δεμηφηεηεο
234

 σο απνηέιεζκα ηεο επεθηαηηθήο πνιηηηθήο πνπ αζθνχζε 

ελψ απνηεινχζε θαζήθνλ ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ επαθή ηνπ Διιεληζηηθνχ πνιηηηζκνχ κε 

ην Ρσκατθφ, νδήγεζε ηε ξσκατθή παηδεία  πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο «θαιιηέξγεηαο 

ηεο αλζξψπηλεο αξεηήο»
235

 θαιιηεξγψληαο κέζσ ησλ ηερλψλ φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη, ηελ επγέλεηα, σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ 

θνηλσληθνπνιηηηθή δσή 
236

. 

Ζ αλάδπζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ έδσζε κηα δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε ζηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ Μεζαίσλα, κε ζηφρν ηελ εμάπισζε θαη ηελ ηζρπξνπνίεζή ηνπ, ελψ κε ηελ 

Αλαγέλλεζε παξαηεξείηαη ζηξνθή πξνο κηα  θηινινγηθή δηάζηαζε
237

 θαη αλάπηπμε 

ησλ Σερλψλ. 

Σν ελδηαθέξνλ πνπ αλαπηχζζεηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ζην ηέινο ηνπ 14
νπ

 αη. ζηε 

Δπξψπε, δίλεη έκθαζε ζηε λέα δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο πνπ εζηηάδεη ζηελ 

αλάπηπμε «ζηάζεσλ θαη αμηψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ πνιχπιεπξε ελεκέξσζε ησλ 

καζεηψλ θαη ζα νινθιεξψζνπλ ηελ αλζξσπηά ηνπο» ζηα πιαίζηα κηαο νπκαληζηηθήο 

παηδαγσγηθήο θαη κηαο γεληθήο παηδείαο
238

. Ζ κεηαηφπηζε ηεο νπκαληζηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαηά ηελ πξψηκε Αλαγέλλεζε πεξλά απφ ηνλ «θηινινγηθφ νπκαληζκφ» 

ζηνλ «πνιηηηθφ αλζξσπηζκφ», ππνζηεξίδνληαο ηα δεκνθξαηηθά ηδεψδε, επηδηψθνληαο 

παξάιιεια ηελ εκπινθή ηνπ αηφκνπ ζηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία πνπ φπσο 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Baron Hans, ζρεηίδεηαη κε ηελ επίιπζε θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ
239

 θαη ηελ αλζξψπηλε νινθιήξσζε
240

. Ζ πξνηεζηαληηθή αληίιεςε γηα 

                                                             
232Ράζεο πχξνο, Η αλζξσπηζηηθή παηδεία ζηε ζύγρξνλε εθπαίδεπζε, εθδφζεηο παξαηεξεηήο,     

Θεζζαινλίθε 1988, ζ. 14 
233Βι. ζην ίδην, ζζ. 35  
234 Δθπαίδεπζε θαη θνηλσληνινγία , ζ.110 
235 Η αλζξσπηζηηθή παηδεία ζηε ζύγρξνλε εθπαίδεπζε, ζ. 17 
236

 Βι. ζην ίδην, ζζ.18 
237 Δθπαίδεπζε θαη θνηλσληνινγία, ζ. 110 
238 Η αλζξσπηζηηθή παηδεία ζηε ζύγρξνλε εθπαίδεπζε, ζ. 34 
239 Βι. ζην ίδην, ζζ. 35 
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ηελ εθπαίδεπζε επεξεάδεη ην ήδε εμαπισκέλν θίλεκα ηνπ νπκαληζκνχ ζηελ Δπξψπε 

κέζα απφ κηα ζπληεξεηηθή άπνςε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ «ππεξβνιηθή θαιιηέξγεηα», 

ππνζηεξίδνληαο κηα εθπαίδεπζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ «θιαζηθή ζθέςε» γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο, ηδηαίηεξα απέλαληη ζηηο ζενινγηθέο αληηιήςεηο πεξί 

πξνπαηνξηθνχ ακαξηήκαηνο
241

. Οη νηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ιφγσ ηεο 

βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο θαηά ηνλ 18
ν
 αηψλα ζηξέθνπλ ηελ εθπαίδεπζε πξνο ηηο 

επηζηήκεο δεκηνπξγψληαο έλα γλσζηνθεληξηθφ ζρνιείν
242

 πνπ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

Γηαθσηηζκνχ, επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη ηηο θιαζηθέο ζπνπδέο θαη ηηο θαηαδεηθλχεη σο 

κέζν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο επνρήο πνπ, κέζα απφ κηα δηαδηθαζία 

«ινγηθήο», νδεχεη πξνο ηνλ αλζξσπνθεληξηζκφ
243

. Ζ επνρή ηνπ ξνκαληηζκνχ πνπ 

δηαδέρηεθε ην Γηαθσηηζκφ, θαηεπζχλεη ηελ εθπαίδεπζε, πηνζεηψληαο ηηο ηδέεο ηνπ 

Herbart
244

, πξνο κηα εζηθνπιαζηηθή δηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε εζηθέο αμίεο ηεο 

θπξίαξρεο ηάμεο, απνηεινχλ ηε βάζε ηεο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ καζεηψλ
245

 

παξάιιεια κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη  ηεο 

νπκαληζηηθήο ζεψξεζεο
246

. Με ηε δεχηεξε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ηίζεληαη λένη 

πξνβιεκαηηζκνί πνπ αθνξνχλ ηα λέα θνηλσληθά δεδνκέλα, φπσο εθθξάδνληαη κέζα 

απφ ηνλ θνηλσληθφ Γαξβηληζκφ
247

, απνδίδνληαο ζηελ εθπαίδεπζε βηνινγηθέο, θπζηθέο 

θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ελψ ζηε ζπλέρεηα ε αλάπηπμε ηνπ ζεηηθηζκνχ  νδεγεί ηελ 

εθπαίδεπζε ζηε ππνζηήξημε ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο
248

. Έηζη ε αλάπηπμε ηεο 

καδηθήο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, «πξνεηνηκάδεη ηνπο 

καζεηέο γηα ηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζε απηή ηελ θνηλσλία»
249

 ελψ νη θνηλσληθέο 

επηζηήκεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα λεφηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, επηδηψθνπλ κέζα 

απφ ηελ «εζσηεξίθεπζε αμηψλ ηε ζπλαίλεζε» σο ζηνηρείν θνηλσληθήο 

ζηαζεξφηεηαο
250

. 

  

                                                                                                                                                                               
240 Βι. ζην ίδην, ζζ. 37 
241 Ζ αλζξσπηζηηθή παηδεία ζηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε, ζ. 41 
242 Βι. ζην ίδην, ζζ. 45 
243 Βι. ζην ίδην, ζζ. 46 
244 Johan Friedrich Herbart 1900, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ  Δξβαξηηαλή παηδαγσγηθή ζην, Ππξγησηάθεο 

Γηψξγνο Δ., Παηδαγσγηθή ηνπ λένπ ζρνιείνπ, εθδφζεηο Γξεγφξε, Αζήλα 2007 
245 Η αλζξσπηζηηθή παηδεία ζηε ζύγρξνλε εθπαίδεπζε, ζ. 47 
246 Βι. ζην ίδην, ζζ. 48 
247Δθθξαζηήο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ν Spenser Herbert Spenser1820-1903,Άγγινο θηιφζνθνο, βηνιφγνο, 

αλζξσπνιφγνο, θνηλσληνιφγνο. 
248 Η αλζξσπηζηηθή παηδεία ζηε ζύγρξνλε εθπαίδεπζε, ζζ. 40 - 50 
249 Βι. ζην ίδην, ζζ. 60 
250 Η αλζξσπηζηηθή παηδεία ζηε ζύγρξνλε εθπαίδεπζε, ζ. 70 
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2.3 Κνηλσληθνπνίεζε 

χκθσλα κε ηελ αιιειεπηδξαζηηθή ζεσξία, ε θνηλσληθνπνίεζε λνείηαη «σο ε 

ακνηβαία ελέξγεηα κεηαμχ αηφκνπ θαη θνηλσλίαο»
251

. ρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη 

αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηελ θνηλσλία ,αλάκεζα ζην αηνκηθφ θαη ην ζπιινγηθφ, 

θαη ζρεηίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε θαη ην Hegel, κε ηελ ηαχηηζε ηνπ αηφκνπ 

κε ηελ θνηλσλία πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ θνηλή ηνπο πξνέιεπζε, ελψ 

δηακνξθψλεηαη σο αληαγσληζηηθή θαηά ηε Υνκπζηαλή ζεψξεζε θαη παίξλεη κηα άιιε 

δηάζηαζε κε  ην Rousseau, φπνπ ν πνιίηεο είλαη ειεχζεξνο λα ξπζκίζεη ηελ θνηλσληθή  

ηνπ ζπκβίσζε
252

.  

Ο φξνο θνηλσληθνπνίεζε, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Γ. Ππξγησηάθε, απνηειεί έλλνηα 

ηεο αγσγήο, ελψ ε κηα πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηεο άιιεο
253

, θαη ζηεξίδεηαη ζηελ 

ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζα ζην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία, θαηά ηελ νπνία κεραληζκνί 

θαη ηξφπνη δξάζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θνηλσλία, έρνπλ θαηεχζπλζε πξνο ην 

θνηλσληθφ άηνκν, ελψ παξάιιεια αλαθέξεηαη   ζε κεραληζκνχο θαη ηξφπνπο δξάζεο 

πνπ ην ίδην ην άηνκν αλαπηχζζεη κε θαηεχζπλζε ηελ θνηλσλία
254

. Γίλεηαη επίζεο 

αληηιεπηή σο κηα δηα βίνπ δηαδηθαζία
255

 θαηά ηελ νπνία, ε εζηθή ηεο θνηλσλίαο ζηελ 

νπνία ην άηνκν θαιείηαη λα εληαρζεί, ελζσκαηψλεηαη ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ
256

. 

 Χο έλλνηα ε θνηλσληθνπνίεζε, αλαθέξεηαη απφ ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αη. κε ζεκαληηθή ηε 

ζπκβνιή ηνπ Durkheim, γηα ηνλ ηξφπν πνπ «επηηπγράλεηαη ε έληαμε ησλ θνηλσληθψλ 

ππνθεηκέλσλ ζηηο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο»
257

. 

Έηζη ε θνηλσληθνπνίεζε, αλαθέξεηαη σο ε ζπγθξφηεζε θαη ε εμέιημε ηεο αλζξψπηλεο 

πξνζσπηθφηεηαο παξάιιεια κε ηελ έληαμή ηνπ ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ
258

, 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία κεηαβηβάδνληαη ζην άηνκν πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηεο 

θνηλφηεηαο πνπ δεη απνηειψληαο φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη «ηνλ θξίθν πνπ 

                                                             
251 Η γέλεζε ηνπ θνηλσληθνύ αλζξώπνπ, ζ. 27 
252 Κνηλσληθνπνίεζε, ε γέλεζε ηνπ θνηλσληθνύ ππνθεηκέλνπ, ζ. 149 
253 Βι. ζην ίδην, ζζ. 20γίλεηαη αλαθνξά ζην Γ. Ππξγησηάθεο, Κνηλσληθνπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθέο 

αληζόηεηεο» εθδ. Γξεγφξε 1989. 
254Βι. ζην ίδην, ζζ. 18 
255

 Βι. ζην ίδην, ζζ. 20 
256 Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, ζ. 11 
257 Κνηλσληθνπνίεζε, ε γέλεζε ηνπ θνηλσληθνύ ππνθεηκέλνπ, ζζ. 149- 157 
258 Βι. ζην ίδην, ζζ. 13 
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ζπλδέεη ην άηνκν κε ην παξειζφλ πνπ κεηακνξθψλεηαη ζε παξφλ θαη κέιινλ»
259

. 

Σαπηφρξνλα εκπεξηέρεη θαη ηελ πνιηηηθντδενινγηθή θνηλσληθνπνίεζε, ηελ νπνία ην 

άηνκν απνθηά κέζα απφ ηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο
260

. Πξσηίζησο φκσο ,απαηηείηαη ε 

απφθηεζε ζπλείδεζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία, 

απηνθαηαξγείηαη σο εμάξηεκα ηεο ζπιινγηθήο νληφηεηαο ζηελ νπνία είλαη εληαγκέλνο 

θαη αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε κηα ζρέζε ακνηβαηφηεηαο πξνο ηνπο άιινπο»
261

. 

Ζ θνηλσληθνπνίεζε ηεο λέαο γεληάο ζχκθσλα κε ηνλ Debesse
262

, επηηπγράλεηαη δηα 

κέζνπ ηεο εθπαίδεπζεο
263

 σο θνηλσληθή δηαδηθαζία, νξίδνληάο ηελ, σο κηα δηαδηθαζία 

πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ φληνο
264

.  

Ζ αγσγή θαη ε θνηλσληθνπνίεζε απνηεινχλ δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ 

παξάιιεια ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Οη ζθφπηκεο παηδαγσγηθέο ελέξγεηεο 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ αγσγή ελψ ε αλάπηπμε θνηλσληθψλ ηδηνηήησλ, ηαπηφηεηαο θαη 

ζπλείδεζεο, ζηελ θνηλσληθνπνίεζε
265

, θαζηζηψληαο έηζη ζαθή ηε ζρέζε εθπαίδεπζεο 

θαη θνηλσληθνπνίεζεο. Σν ζρνιείν σο ρψξνο θνηλσληθνπνίεζεο, ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζχκθσλα κε ηνλ Σζαξδάθε, ζηνπο εμσηεξηθνχο εθείλνπο παξάγνληεο πνπ επηηξέπνπλ 

ζην άηνκν, απφ ηε κηα λα πξνζαξκνζηεί ζηα θνηλσληθά δεδνκέλα θαη απφ ηελ άιιε 

λα αλαπηχμεη ηελ αηνκηθή ηνπ ηαπηφηεηα, κέζα απφ κηα δηαξθή δηαδηθαζία, θαηά ηελ 

νπνία ν βηνινγηθφο νξγαληζκφο απνθηά πλεπκαηηθή ππφζηαζε
266

. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

ε αληίιεςε ηνπ αηφκνπ, σο χπαξμε θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, «είλαη έξγν ηνπ 

Λφγνπ» 
267

. 

Ζ δεπηεξνγελήο θνηλσληθνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν ζην ζρνιείν, φζν θαη ζε 

ηδξχκαηα, νξγαλψζεηο, νκάδεο, ζπιιφγνπο θαη έρεη ζρέζε φπσο ππνζηεξίδεη θαη ν 

Achim Schrader, κε ηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάιεςε 

                                                             
259 Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε, Η γέλεζε ηνπ πνιηηηθνύ αλζξώπνπ, ζ.20 
260 Η γέλεζε ηνπ θνηλσληθνύ αλζξώπνπ, ζ.159 
261 Η δεκνθξαηηθή θνηλσλία θαη ν πνιίηεο, ζζ. 121 - 122 
262 Debesse, ςπρνιφγνο θαζεγεηήο Παηδαγσγηθήο 1903 - 1998 
263 Θεσξεηηθά δεηήκαηα ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, ζ.79,ε εθπαίδεπζε  ππάγεηαη ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε θαηά ηελ νπνία επηδηψθεηαη ε θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. 
264 Δθπαίδεπζε θαη θνηλσληνινγία,ζ.54. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ν ίδηνο αλαθέξεη «πξέπεη απφ ην 

εγσηζηηθφ θαη αθνηλψλεην άηνκν, φπσο είλαη απφ ηε γέλλεζε, λα θαηαζηεί κε ηελ εθπαίδεπζε ηθαλφ λα 

δηάγεη κηα εζηθή θαη θνηλσληθή δσή» Βι. ζην ίδην, ζζ.119  
265 Η γέλεζε ηνπ θνηλσληθνύ αλζξώπνπ, ζ.88 
266 Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε, ζζ. 17 - 18 
267 Η δεκνθξαηηθή θνηλσλία θαη ν πνιίηεο, ζ. 218 
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ξφισλ
268

 θαηά ηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. Ζ δεπηεξνγελήο 

θνηλσληθνπνίεζε, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ πξσηνγελή, ε νπνία παίξλεη  ηε κνξθή 

ηεο άηππεο πνιηηηθήο κάζεζεο πνπ πινπνηείηαη ζε ζηελφηεξα θνηλσληθά πιαίζηα φπσο 

ηεο νηθνγέλεηαο. Σφζν ε πξσηνγελήο φζν θαη ε δεπηεξνγελήο θνηλσληθνπνίεζε 

ζπληεινχλ ζηελ πνιηηηθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ
269

, ηελ πνιηηηθή δει. δηαπαηδαγψγεζε 

πνπ θαηά ηνλ Πιάησλα παίξλεη ηε δηάζηαζε ηεο «δηακφξθσζεο ηέιεησλ θαη 

νινθιεξσκέλσλ πνιηηψλ, ησλ θνηλσληθψλ ζθνπψλ θαη ηνπ πξννξηζκνχ ηεο 

πνιηηείαο»
270

. 

«Ζ κεζνδεπκέλε θνηλσληθνπνίεζε» πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηνπ δαζθάινπ απνηειεί εθείλν ην κέζν πνπ επηηξέπεη φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ηελ αξκνλία αλάκεζα ζην αηνκηθφ θαη ην θνηλσληθφ-

εζηθφ, ζην νπνίν εκπεξηέρεηαη ε ζπιινγηθή ζπλείδεζε
271

 φπνπ «ηκήκα ηεο 

ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο
272

 ζπληειεί ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ πνιηηηθνχ εαπηνχ ηνπ 

ππνθεηκέλνπ»
273

. 

Ζ αλάπηπμε θπζηθψλ, πλεπκαηηθψλ θαη εζηθψλ δεμηνηήησλ, ζεσξνχληαη απαξαίηεηα 

ζηνηρεία γηα ηελ πνιηηηθή θνηλσλία θαζψο ζπληεινχλ ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ 

λέσλ κέζα απφ ηελ νπνία αλαδχεηαη ην θνηλσληθφ νλ
274

. Έλα επηπιένλ ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ζπλαληίιεςεο αλάκεζα ζηα άηνκα θαη κέζα ζε 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πιαίζην φπσο απηφ ηνπ ζρνιείνπ, πνπ ζπληειεί  ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε, απνηειεί ε επηθνηλσλία, πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο κηα θνηλσληθή  

δηάζηαζε
275

, σο ζηνηρείν πνπ γηα ην Μαξμηζκφ, επηηξέπεη ηελ θνηλσληθή εμέιημε 

ρσξίο θαη’ αλάγθε ηελ «αιιαγή θνηλσληθψλ δνκψλ» αιιαγή
276

. Ζ ζεκαζία ηεο 

επηθνηλσλίαο πνπ επηηξέπεη ηελ αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ππνζηεξίδεηαη θαη 

                                                             
268 Η γέλεζε ηνπ θνηλσληθνύ αλζξώπνπ, ζ. 28 
269 Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε, ζζ. 17 - 18 
270 Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε, ζ. 38 
271 Κνηλσληθνπνίεζε, ε γέλεζε ηνπ θνηλσληθνύ ππνθεηκέλνπ, ζ. 153 
272 Βι. ζην ίδην, ζζ. 152. Γηα ηνλ Durkheim, ε ζπιινγηθή ζπλείδεζε νξίδεηαη σο εθείλν «ην ζχλνιν 

αμηψλ, θαλφλσλ, πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο, πίζηεσλ, θνζκναληηιήςεσλ θνηλψλ γηα φια ηα κέιε ηεο 

εμνπζίαο» θαη απνηειεί ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα εξκελεπηεί ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηνλ 

άλζξσπν θαη ηελ θνηλσλία . 
273 Βι. ζην ίδην, ζζ. 278 
274 Δθπαίδεπζε θαη θνηλσληνινγία, ζ. 118. Ο Durkheim αλαθέξεη σο θνηλσληθφ νλ ,ηδέεο, 

ζπλαηζζήκαηα ζπλήζεηεο πνπ εθθξάδνπλ ηηο νκάδεο ζηηο νπνίεο αλήθνπκε. 
275 Βησκαηηθή επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία, ζ. 37 
276 Ππξγησηάθεο Γηψξγνο Δ., Παηδαγσγηθή ηνπ λένπ ζρνιείνπ, εθδφζεηο Γξεγφξε, Αζήλα 2007, ζ 132 

γηα ηνλ Μαξμ «δελ πξέπεη κφλν λα εξκελεχεηο ηνλ θφζκν δηαθνξεηηθά, αιιά λα ηνλ αιιάδεηο». 
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απφ ηελ Κξηηηθή Θεσξία, φηαλ απηέο θαίλεηαη λα απνηεινχλ θνξέα θαηαπίεζεο
277

, ε 

νπνία εκπεξηέρεη, ζχκθσλα κε ηνπο Schafer - Schaller
278

, «ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε 

θαη ηε ρεηξαθέηεζε ζε θιίκα αληηαπηαξρηθφ θαηά ην νπνίν επηδηψθεηαη ε  ηζφηηκε 

ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ»
279

 ελψ  παξάιιεια γίλεηαη εθηθηή ε παξαγσγή γλψζεο
280

. 

Ζ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα, πνπ αθνξά  ηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ κέζα ζην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν δεη θαη 

κέζα απφ ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγεί κε ηα άιια κέιε. Ο πξνβιεκαηηζκφο πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζην ζεκείν απηφ, αλαθέξεηαη ζηνπο ξπζκηζηηθνχο παξάγνληεο  πνπ 

επηδξνχλ αλάκεζα ζηα άηνκα θαη ηελ θνηλσλία
281

, ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο, νη 

νπνίνη κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ νκαιή θνηλσληθνπνίεζε ησλ λέσλ αλζξψπσλ.  

Ζ αλαθνξά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, έμσ απφ ηα φξηα ηεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, φπσο γίλεηαη αλαθνξά ζην 

πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζρεηίδεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθνχ δηαιφγνπ κε επηρεηξήζεηο εηδηθφηεξα 

«θνηλήο σθέιεηαο θαη δεκφζηνπ ραξαθηήξα», έρνληαο σο ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ
282

, θξίλεηαη ζθφπηκε ζην ζεκείν απηφ ψζηε λα 

δηεπξπλζεί ε ζεκαζία ηεο αλάπηπμήο ηεο. 

 

2.4 Ηζηθή  

Ζ ζέζε φηη ε εζηθή απνηειεί κηα επηπιένλ επηδίσμε ηεο εθπαίδεπζεο,  θαζηζηά 

αλαγθαίν λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε εζηθή επεξεάδεη ηελ 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ψζηε λα έρεη άκεζε επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο 

θνηλσλίαο πνιηηψλ. 

Ζ εζηθή αλάπηπμε, φπσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Καξαθαηζάλε Γ. ,ζπλδέεηαη κε ηε 

ζπλνιηθφηεξε θαιιηέξγεηα ηνπ αηφκνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεβαζκφ
283

, ελψ 

                                                             
277 Βησκαηηθή επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία, ζ. 38 
278 Schafer- Schaller, εθπξφζσπνη ηεο Κξηηηθήο ζεσξίαο. 
279 Βι. ζην ίδην, ζζ. 39 
280 Βι. ζην ίδην, ζζ. 41 
281

 Μαηζαγγνχξαο Ζιίαο Γ, Δηζαγσγή ζηηο επηζηήκεο ηεο παηδαγσγηθήο, εθδφζεηο Gutenberg, 
Αζήλα2009, ζ. 278 
282 Διιεληθό πλδηθαιηζηηθό Κίλεκα θαη Δπξσπατθή Οινθιήξσζε, ζ. 165 
283 Δλεξγόο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε, ζ. 155 



55 

 

γεληθφηεξα ε εζηθή, γηα ηνλ Durkheim, έρεη ζηελή ζρέζε κε ηε θχζε ησλ θνηλσληψλ 

θαη νδεγεί ην άηνκν ζην λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα ζπιινγηθά ζπκθέξνληα 

θαηαπηέδνληαο ηηο πξνζσπηθέο επηζπκίεο επηδηψθνληαο ηελ εμχςσζε ηνπ εαπηνχ
284

 

πξάγκα πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε κε ζηφρν ηελ αλάπηπμή ηνπ
285

. 

Δηδηθφηεξα, ε εζηθή εθπαίδεπζε γηα ηνλ Kohlberg, αλαπηχζζεηαη ζηε δηάζηαζε ηεο 

δηθαηνζχλεο, σο θχξηα ζεψξεζή ηεο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε δεκνθξαηηθψλ ζρνιείσλ 

θαη θαη’ επέθηαζε πην δίθαηεο θνηλσλίαο
286

.  

Ζ αλάπηπμε ηεο εζηθήο ζηελ εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ην «εζηθψο πξάηηεηλ», κε 

ζηφρν ην θνηλσληθφ θαιφ. Ζ έληαμε ηνπ αηφκνπ  ζε θνηλσληθέο νκάδεο, ε αλάπηπμε 

απηνπεηζαξρίαο θαη ε ππαθνή ζε θαλφλεο, απνηεινχλ κεηαβιεηέο ζηηο νπνίεο 

ζηεξίδεηαη ε εζηθή ζπκπεξηθνξά
287

 θαη ε νπνία δελ πεξηνξίδεη αιιά νδεγεί ζηελ 

απηνλνκία θαζψο «ε απηνλνκία απνηειεί ζηνηρείν εζηθήο σο απνδνρή ηεο εζηθήο ηεο 

θνηλσλίαο
288

. Ο Piaget, ππνζηήξηδε ηελ εζηθή δηαπαηδαγψγεζε ηνπ πνιίηε
289

 ε εζηθή 

αλάπηπμε ηνπ νπνίνπ, δελ πινπνηείηαη επηηπρψο φηαλ νη «ζρέζεηο θαηαλαγθαζκνχ δελ 

επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ηνπ
290

. 

Όηαλ φκσο νη άλζξσπνη θαηνξζψζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηη είλαη εζηθφ, ηη δει. είλαη 

επηζπκεηφ απφ ηελ θνηλσλία ψζηε λα πξαγκαηψλνληαη νη αλάγθεο ηεο, επηδηψθνπλ λα 

ελεξγνχλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο
291

 άπνςε ε νπνία θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

δηαηήξεζήο ηεο θαη φρη ηεο αιιαγήο ηεο. 

Σν ζεκείν απηφ ελέρεη έλαλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηελ εζηθφηεηα πνπ 

επηδεηθλχεη ε θνηλσλία ηδηαίηεξα, φηαλ απηή θηλείηαη κε γλψκνλα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, ζπλδένληαο ηελ νηθνλνκηθή θξίζε κε ηελ εζηθή, σο απνηέιεζκα ηεο 

απνκφλσζεο θαη ηεο ζηξνθήο πξνο ηελ αηνκηθή επεκεξία. Κη φπσο ε απνκφλσζε 

ζηελ πεξίπησζε ηεο εζηθήο θξίζεο απφ ηελ νηθνλνκηθή θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε δελ 

                                                             
284 Δθπαίδεπζε θαη θνηλσληνινγία, ζ. 123 
285 Βι. ζην ίδην, ζζ. 126 
286 Οη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο, ζ. 272 
287 Blackledge David - Hunt Barry, Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, εθδφζεηο Μεηαίρκην, Αζήλα 1994, 

ζ. 28 
288 Βι. ζην ίδην, ζζ. 30. Ο Durkheim αλαθέξεηαη ζηελ νξζνινγηθή απνδνρή ηεο εζηθήο ηεο θνηλσλίαο». 
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 Δλεξγόο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε, ζ. 22 
290 ππξνπνχινπ Θ. Εσή, Πξαγκαηηθόηεηα θαη όξακα γηα ηελ παηδεία, εθδφζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα, 

Αζήλα1996 ,ζ.107 
291 Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, ζ. 32 
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είλαη εθηθηή
292

, έηζη δελ είλαη εθηθηή θαη ε απνκφλσζε ηεο εζηθήο εθπαίδεπζεο σο 

μερσξηζηφ εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν
293

, δηάζηαζε πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαρέεηαη ζε φιν 

ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν. Ζ απηνπεηζαξρία απφ ηελ άιιε, δελ αλαθέξεηαη ζηελ 

άθξηηε απνδνρή ησλ θαλφλσλ ηεο θνηλσλίαο θαηαπαηψληαο ηελ αηνκηθφηεηα. Ζ 

εζσηεξίθεπζε ησλ θαλφλσλ ηεο θνηλσλίαο, πξνυπνζέηνπλ έλα βαζκφ αλάπηπμεο ηεο 

εζηθήο ηνπ αηφκνπ πνπ απμάλεηαη θαζψο ην άηνκν κεγαιψλεη, φηαλ βέβαηα βξίζθεη 

πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμή ηεο. Σν ζρνιείν ινηπφλ θαίλεηαη λα απνηειεί, κε 

φιεο ηηο απαηηνχκελεο βέβαηα θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ην πεξηβάιινλ εθείλν πνπ 

κπνξεί λα δξάζεη αληηζηαζκηζηηθά πξνο ηελ αξλεηηθή εηθφλα ηεο εζηθήο ηεο 

θνηλσλίαο ρσξίο βέβαηα λα απνπνηνχκαζηε ηελ αλάγθε γηα κηα εζηθή θνηλσλία. ηα 

πιαίζηα πάληα κηαο «θαιήο εθπαίδεπζεο» ,ζχκθσλα κε ηνλ R.Pring, ε εθπαίδεπζε 

ζην ζχλνιφ ηεο, πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηνλ εζηθφ ζθνπφ, παξά λα θαζνξίδεηαη 

απφ ηηο αλάγθεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ 

νηθνλνκία
294

. Οδεγνχκαζηε έηζη ζηνλ «αμηαθφ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο θνηλσλίαο 

πξνο ηελ αλζξσπηζηηθή παξάδνζε» δηα κέζνπ ηεο παηδείαο
295

, σο αλαγθαηφηεηα γηα 

ηε δηαηήξεζε αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Γεγνλφο πνπ καο 

νδεγεί πξνο ηελ αλαζεψξεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρέζεηο ησλ 

εκπιεθφκελσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πξνο κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε απφ 

απηή ηεο νηθνλνκηθήο δηάζηαζεο
296

.  Γηαηί, ε αμία
297

, φηαλ πξνάγεη  ηελ «ελάξεηε 

δξάζε ησλ πνιηηψλ», ζχκθσλα κε ηε λεφηεξε πνιηηηθή θηινζνθία, γίλεηαη θαηαλνεηή 

σο «πνιηηηθή αμία»
298

 πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε.  

Μέζα απφ ηε δηαξθή θαη κεζνδηθή εθπαίδεπζε,  ζχκθσλα κε ηνλ Durkheim, κπνξεί 

λα επηηξαπεί ε δηακφξθσζε απφ ην αηνκηθφ ζην ζπιινγηθφ θαη απφ ην αθνηλψλεην 

                                                             
292 Οη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο, ζ. 261 
293 Βι. ζην ίδην, ζζ. 264 - 265 
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298

Φπρνπαίδεο Κνζκάο, Η απηαξρηθή ζεσξία ηεο πνιηηηθήο ζην πξόβιεκα ησλ αμηώλ (C. SCHMITT) 
ζην Διιεληθή Δπηζεψξεζε Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, η. ρ. 21 Μάηνο 2003,ζ.140 .χκθσλα κε ηελ 

θιαζζηθή ζθέςε ε αμία, γίλεηαη αληηιεπηή κέζα απφ «ηελ νξζή ζρέζε αλάκεζα ζηνπο ζεζκνχο θαη ηηο 

πξαθηηθέο». 
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πξνο ην θνηλσληθφ
299

. Άπνςε πνπ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ζεσξεηηθνχο
300

  γηα ηνπο 

νπνίνπο, νη αξεηέο καζαίλνληαη κέζα απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
301

. 

Δλ θαηαθιείδη, είλαη ε θνηλσλία θαη νη απαηηήζεηο ηεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε θαζνξίδνληαο ηηο αμίεο πνπ ζα επηδηψμεη λα αλαπηχμεη ν λένο άλζξσπνο 

σο αλαγθαηφηεηα γηα ηε δηαηήξεζε αιιά θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο, ή είλαη ε 

εθπαίδεπζε απηή πνπ κε ηηο αμίεο πνπ  κπνξεί λα αλαπηχζζεη, είλαη ζε ζέζε λα 

δηακνξθψζεη ηελ θνηλσλία; Δίλαη δχζθνιν ηειηθά λα αληηιεθζνχκε πνηφο παξάγνληαο 

πξσηνζηαηεί θαη ελ ηέιεη δελ είλαη απηή ε επηδίσμε ηεο εξγαζίαο. Δπηδίσμε είλαη λα 

αληηιεθζνχκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηειηθά ε εθπαίδεπζε, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

θνηλσλία, επηηξέπεη ηελ αλαδηακφξθσζή ηεο ή ηελ αιιαγή ηεο θνηλσλίαο.  

Έρεη θαηαζηεί ζαθέο φηη ε εθπαίδεπζε σο ζεζκφο δεκηνπξγείηαη απφ ην θξάηνο θαη 

εθαξκφδεηαη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ. Θεσξψληαο φηη αληαλαθιά θαη ηηο επηζπκίεο ηεο 

θνηλσλίαο, ην θξάηνο ρξεηάδεηαη δηαξθψο λα ηηο αθνπγθξάδεηαη, έηζη ψζηε λα 

θαηαθηά ηε ζπλαίλεζή ηεο, δεκηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ, ζπλζήθεο 

ζπλεηδεηφηεηαο αλάκεζα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην θξάηνο. Ο ξφινο φκσο ηνπ θξάηνπο 

δελ είλαη λα θαηαζηείιεη ηηο επηζπκίεο ηεο θνηλσλίαο αιιά λα αλαπηχμεη κέζα απφ ηε 

δηδαζθαιία παλαλζξψπηλεο αξρέο πνπ πξνάγνπλ ηε δεκνθξαηηθή εζηθή
302

. 

ην εξψηεκα πνπ εχινγα ηίζεηαη θαηά πφζν ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή, ρξεηάδεηαη λα απνζαθεληζηνχλ νη ζηφρνη πνπ επηηάζζνληαη απφ ηηο 

ζπλνιηθέο αιιαγέο ηεο θάζε θνηλσλίαο ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο φζν θαη 

απφ ηελ πιεπξά ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο, κέζα απφ κηα δηαδηθαζία 

αλαιπηηθνζπλζεηηθή, πνπ λα πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ηνπο ιφγνπο χπαξμεο αξρψλ 

θαη αμηψλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε θαη ησλ δχν κέζσ 

ελφο άηππνπ αιιά νπζηαζηηθνχ ζπκβνιαίνπ πνπ δελ επηβάιιεηαη, κεηαηνπίδνληαο 

παξάιιεια ην θέληξν βάξνπο  απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε. 

Ζ ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο  πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Δίλαη ε θνηλσλία πνιηηψλ απφξξνηα ηεο 

εθπαίδεπζεο, θη αλ λαη, κε πνηφ ηξφπν απηή ε ζρέζε αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζε δπν 

                                                             
299

 Δθπαίδεπζε θαη θνηλσληνινγία, ζ. 137 
300 Amy Gutman 
301 Η πνιηηηθή θηινζνθία ηεο επνρήο καο, ζ. 429 
302 Δθπαίδεπζε θαη θνηλσληνινγία, ζ. 130 
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θαηλνκεληθά αληίζεηεο πεξηνρέο, απηή ηεο ζεζκνζεηεκέλεο εθπαίδεπζεο πνπ απνηειεί 

θξαηηθή δνκή θαη ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ πνπ ελέρεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ πίεζε πξνο ην 

θξάηνο; 

Σφζν ε θνηλσλία πνιηηψλ φζν θαη ην θξάηνο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, αλήθνπλ 

ζχκθσλα κε κηα Γθξακζηαλή ζέζε «ζηε ζθαίξα ειεπζεξίαο»
303

 έηζη ψζηε «λα 

απνδίδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε παηδεπηηθέο ηθαλφηεηεο θαζψο  αλήθεη ιεηηνπξγηθά θαη 

ζεζκηθά ζηελ θνηλσλία πνιηηψλ»
304

. Απνηεινχλ δπν παξάγνληεο ,πνπ αλ θαη 

παξνπζηάδνπλ αληηζέζεηο ,αιιειεπηδξνχλ ζηελ πνιηηηθή θνηλσλία
305

 κε ζηφρν ηελ 

αθνκνίσζε ηνπ καζεηή απφ ηελ θνηλσλία
306

, ρσξίο απαξαίηεηα λα ζεκαίλεη φηη ε 

αθνκνίσζε ελέρεη ηε ζέζε ηεο άλεπ φξσλ, άθξηηεο εηζφδνπ ηνπ αηφκνπ ζηελ 

θνηλσλία.  

Ζ εθπαίδεπζε θαίλεηαη φηη θαηεπζχλεηαη πξνο δπν βαζηθνχο ζηφρνπο,  «ηεο 

πξνψζεζεο ηεο αλνηρηήο θνηλσλίαο» απφ ηε κηα, θαη πξνο «ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ππάξρνληνο πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο» απφ ηελ άιιε. Έηζη γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην 

ζρνιείν κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρεδηαζκνχο, απνηειεί θνξέα κεραληζκψλ 

ηδενινγηθήο θπξηαξρίαο
307

 θαη ελέρεη ηελ θνηλσλία πνιηηψλ παξάιιεια κε ηελ 

πνιηηηθή θνηλσλία θαζψο απνηειεί, «αληαλάθιαζε  ηεο θνηλσλίαο»
308

. 

Μεηά απφ φζα εηπψζεθαλ παξαπάλσ, κπνξεί ηειηθά λα πηνζεηεζεί ε άπνςε φηη «ε 

ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία πνιηηψλ αιιά θαη ηελ πνιηηηθή θνηλσλία είλαη 

ζηελά ζπλδεδεκέλε»
309

; Κη αλ ην ζρνιείν  απνηειεί αληαλάθιαζε ηεο θνηλσλίαο, ηφηε 

πνηά κνξθή θαη πνηέο επηδηψμεηο θαίλεηαη λα έρεη ην ζρνιείν ζήκεξα; 

Υσξίο λα  κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε «εμσγελείο παξάγνληεο» φπσο ε αλάπηπμε 

ηεο ηερλνινγίαο,  πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηε εθπαίδεπζεο ζήκεξα, 

νη ζθνπνί ηεο είηε δελ απαζρνινχλ ζνβαξά, φζνπο αζρνινχληαη κε ην ζρεδηαζκφ ηεο, 

είηε νδεχνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηάξηηζεο θαη φρη πξνο «ην εηιηθξηλέο 

                                                             
303 Δθπαίδεπζε θαη θνηλσληνινγία, ζ. 140. Γηα ηνλ Durkheim , ειεπζεξία θαη εμνπζία ζηελ εθπαίδεπζε 

απνηεινχλ αληαγσληζηηθέο έλλνηεο κεηαμχ ηνπο θαη είλαη ηερλεηφ δεκηνχξγεκα θαη ε ειεπζεξία πξέπεη 

λα ιεηηνπξγεί  κε απηνέιεγρν θαη ινγηθή. 
304 Παηδεία θαη θνηλσληθή αλακόξθσζε, κηα Γθξακζηαλή πξνζέγγηζε, ζ. 65 
305 Βι. ζην ίδην, ζζ. 77 
306

 Βι. ζην ίδην, ζζ. 79 
307 Βι. ζην ίδην, ζζ 98 
308 Βι. ζην ίδην, ζζ. 93 
309 Παηδεία θαη θνηλσληθή αλακόξθσζε, κηα Γθξακζηαλή πξνζέγγηζε, ζ. 67 
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ελδηαθέξνλ λα κνξθψζνπκε ηνπο αλζξψπνπο
310

. «Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα» ησλ 

ζηφρσλ φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε πνπ ζρεηίδεηαη κε «ζηφρνπο 

εμεηδηθεπκέλνπο», θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

θαη επηδηψμεηο πξνζαλαηνιίδνληαο ηελ εθπαίδεπζε   πξνο «ηελ ηππνπνίεζή ηεο» κε 

φξνπο κάλαηδκελη
311

, αληίζεηα απφ ηελ επίηεπμε ελφο εζηθά θαζνξηζκέλνπ ζηφρνπ
312

. 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ καο γηα ην «πνηά παηδεία θαη πνηφ ζρνιείν επηζπκνχκε», ρσξίο 

λα παξαβιέπεηαη ε αλάγθε ηεο επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο, είλαη αλάγθε λα 

ζηξαθνχκε θαη ζην ηη πξαγκαηηθά επηζπκεί ε θνηλσλία. ε πνηφ δειαδή πνιηηηζηηθφ 

κνληέιν ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ηεο, ιακβάλνληαο ππφςε «ηελ ηαπηφρξνλε χπαξμε 

«ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηνπ πινπξαιηζκνχ»
313

 ψζηε ην ζρνιείν λα πξνάγεη «ηελ 

αληδηνηειή παηδεία»
314

 θαη ε γλψζε λα απνηειέζεη θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δχλακε
315

 

γηα ηελ θνηλσλία πνιηηψλ. 

 

2.5 Πνιηηηθή  θνηλσληθνπνίεζε  

Ζ πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε απνηειεί ηδηαίηεξν θιάδν ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, θάησ απφ έλα γεληθφηεξν πξίζκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε, εκπεξηέρεη ηε δηακφξθσζε γλψκεο θαζψο θαη  ηελ πηνζέηεζε  

ζηάζεσλ παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ ζρέζεσλ, κέζα ζε πνιηηηθέο νκάδεο, 

θφκκαηα, θηλήκαηα
316

. Δηδηθφηεξα, ε απφθηεζε πνιηηηθψλ αμηψλ θαη ε αλάιεςε 

πνιηηηθψλ ξφισλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηθή
317

, 

θαίλεηαη πσο απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν  πνπ ελδηαθέξεη άκεζα . 

Χο φξνο ε πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε, εθθξάδεη λέεο ηάζεηο θαη ζεσξήζεηο ηεο 

πνιηηηθήο δσήο, αλαθέξεηαη σο θνηλσληθνπνίεζε
318

, θαη απνηειεί κηα δηακνξθσηηθή 

                                                             
310 Οη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο, ζ. 27 
311 Βι. ζην ίδην, ζζ. 255 
312 Βι. ζην ίδην, ζζ. 254 
313 Παηδεία θαη θνηλσληθή αλακόξθσζε, κηα Γθξακζηαλή πξνζέγγηζε, ζ. 98 
314 Βι. ζην ίδην, ζζ. 99 
315 Βι. ζην ίδην, ζζ. 100 
316 Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε, ε γέλεζε ηνπ πνιηηηθνύ αλζξώπνπ, ζ. 45 
317 Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε, ε γέλεζε ηνπ πνιηηηθνχ αλζξψπνπ, ζ. 41, άπνςε θαηά ηελ νπνία 

ππνζηεξίδεη φηη «ζπληζηά ην απνηέιεζκα ελφο ζπλφινπ πεξηνξηζκψλ παξά ηελ πξνζδνθία ειέγρνπ ηεο 
δηαθπβέξλεζεο, βιέπε ζην Πνιηηηθή θνηλσληνινγία, ζ. 449  
318 Πνιηηηθή θνηλσληνινγία ,ζ.508 , φπνπ θνηλσληθνπνηεκέλνο ζεκαίλεη «λα πηνζεηεί θάπνηνο ζηάζεηο 

θαη λα κνηξάδεηαη πεπνηζήζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ θνηλή πνιηηηθή θνπιηνχξα ηεο νκάδαο πνπ αλήθεη. 
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δηαδηθαζία γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα θάζε αηφκνπ κέζα απφ ηελ νπνία απνθηά  θαη ηα 

πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δεη
319

. Ζ αλάπηπμή ηεο 

επηδηψθεηαη κέζσ ηεο πνιηηηθήο αγσγήο, θαη πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν κέζσ κηαο 

δηαδηθαζίαο ηαχηηζεο κε ηηο θπξίαξρεο θνηλσληθέο λφξκεο φζν θαη κέζσ ηεο 

ακθηζβήηεζήο ηνπο
320

. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην άηνκν απνθηά «ζπλείδεζε ηνπ εαπηνχ 

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο» ζην νπνίν δεη, αλαπηχζζνληαο δεμηφηεηεο θαη  ηξνπνπνηψληαο 

δηακνξθσκέλεο ζηάζεηο
321

 ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο. Καηά ηνλ Π. Σεξιεμή, νη θνξείο πνιηηηθήο 

θνηλσληθνπνίεζεο δηαθξίλνληαη ζε πξσηνγελείο θνξείο πνιηηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο 

νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο ζπκκαζεηέο ή ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο 

δεπηεξνγελείο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο θαηά ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα ζπκκεηέρνπλ ζε 

νξγαλψζεηο, ιέζρεο, νκίινπο ζσκαηεία, πνιηηηθά θφκκαηα
322

. χκθσλα κε ηηο 

ζχγρξνλεο θνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ε πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε αλαιχεηαη 

κέζα απφ ηα ζεζκηθά πεδία ζηα νπνία θνηλσληθνπνηείηαη ην άηνκν, φπσο ε 

νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, ην επάγγεικα, ηνλ θνκκαηηθφ, ζπλδηθαιηζηηθφ θνξέα θ.ι.π.
323

 

θαη έρεη σο ζηφρν ηφζν ηελ πηνζέηεζε θνηλσληθψλ αξρψλ, αμηψλ  φζν θαη ηε 

ζπκκεηνρή ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ γίγλεζζαη
324

. 

Ζ πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε απαζρφιεζε κε πην ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηνπο εξεπλεηέο 

ηελ δεθαεηία ηνπ ΄50
325

 θαζψο έγηλε αληηιεπηφ φηη ε ζηάζε ησλ πνιηηψλ κε ηα 

πνιηηηθά θαηλφκελα επεξεάδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ
326

. 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ πνιηηηθνχ αλζξψπνπ κέζα απφ ηηο δηαξθήο αιιαγέο ησλ 

πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ, ηδενινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ ζπλζεθψλ, ηφζν ζε εζληθά 

φζν θαη ζε παγθφζκηα πιαίζηα, καο νδεγεί λα ηνλ δνχκε  πέξα απφ ηηο 

«θνκκαηηθνπνηεκέλεο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο, λα ζπκκεηέρεη ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη 

δηα κέζνπ ελφο πιήζνπο νκάδσλ ή νξγαλψζεσλ» κέζα ζηηο νπνίεο δηακνξθψλνληαη 

                                                             
319 Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε, Ζ γέλεζε ηνπ πνιηηηθνχ αλζξψπνπ, ζ. 13 -17 
320 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε, ζ. 23 
321 Παπαλανχκ - Σδίθα, Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε θαη ζρνιείν, εθδφζεηο Κπξηαθίδε, Αζήλα 1989, ζ. 

25 
322Γθίβαινο Μελέιανο, Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ, εθδφζεηο λήζνο, 

Αζήλα 2005, ζ. 31  
323Βι. ζην ίδην, ζζ. 33 
324

 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε, ζ. 21 
325 Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε, Η γέλεζε ηνπ πνιηηηθνύ αλζξώπνπ,ζ.39 απφ ηελ ηζηνξηθή εηαηξεία 

Ακεξηθήο κε εθπξνζψπνπο ηνπο Levinson – Inkeles - Pierce 
326 Βι. ζην ίδην, ζζ. 21-22 
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δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε «ζπιινγηθψλ ζπκθεξφλησλ
327

  

αληίιεςε πνπ ζπλδέεη ηε δηακφξθσζε ηνπ πνιηηηθνχ φληνο κε ηελ θνηλσλία πνιηηψλ 

σο ην πιαίζην ζην νπνίν δηακνξθψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί.  

Ζ πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε σο κεηάδνζε αμηψλ, αξρψλ θαη γλψζεσλ, 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ πνιηηηθή παηδεία, φξνο πνπ εκπεξηέρεη ηε δηακφξθσζε 

ζηάζεσλ θαη θξηηεξίσλ επηινγήο
328

 θαη ζπλδέεηαη κε ηελ πηνζέηεζε πνιηηηθήο 

ζηάζεο, ζπκπεξηθνξάο, δηακνξθψλνληαο ηελ πνιηηηθή πξνζσπηθφηεηα
329

 θαη 

εθνδηάδνληαο ην άηνκν κε ην «πνιηηηθφ εγψ»
330

. Παξάιιεια νξίδεηαη θαη κε κηα 

αληηπαξαζεηηθή ηνπνζέηεζε, θαηά ηελ νπνία νη λένη ζπγθξνχνληαη κε ηηο πνιηηηθέο 

ηδέεο, ηηο ηδενινγίεο, ηνπο ζεζκνχο ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο
331

, επηδηψθνληαο ηελ 

αιιαγή ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο. Δκθαλίδεηαη έηζη κηα δηηηή δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο 

θνηλσληθνπνίεζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηφζν «ηε ζπγθαηάζεζε κε ζηφρν ηελ 

πξνζαξκνγή, φζν θαη ηελ αιιαγή, ζηα πιαίζηα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ 

θνηλσληθνπνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο»
332

.  

 Ζ «Πνιηηηθή αγσγή» ή «αγσγή ηνπ πνιίηε», ή ε «θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αγσγή», 

ζρεηίδνληαη θαη’ εμνρήλ  κε ην πεδίν ηεο «ζρνιηθήο θνηλσληθνπνίεζεο», αλ θαη νη 

παξαπάλσ φξνη αλαθέξνληαη σο κε πξνζδφθηκνη γηα ηελ απφδνζε ηνπ  επξχηεξνπ 

λνήκαηνο ηεο πνιηηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο πνπ αθνξά ηελ «εζσηεξίθεπζε θαλφλσλ 

ζπκπεξηθνξάο πνπ ζηεξίδνπλ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα»
333

. Καζψο ε ζρνιηθή 

θνηλσληθνπνίεζε ζπκπεξηιακβάλεη έλα ζχζηεκα γλψζεσλ θαη θαλφλσλ κε βάζε ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ, ησλ θαλφλσλ θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηα αμηαθά ζηνηρεία θαη πξφηππα πνπ ην δηέπνπλ, 

«εζσηεξηθεχνληαη» απφ ηνπο καζεηέο, κε ζθνπφ λα απνηειέζνπλ «πξνζδηνξηζηηθνχο 

φξνπο» ηεο κειινληηθήο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο
334

. Ζ 

κεηαβίβαζε πνιηηηζηηθψλ αμηψλ ζηηο λέεο γεληέο θαζψο θαη αλζξσπηζηηθψλ ηδεψλ, 

πεπνηζήζεσλ, παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε θξηηηθνχ πλεχκαηνο θαη ηεο 

                                                             
327 Η δεκνθξαηηθή θνηλσλία θαη ν πνιίηεο, ζ.186 
328 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε, ζ. 22 
329 Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε, Η γέλεζε ηνπ πνιηηηθνύ αλζξώπνπ, ζ. 20 
330 Βι. ζην ίδην, ζζ. 23 
331 Η γέλεζε ηνπ θνηλσληθνύ αλζξώπνπ, ζ. 161 
332

 Βι. ζην ίδην, ζζ. 162 
333 Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε, Η γέλεζε ηνπ πνιηηηθνύ αλζξώπνπ, ζ. 45 θαη Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε 

θαη εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ, ζ. 26 
334 Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ, ζ. 26 
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αλαζηνραζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ, αλαθέξεηαη σο πνιηηηθφο γξακκαηηζκφο . 

Ζ κάζεζε πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε, ζηνρεχεη εθηφο απφ ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ δεη, θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο εθείλεο, πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη 

λα αζθήζεη θξηηηθή αλαιακβάλνληαο επζχλεο, ψζηε λα ηξνπνπνηεί πθηζηάκελεο 

θαηαζηάζεηο, επηιέγνληαο θαη δηακνξθψλνληαο πξνζσπηθέο ζηάζεηο
335

. 

Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο θαη ηθαλφηεηαο αλαζηνραζκνχ
336

 

κπνξνχλ λα γίλνπλ εθηθηέο κε ηε ζπζρέηηζε ησλ πξνζσπηθψλ βησκάησλ ησλ καζεηψλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ζπδήηεζεο ζηελ ηάμε, γεγνλφο πνπ δελ πθίζηαηαη ζην 

ζχγρξνλν ζρνιείν
337

, κε ηε γλψζε, λα  απνηειεί γηα ηνλ Freire, «ελεξγεηηθή δχλακε» 

πνπ επηηξέπεη, ζε απηφλ πνπ ηε ρξεζηκνπνηεί, λα απνδψζεη πξνζσπηθά λνήκαηα ζηηο 

εκπεηξίεο ηνπ εζηηάδνληαο ζηνλ ηφπν πνπ ην θαηνξζψλεη αιιά θαη ζην κέζν πνπ 

νδεγεί ζηελ θνηλσληθή δξάζε
338

.  

ρεηηθά κε ην ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ νη πνιηηηθέο εθείλεο 

αμίεο πνπ κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πνιίηε, ππνζηεξίδεηαη απφ 

ηε κηα ε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ησλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ ζεζκψλ ηεο πνιηηηθήο 

θνηλσλίαο θαη απφ ηελ άιιε ε πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο ζε ζρνιηθφ 

πιαίζην ζην νπνίν ηα παηδηά «πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζε κηα δηαδηθαζία θξηηηθήο 

πξνζέγγηζεο, ζπιινγηζηηθήο θαη εζηθήο πξννπηηθήο»
339

. Ζ άπνςε φηη νη θαλφλεο 

πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο καζαίλνληαη είλαη ζαθήο αλ θαη δε γίλνληαη ζαθείο νη 

ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη ε κάζεζή ηνπο
340

.  Γηα ηνλ Καλη φκσο, 

είλαη άκεζε ε ζρέζε ηεο αγσγήο θαη ηεο παηδείαο κε ηελ πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε
341

 

ε νπνία «ζπλδέεηαη επζέσο κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα» επηδηψθνληαο ηε 

δηακφξθσζε πνιηηψλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα  εκβαζχλνπλ θαη εζσηεξηθεχζνπλ ηηο 

αξρέο θαη ηηο αμίεο ηνπ Λφγνπ
342

, απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ειεπζεξία, ηελ 

                                                             
335 Δλεξγόο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε, ζζ. 26 - 27 
336 Αλαζηνραζκφο πνπ νδεγεί ζηε ζπλεηδεηφηεηα ηεο γλψζεο 
337 Η δεκνθξαηία ν πνιίηεο θαη νη «άιινη», ζ. 201 
338 «Ο Paulo Freire θαη ην αλαιπηηθό πξόγξακκα», ζ. 138.Paulo Freire 1921-1997, βξαδηιηάλνο 

παηδαγσγφο θαη θηιφζνθνο, ππνζηεξηθηήο ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο, γλσζηφο γηα ην έξγν 

«Παηδαγσγηθή ηνπ Καηαπηεζκέλνπ». 
339

 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε, ζ. 16 
340 Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε, Η γέλεζε ηνπ πνιηηηθνύ αλζξώπνπ, ζ. 46 
341 Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ, ζ. 104 
342 Γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αξρέο  ηνπ θηινζνθηθνχ Λφγνπ 
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ηζφηεηα, ηελ εηξήλε, ηελ αμηνπξέπεηα θαη ην ζεβαζκφ
343

, πξνζιακβάλνληαο ζχκθσλα 

κε ηνλ ίδην, «νηθνπκεληθφ ραξαθηήξα», ψζηε ε αγσγή κε θνζκνπνιηηηθφ ραξαθηήξα, 

«λα ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ θξάηνπο - έζλνπο θαη λα ζεκειηψλεηαη ζηηο νηθνπκεληθέο 

αμίεο ηνπ (Λφγνπ)»
344

. 

Ζ πνιηηηθή δεκνθξαηηθή θνηλσληθνπνίεζε ζηα πιαίζηα ελφο δεκνθξαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, σο απνηέιεζκα «ηεο δηαλφεζεο θαη ησλ επαλαζηάζεσλ», είλαη εθηθηή 

φηαλ επηηπγράλεηαη ηζφξξνπα ε δηδαζθαιία ηεο «θξηηηθήο ειεπζεξίαο» κε ηε 

«δηδαθηηθή πεηζψ»
345

, εθηζηψληαο ηελ πξνζνρή καο ζηηο πνιηηηθέο αμίεο
346

. Ζ 

«αθνκνίσζε ηεο ζρεηηθφηεηαο θάζε δεκνθξαηηθήο πνιηηηθήο, ε ελζάξξπλζε ηεο 

θξηηηθήο θαη επηιεθηηθήο ηθαλφηεηαο, ε ζεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

πινπξαιηζκνχ θαη ηεο ζχγθξνπζεο, ε ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ δεκφζησλ πξαγκάησλ, ε αλάπηπμε ηεο ζπλείδεζεο θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηνπ 

δηαιφγνπ απέλαληη ζην κνλφινγν» απνηεινχλ γηα ηνλ Ramirez M. ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ πνιηηηθή δεκνθξαηηθή
347

 θνηλσληθνπνίεζε, ηα νπνία 

αλαπηχζζνπλ ηελ πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά απφ λσξίο σο ηελ εθεβηθή ειηθία
348

. 

 

2.6 Η πνιηηηθή εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν  

Ζ αλεπηπγκέλε ζπλείδεζε ηνπ πνιίηε (citoyen), πξνέξρεηαη κέζα απφ ηελ αγσγή θαη 

ηελ εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ην Υέγθει απνηειψληαο φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη 

νπζηψδε κεηάβαζε απφ ηελ εμσηεξηθή αλαγθαηφηεηα ζηνλ εγγελή ζθνπφ
349

.  

Ζ δηακφξθσζε ηνπ πνιηηηθνχ ραξαθηήξα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ επηηπγράλεηαη 

ηφζν κε άκεζν φζν θαη κε άκεζν ηξφπν. χκθσλα κε ηνλ άκεζν, ην άηνκν 

«ηαπηίδεηαη κε ζχκβνια, θαηαζηάζεηο, δηαδηθαζίεο», κε ηελ πηνζέηεζε πνιηηηθψλ 

ηδεψλ - αμηψλ ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

                                                             
343 Βι. ζην ίδην, ζζ. 92 
344 Βι. ζην ίδην, ζζ. 96 
345 Η αμία ηνπ εθπαηδεχεηλ, ζ. 226 
346 Βι. ζην ίδην, ζζ. 224 θαζψο  «εχθνια κεηαηξέπεηαη ζε δνγκαηηζκφ σο ππαθνή ζην νξζφ ή λα 

δηνιηζζήζεη ζηελ πξνπαγάλδα»  
347 Η αμία ηνπ εθπαηδεύεηλ, ζ. 227.Ζ πνιηηηθή δεκνθξαηηθή θνηλσληθνπνίεζε,αθνξά ηε δηακφξθσζε 

ησλ πνιηηψλ δηα κέζνπ ηεο δηδαζθαιίαο ψζηε κε ηελ απφθηεζε απαξαίηεησλ (εθνδίσλ)  λα θαηαζηνχλ 
πνιίηεο θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζην ζεβαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ Βι. ζην ίδην, ζ. 236 
348 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε, ζ. 22 
349 Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ, ζ. 106 
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σο θνξέα γλψζεο, ελψ κε ηνλ έκκεζν, ην άηνκν θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ην 

ζρνιηθφ θιίκα  πνπ εκθαλίδεηαη είηε  σο αληαγσληζηηθφ, είηε σο ειεχζεξν 

πεξηβάιινλ
350

. ηα πιαίζηα ηνπ άκεζνπ ηξφπνπ, ε  ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία 

θεληξηθψλ ελλνηψλ κέζα απφ ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε  εξκελεία πιεξνθνξηψλ 

θαζψο θαη ε έληαμε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο ζην 

εθπαηδεπηηθφ κνληέιν, επηηξέπνπλ ηελ παξνρή πνιηηηθψλ γλψζεσλ, ηελ αλάπηπμε 

πνιηηηθψλ, δηαλνεηηθψλ δεμηνηήησλ αιιά θαη πνιηηηθψλ, πνιηηεηαθψλ αξεηψλ, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο παξάγνληεο ελίζρπζεο ηεο δεκνθξαηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε
351

 θαη 

ηνλίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ραξαθηήξα ζηελ πνιηηηθή εθπαίδεπζε
352

.  

Ζ πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νη θνηλσλίεο αιιά θαη ε αλάπηπμε επηζπκίαο γηα ηελ επίιπζή ηνπο, απνηεινχλ γηα ηνλ 

Hargreaves, ζεκαληηθέο παξακέηξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ λέσλ λα 

αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ θνηλφηεηα, άπνςε πνπ νδεγεί ζηελ αλάγθε 

αλακφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ έληαμε «θνηλνηηθψλ ζπνπδψλ» 

ζηελ εθπαίδεπζε  επηδηψθνληαο ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο
353

.  

Παξαδείγκαηα απφ ηε δηεζλή εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο ζε 

δηάθνξεο ρψξεο
354

,  νδεγνχλ ζηε δηαπίζησζε φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ηξία δηαθνξεηηθά 

εθπαηδεπηηθά κνληέια θαζψο θαη ηξεηο κνξθέο δηδαζθαιίαο. Καηά ην κηκεηηθφ 

κνληέιν, ε πνιηηηθή εθπαίδεπζε ζηεξίδεηαη ζην δάζθαιν σο πξφηππν, ελψ ην 

αλαινγηθφ κνληέιν εζηηάδεη ζηελ απφθηεζε δεκνθξαηηθψλ θνηλσληθψλ εκπεηξηψλ 

απφ ηνπο καζεηέο επεκβαίλνληαο ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο. ε έλα ηξίην κνληέιν, ην 

ξεαιηζηηθφ, εζηηάδεη θαλείο ζηηο δεκνθξαηηθέο δνκέο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην καζεηή. Ζ 

εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε, κέζσ ηεο  θαη γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, απνηεινχλ ηηο 

ηξεηο κνξθέο εθπαίδεπζεο,  νη νπνίεο κε ηε δηθή ηνπο θάζε κηα νπηηθή, επηδηψθνπλ 

                                                             
350 Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε, Η γέλεζε ηνπ πνιηηηθνύ αλζξώπνπ, ζ. 137 
351 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε, ζ.175 φπνπ ε παξνρή πνιηηηθψλ γλψζεσλ αλαθέξεηαη  

ζηηο ηδέεο θαη πιεξνθνξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίεο κεηαβηβάδνληαη ζηνπο καζεηέο θαη αθνξνχλ 

ηηο αξρέο δεκνθξαηηθήο ζεσξίαο θαη δηαθπβέξλεζεο ελψ  ε αλάπηπμε πνιηηηθψλ – δηαλνεηηθψλ 

δεμηνηήησλ αλαθέξνληαη ζηελ θαηαλφεζε, εξκελεία, ζχγθξηζε, αμηνιφγεζε πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε, 

ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαζψο θαη πνιηηηθψλ- πνιηηεηαθψλ αξεηψλ σο ν ζεβαζκφο 

ηεο αμίαο, ε ελίζρπζε ηεο αμηνπξέπεηαο, ε αθεξαηφηεηα, ε απηνπεηζαξρία.  
352 Βι. ζην ίδην, ζζ. 177 -178 
353

 Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, ζ. 67 
354 Education about Citizenship-Education through Citizenship-Education for Citizenship) (ζεκαηηθή 

έξεπλα γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ International Review of 

Curriculum and Assessment Frameworks Archive INCA 
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ηελ αλάπηπμε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ζηνπο καζεηέο
355

.  Απφ ηελ ίδηα επίζεο 

έξεπλα, πξνθχπηεη φηη ε θνπιηνχξα φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ην πεξηερφκελν ηνπ επίζεκνπ αιιά θαη ηνπ θξπθνχ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ην ζρνιηθφ θιίκα πνπ αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθφ παηδαγσγηθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ θιίκα ηνπ ζρνιείνπ, απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πνιηηηθή εθπαίδεπζε
356

.  

Γηα παξάδεηγκα, ζην ηηαιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε αγσγή ηνπ πνιίηε απνηειεί 

βαζηθφ ζηφρν ηνπ ζρνιείνπ επηδηψθνληαο ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δσή ,ζηνρεχνληαο  ζηελ πξνψζεζε 

δεκνθξαηηθψλ αμηψλ πνπ απνξξένπλ κέζα απφ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αιιά θαη 

ηηο ππνρξεψζεηο, πηνζεηψληαο παξάιιεια δεκνθξαηηθνχο ηξφπνπο ιήςεο απνθάζεσλ 

θαη ζεβφκελνη ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη 

ζε νδεγία ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο
357

, ε ζχλδεζε ηεο ηζηνξίαο κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πνιίηε, απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο αζηηθήο ζπλείδεζεο, 

άπνςε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνιηηηθή ζπλείδεζε, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη λα νδεγεί 

ζηελ αλάπηπμε κηαο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο ηέηνηαο πνπ  ζχκθσλα κε ηνλ Lagroye, λα 

«δηαζθαιίδεη ηε ζπλνρή θαη ηε δηάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο
358

. Ζ πξνζπκία θαη ην 

πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απνηειεί θνκβηθφ ζηνηρείν γηα ηελ 

πινπνίεζε εγθπθιίσλ πνπ αθνξνχλ ηηο πνιιαπιέο δηαζηάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 

πνιίηε. Απφ κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ απφ ην 1991 σο ην 1996 ζηε Ηηαιία, πξνθχπηεη 

φηη ν ρξφλνο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αγσγή ηνπ πνιίηε, εκθαλίδεηαη 

λα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ιηγφηεξνο θαη επαθίεηαη ζηηο απφςεηο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχ. Σν δηθαίσκα ζπλαληήζεσλ ησλ καζεηψλ, ε δεκηνπξγία ζρνιηθψλ 

επηηξνπψλ θαη ε δηεμαγσγή εθινγψλ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ησλ καζεηψλ κέζα απφ 

καζεηηθά ζπκβνχιηα πνπ θαίλεηαη πξνσζνχλ ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο ηνπιάρηζηνλ ζε 

επίπεδν δηαδηθαζηψλ, αλ θαη απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ αθνξά ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ πνιηηηθή 

θνηλσλία, ελ ηνχηνηο δελ απνηππψλεη ηε γλήζηα έθθξαζε ελδηαθέξνληνο γηα ζέκαηα 

ηεο ηνπηθήο ή επξχηεξεο θνηλσλίαο παξά γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή δσή, κε 

ηε ζηελή έλλνηα. Γηα παξάδεηγκα, ηελ πινπνίεζε εθδξνκψλ, εθδειψζεσλ πνπ 
                                                             
355

 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε, ζ. 230 
356 Βι. ζην ίδην, ζζ. 231 
357 Educatione Civica e Cultura constituzionale 
358 Πνιηηηθή θνηλσληνινγία, ζ. 508 
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πξνζδίλνπλ κηα επθαηξηαθή θαη «ειαθξηά» ελαζρφιεζε κε ηα θνηλά ρσξίο λα 

ζεκαίλεη φηη κέζσ απηψλ δελ απνθηνχλ θνηλσληθέο εκπεηξίεο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ ζην ζεκείν απηφ λα γίλεη αλαθνξά ζην πξφζθαην ελδηαθέξνλ ηνπ 

ζπλεγφξνπ ηνπ παηδηνχ ζρεηηθά κε ηελ εθινγή θαη ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ θαη κέζσ ηεο  ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζκνχ ζηελ Διιάδα, 

ζηα πιαίζηα δηαβνχιεπζεο
359

. Σν γεγνλφο απηφ αλαδεηθλχεη ηελ επηζπκία γηα 

εθζπγρξνληζκφ ηεο λνκνζεζίαο θαζψο εζηηάδεη ζηα δηθαηψκαηα, ηηο επζχλεο ησλ 

καζεηψλ  θαη ζην ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζεσξψληαο ηνπο θαζνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ θνηλνηήησλ 

δίλνληαο επηπιένλ «έκθαζε ζηελ επηθνηλσλία, ηελ αθξφαζε ησλ απφςεσλ ησλ 

καζεηψλ θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή 

δσή»
360

. 

Καηά ηελ έξεπλα Youth and History, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα ζε 

καζεηέο ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ, θαη αθνξνχζε εθηφο ησλ άιισλ, ηηο αληηιήςεηο ησλ 

καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ειεπζεξία, ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή θαη ηε 

δεκνθξαηία ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή - πνιηηηθή εθπαίδεπζε, γίλεηαη ζαθήο ε 

δηάζηαζε αλάκεζα ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηηο ζέζεηο ησλ καζεηψλ
361

.  

Αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή θαη ειεπζεξία, νη καζεηέο επηιέγνπλ ηε 

κεζαία ζέζε επηδεηθλχνληαο κηα κεηξηνπαζή ζηάζε, ε νπνία κπνξεί λα αηηηνινγεζεί 

κέζα απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο, φπσο αθεξεκέλε έλλνηα γηα ηελ πνιηηηθή θαη κηθξή 

ζπκκεηνρή ζε καζεηηθέο δηακαξηπξίεο, αλ θαη φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, νη 

έιιελεο καζεηέο δείρλνπλ πςειά πνζνζηά κειινληηθήο ζπκκεηνρήο ζε πνιηηηθέο 

δξάζεηο ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ζηηο νπνίεο δηεξεπλήζεθαλ ηα ίδηα ζηνηρεία
362

. Αλ 

θαη ε άπνςε ησλ καζεηψλ φηη ηα πνιηηηθά θηλήκαηα κπνξνχλ λα επηθέξνπλ αιιαγέο 

απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν, νη απφςεηο ηνπο θαίλεηαη  λα επεξεάδνληαη θαη λα 

θαηεπζχλνληαη απφ θνκκαηηθέο πνιηηηθέο. Δληνπίδεηαη επίζεο ε ειιηπήο αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ θαηάιιεισλ γηα δεκφζηα ζπδήηεζε κε ζηφρν ηε δηεθδίθεζε αηηεκάησλ, 

γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο δειαδή ηελ παξαδνζηαθή κεησπηθή 

                                                             
359 Δξγαζίεο ηεο ΗΘ΄ πλφδνπ ηεο Βνπιήο ησλ Δθήβσλ, 5 - 7 Ηνπιίνπ 2014 
360

 Πξφηαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηεο Τ.Α. 23/1986/β-619,ζην Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο καζεηηθψλ 
θνηλνηήησλ 0-18.gr 
361 Η δεκνθξαηία ν πνιίηεο θαη νη «άιινη», ζζ. 184 - 185 
362 Βι. ζην ίδην,ζζ.191 
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δηδαζθαιία, ελψ απνπζηάδεη ε αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκνχ ζε πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο
363

.  

ηε δηεξεχλεζε ηεο άπνςεο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε δεκνθξαηία, ε δεκνθξαηία 

απνηειεί θεληξηθή αμία αιιά θαη ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν κπνξεί 

θαη αλαπηχζζεηαη ην γεληθφ θαιφ. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ εζληθή ηνπο άπνςε 

γηα ηε δεκνθξαηία, εζηηάδνπλ «ζην δηθαίσκα απηνδηαρείξηζεο ησλ θξαηψλ» απφ ηε 

κηα, αιιά ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, εκθαλίδνληαη σο ππνζηεξηθηέο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ηεο ειεπζεξίαο. ε ζρέζε κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

εκθαλίδνπλ «ζπλζεηφηεηα ζηηο ηδέεο», θαηαλνψληαο ηελ έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο 

κέζα απφ κηα αθεξεκέλε ζεψξεζε πνπ εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηνπο ζεζκνχο ελψ 

θαίλεηαη φηη ε δηδαθηηθή πξαθηηθή  δελ ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο 

ζεψξεζεο ηεο δεκνθξαηίαο
364

. πκπεξαζκαηηθά, απνδεηθλχεηαη φηη νη καζεηέο έρνπλ 

δηακνξθσκέλεο  πνιηηηθέο απφςεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο 

νη νπνίεο δε ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ
365

.  Ζ έλλνηα ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο γηα ηνπο καζεηέο θηλείηαη ζε δπν 

άμνλεο. Ο έλαο αλαθέξεηαη ζηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή κε ηε κνξθή έληαμεο ζε 

θνηλσληθέο νξγαλψζεηο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ζε ζέκαηα ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ελψ 

ν άιινο  πεξηνξίδεηαη ζηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ
366

. Αλ ζπκπεξηιάβνπκε 

ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε πνξείεο, δηαδειψζεηο,  σο κέηξν θαηαλφεζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ γηα ηε δηεθδίθεζε παξνρψλ ή ηε ζπκπαξάζηαζε σο έλδεημε 

αιιειεγγχεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο ΗΔΑ
367

, ηηο εληάζζνπλ ζε έλα 

ιηγφηεξν ξηδνζπαζηηθφ πιαίζην ελψ νη θαηαιήςεηο απνηεινχλ έλα λέν ηξφπν 

δηακαξηπξίαο ησλ καζεηψλ
368

. 

Ζ αληίιεςε φηη  νη καζεηηθέο θαηαιήςεηο, σο ηξφπνο πίεζεο γηα ηελ άζθεζε 

πνιηηηθήο, ππνθηλνχληαη απφ θνκκαηηθά ζπκθέξνληα θαζψο θαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ δηακαξηπξίαο  απφ ηνπο καζεηέο, κε ζθνπφ λα ραζνχλ 

δηδαθηηθέο ψξεο, δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη νη καζεηέο δελ έρνπλ αλαπηχμεη θαηάιιεια 

ραξαθηεξηζηηθά γηα λα ππνζηεξίμνπλ έλαλ απζεληηθφ ηξφπν δηακαξηπξίαο θαη λα 

                                                             
363 Βι. ζην ίδην, ζζ. 192 -193 
364 Η δεκνθξαηία ν πνιίηεο θαη νη «άιινη», ζζ. 198 - 199 
365

 Βι. ζην ίδην, ζζ. 200 
366 Βι. ζην ίδην, ζζ. 225 
367 ΗΔΑ: International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
368 Η δεκνθξαηία ν πνιίηεο θαη νη «άιινη», ζ. 222 
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εθθξαζηνχλ κέζα απφ έλαλ επίζεο απζεληηθφ ιφγν πνπ ζα ππνζηεξίδεηαη απφ  

επηρεηξήκαηα θαη δε ζα κηκείηαη ηνλ πνιηηηθφ «μχιηλν» ιφγν. Υσξίο βέβαηα λα 

ακθηζβεηνχκε φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαζνδεγείηαη απφ ηελ αλάγθε ηεο πξνάζπηζε 

αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ δηθαησκάησλ, φπσο αξκφδεη ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία.  

πκπεξαζκαηηθά, θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ηεο  παξαπάλσ δηα - εζληθήο έξεπλαο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη «ε 

εθπαίδεπζε δελ παξάγεη πνιηηηθά ελεξγνχο πνιίηεο» ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίαο
369

, θαζψο εληνπίδεηαη δηάζηαζε φζσλ επηδηψθνληαη θαη φζσλ 

πξαγκαηηθά πινπνηνχληαη
370

. 

Γεκηνπξγνχληαη έηζη εξσηήκαηα γηα ην αλ ε  ζεζκνζεηεκέλε εθπαίδεπζε είλαη 

πξαγκαηηθά ζε ζέζε λα πξνεηνηκάζεη ηνλ ελεξγφ πνιίηε  πνπ ζα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο ζε ηνπηθφ θαη παγθφζκην επίπεδν ή απαηηείηαη κηα δηαθνξεηηθή 

θαηεχζπλζε πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαη ζα εζηηάδεη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο κεζνδεχζεηο. 

Όπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Γθφηνβν, ηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα, ν ξφινο ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ θξάηνπο, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ ηα δηθαηψκαηα θαη νη 

ππνρξεψζεηο ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα φπσο αλαθέξνληαη  

απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηελ Δ.Δ., απνηεινχλ ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο 

ηνπ πνιίηε πνπ εληάζζεηαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο «Κνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο 

αγσγήο»
371

.  

Οη θνηλσληθέο ζπνπδέο θαη ε απφθηεζε γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο πνιηηηθνχο 

ζεζκνχο θαη ηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα, απνηειεί ην πιαίζην γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πνιίηε ζην ειιεληθφ ζρνιείν ελψ ε δεκνθξαηία πξνζεγγίδεηαη σο κηα ηδεαηή 

θαηάζηαζε πνπ δε ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο θαηαπίεζεο αιιά θαη ηεο αληίδξαζεο 

απέλαληη ζην θξάηνο
372

 εκθαλίδνληαο παξάιιεια ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη ηηο 

θνηλσληθέο νκάδεο σο κέζν άζθεζεο πίεζεο ηεο εμνπζίαο
373

. Αλ θαη ε έλλνηα ηνπ 

θξάηνπο θαίλεηαη λα απνδίδεηαη  θαη σο ην θξάηνο «παηδαγσγφο», πνπ πξνσζεί  κέζσ 

                                                             
369 Βι. ζην ίδην, ζζ. 101 
370 Δλεξγόο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε, ζ. 152 
371

 Η δεκνθξαηία ν πνιίηεο θαη νη «άιινη», ζ. 78 
372 Βι. ζην ίδην, ζζ. 78-79 
373 Ζ δεκνθξαηία ν πνιίηεο θαη νη «άιινη», ζζ. 78 -79 ζρεηηθά κε απνηειέζκαηα έξεπλαο Κνηλσληθήο 

θαη Πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο ηεο ΗΔΑ 
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ηνπ curriculum ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο, εζηηάδνληαο ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

πνιηηψλ πξνο ηνπο ζεζκνχο θαη αληίζηξνθα, θαζψο θαη ζηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή 

ηνπο
374

.  

ην επίζεκν ειιεληθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, φπσο 

νξίδεηαη κε ηα ΦΔΚ
375

 γηα ηα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ζηελ Α΄, Β’
376

 θαη Γ΄ 

γπκλαζίνπ
377

 θαη ζην γεληθφ ιχθεην
378

, ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζχκθσλα κε ην 

παξαπάλσ πξφγξακκα ζπνπδψλ παξαηεξνχκε λα θηλείηαη αλάκεζα ζην δίθαην, ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ, ηε θηινζνθία θαη ηελ νηθνλνκία ,ζε κηα πξνζπάζεηα λα δνζεί 

κηα φζν ην δπλαηφ πην νινθιεξσκέλε γλψζε ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο.  

Ο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνλ ηξφπν  πινπνίεζήο  ηνπο ζρεηίδεηαη κε ην αλ εκπιέθνληαη 

ζε απηφ ηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ φζν θαη κε ηε «δηαθιαδηθή» πξνζέγγηζε ηνπο κε 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε πεξηζζφηεξν νιηζηηθψλ ζεσξήζεσλ
379

. Οη κέζνδνη θαη νη 

πξαθηηθέο θαζψο θαη ε απνζχλδεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ηα ππφινηπα γλσζηηθά 

αληηθείκελα, θέξεη σζηφζν ελζηάζεηο ζην θαηά πφζν ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν 

είλαη απνηειεζκαηηθφ ζχκθσλα κε ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. Καζψο ε πνιηηηθή 

θαη θνηλσληθή αγσγή απνηειεί κέξνο ελφο φινπ πνπ εκπεξηέρνληαη πνιιά θαη 

ζχλζεηα αληηθείκελα θαηάιιεια πξνο δηεξεχλεζε, ε ζχλδεζή ηεο  κε ηα αξραία 

ειιεληθά, ηελ ηζηνξία, ηε ινγνηερλία, επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ησλ καζεηψλ κέζα απφ πνιιαπιέο δηαζηάζεηο, ηνπνζεηψληαο παξάιιεια ηε λέα 

γλψζε ζην ηζηνξηθφ θνηλσληθφ θαη ζχγρξνλν πεξηβάιινλ έηζη ψζηε λα γίλεη 

πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή.  

                                                             
374 Η δεκνθξαηία ν πνιίηεο θαη νη «άιινη», ζ. 91 
375 ΦΔΚ Β΄2121 Αζήλα 21-8-2013, ΦΔΚ 1163/2012,ΦΔΚ 921 Σ. Β΄Γ2/63447/27/27-6-2005 
376 ηε Α΄ θαη Β΄ γπκλαζίνπ νη καζεηέο δελ δηδάζθνληαη θαλέλα κάζεκα πνπ λα αλαθέξεηαη ζηελ 

πνιηηηθή αγσγή θαη ζην γεληθφ ιχθεην, (ηελ Α΄ ιπθείνπ νη καζεηέο δηδάζθνληαη Πνιηηηθή παηδεία 

(νηθνλνκία, πνιηηηθνχο ζεζκνχο, αξρέο δηθαίνπ θαη θνηλσληνινγία) γηα ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο ηελ 

εβδνκάδα, ζηε Β΄ ιπθείνπ Αξρέο θηινζνθίαο ή πνιηηηθή θαη Γίθαην γηα δπν δηδαθηηθέο ψξεο ηελ 

εβδνκάδα ελψ ζηελ Γ΄ ιπθείνπ Κνηλσληνινγία γηα δπν δηδαθηηθέο ψξεο αλά εβδνκάδα.) 
377  ζηελ Γ΄ ηάμε αλαθέξεηαη ην κάζεκα ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο γηα δπν  ψξεο ηελ 

εβδνκάδα 
378 ην ιχθεην, ζηελ Α΄ ηάμε, νη καζεηέο δηδάζθνληαη Πνιηηηθή παηδεία (νηθνλνκία, πνιηηηθνχο 

ζεζκνχο, αξρέο δηθαίνπ θαη θνηλσληνινγία) γηα ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο ηελ εβδνκάδα, ζηε Β΄ ιπθείνπ 
Αξρέο θηινζνθίαο ή πνιηηηθή θαη Γίθαην γηα δπν δηδαθηηθέο ψξεο ηελ εβδνκάδα ελψ ζηελ Γ΄ ιπθείνπ  

Κνηλσληνινγία γηα δπν  δηδαθηηθέο ψξεο ηελ εβδνκάδα 
379 Βησκαηηθή επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία, ζ. 73 
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Έξεπλεο
380

 πνπ πινπνηήζεθαλ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη .θαηαλνεηή ε έλλνηα ηνπ 

ελεξγνχ πνιίηε θαζψο θαη ε πξνζέγγηζε ηεο πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο 

πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε δεκνθξαηηθά πνιηηηθά 

ζπζηήκαηα, αλαδεηθλχνπλ ηελ αιιαγή ησλ ζχγρξνλσλ εγρεηξηδίσλ πνιηηηθήο αγσγήο 

πξνσζψληαο λέεο αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ην θξάηνο, ηελ εζληθή ζπλείδεζε θαη ηελ 

ηαπηφηεηα πνπ ζρεηίδνληαη παξάιιεια κε ηε δηακφξθσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ πνιίηε 

ζηα πιαίζηα ελφο θνηλσληνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ
381

. Δπηπιένλ, εληνπίδεηαη ε ζεκαζία 

ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ε πινπνίεζή ηνπο ζε δεκνθξαηηθφ πεξηβάιινλ θαζψο 

θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

αιιά θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, ηελ θνηλφηεηα θαη δηάθνξνπο θνξείο. 

Παξάιιεια εληνπίδεηαη ε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο πνηθίισλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ 

θαη πξαθηηθψλ έηζη ψζηε απφ ην πξφγξακκα πνιηηηθή εθπαίδεπζεο λα απνδεηρηεί 

απνηειεζκαηηθφηεξν
382

. Γίλεηαη επίζεο θαηαλνεηφ φηη νη καζεηέο383, δελ έρνπλ επαξθή 

γλψζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ζηνηρεία  πνιηηηζκνχ
384

 ελψ παξαηεξείηαη δηάζηαζε 

αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ πινπνίεζε, δηάζηαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπλνιηθφηεξα θαη αθνξά ηελ θαηάξηηζή ηνπ γηα δηεζλή δεηήκαηα, 

δεηήκαηα νηθνλνκηθήο θχζεσλ, ζπλδηθαιηζηηθά αιιά θαη ηε δηδαθηηθή ηνπ πξαθηηθή 

κέζα ζηελ ηάμε
385

. Δληνπίδεηαη
386

 παξάιιεια φηη ε ηζηνξηθή παξάδνζε, ε 

γεσγξαθηθή ζέζε, ε θνηλσληθνπνιηηηθή δνκή, ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα αιιά θαη νη 

παγθφζκηεο εμειίμεηο απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε
387

, ελψ ζπκπεξαίλεηαη φηη ε πνιηηηθή εκπεηξία ησλ καζεηψλ πνπ 

απνθηνχλ ζην ζρνιηθφ θαη εμσζρνιηθφ ρψξν, ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή εθπαίδεπζε, επηηξέπνληάο ηνπο ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο γλψζεο πνπ 

                                                             
380 ε εζληθφ επίπεδν θαηά ηελ πεξίνδν 1999 ζε καζεηέο 14 εηψλ, («Διιεληθέο αληηιήςεηο - εξκελείεο 

ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ κεηαλαζηψλ» ππνζεκ. 

Οκάδα : Κνληνγηαλλνπνχινπ - Πνιπδσξίδε, Νηέιηθνπ, Παπαδνπνχινπ, Σζαθκάθε) – (Έξεπλα ηεο 

ΗΔΑ,πνπ πινπνηήζεθε θαηά ην 1994 - 2002 ζε καζεηέο 5 - 18 εηψλ INCA πνπ απεπζπλφηαλ ζε καζεηέο 

ειηθίαο 16-18 εηψλ αλάκεζα ζε 16 ρψξεο  κε ζηφρν ηε κειέηε ηεο πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο. 
381 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε, ζ. 223 
382 Βι. ζην ίδην, ζζ. 220 - 223 
383Έξεπλα ηεο ΗΔΑ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1995 - 2001 γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Ηηαιίαο, ζε καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
384 αλαθέξεηαη ζηνλ Ηηαιηθφ πνιηηηζκφ 
385

 Bruno Losito, Civic education in Italy: intended curriculum and students opportunity to lern, Civic 
education OJSSE 2/2003 
386 http://www.inca.org.uk  
387 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε, ζ. 224 



71 

 

απνθηνχλ ζην ζρνιείν
388

. Δλδηαθέξνλ πξνθαιεί ε παξαηήξεζε φηη αλ θαη νη καζεηέο 

εκπιέθνληαη ζε παηδαγσγηθά πεξηβάιινληα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πνιηηηθή 

ελεξγνπνίεζε, ε θνηλσληθή απάζεηα πνπ εκθαλίδνπλ είλαη δπζαλάινγε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο πνπ δφζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1990
389

. Ζ έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε γηα 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε εζηίαζε  εηδηθφηεξα ζηελ δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα σο απφξξνηα 

ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο
390

,  ελψ ην έηνο 2005, αλαθεξχρηεθε σο έηνο ησλ ελεξγψλ 

πνιηηψλ ζηελ Δπξψπε, απνδεηθλχνληαο ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ 

πνιηηψλ κε δεμηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά απαξαίηεηα γηα  ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο 

ίδηαο ηεο Δ.Δ. Αλ θαη ε ξεηνξηθή πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε 

ππήξμε εθηεηακέλε, εληνπίδεηαη κηα αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ 

πξάμε
391

, ψζηε λα καο πξνβιεκαηίδεη γηα ην ηη ηειηθά επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ 

πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεδηαζκψλ. 

Ζ ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηελ εθπαίδεπζε 

θαίλεηαη λα γίλεηαη επίθαηξε ιφγσ ηεο επηζήκαλζεο ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ, 

θνηλσληθψλ, αλζξσπηζηηθψλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαηήξεζεο ηεο δεκνθξαηίαο πνπ  θάζε θνηλσλία θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη
392

. 

Έξεπλεο  φκσο απνθάλζεθαλ φηη «ε εθπαίδεπζε δελ πξνζθέξεηαη σο κεραληζκφο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνηλσληθήο παζνινγίαο, ηεο αληζφηεηαο θαη ησλ άιισλ 

πξνβιεκάησλ δπζιεηηνπξγηζκνχ»
393

.  

Σν κνληέιν ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, σο κηα νιηζηθή αληίιεςε 

πνπ θηλείηαη αλάκεζα ζην αηνκηθφ θαη ην ζπιινγηθφ, εκπεξηέρεη πνιιαπιέο 

δηαζηάζεηο φπσο, ε δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, ε πξνζσπηθή αιιά θαη ε 

θνηλσληθή δηάζηαζε, επηηξέπνληαο ζην άηνκν ηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ κέζα απφ ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ησλ ηεζζάξσλ ηειηθά δηαζηάζεσλ
394

 ελψ, ζην παξαπάλσ 

                                                             
388 Η δεκνθξαηία ν πνιίηεο θαη νη «άιινη», ζ. 110 
389 Δλεξγόο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε, ζ. 156 
390 Βι. ζην ίδην, ζζ. 151 
391 Βι. ζην ίδην, ζζ. 152 
392 Δλεξγόο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε, ζ. 11 
393

 Δθπαηδεπηηθνί θαη Γηδαζθαιία, ζ. 138 γίλεηαη αλαθνξά ζε έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζε ρψξεο ηεο 
δχζεο απφ ηνπο Coleman J.1966, Jenks 1972, ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε γηα «επηζηεκνληθή» ζηήξημε 

εθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ ηερλνθξαηηθνχ ραξαθηήξα  
394Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε, ζ. 193  
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κνληέιν εθπαίδεπζεο, εκπεξηέρνληαη ηφζν ε πνιηηηθή εθπαίδεπζε, φζν ε 

πεξηβαιινληηθή θαη ε εθπαίδεπζε ζηηο αμίεο
395

. 

πκπεξαζκαηηθά, ε εθπαίδεπζε γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ζηα πιαίζηα κηαο 

δηαπαηδαγψγεζεο ζηελ νπνία εκπιέθεηαη ε θνηλσληθή δσή κε ηηο εκπεηξίεο πνπ απηή  

εκπεξηέρεη αιιά θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κε ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε 

απηφ, ζηνρεχνληαο ζηε δηδαζθαιία θαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ, απνηειεί κηα δηαξθή 

εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία πνπ πξνάγεη ηε ζεκαζία ηεο δξάζεο396. Ο ζπζρεηηζκφο ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

αγσγήο γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ζε έλαλ  επξχηεξν θνηλσληθφ ζρεδηαζκφ
397

, καο 

νδεγεί ζηελ αλάγθε θαη γηα έλα πνιηηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ ηηο δνκέο 

ηηο εμνπζίαο ζηηο νπνίεο ν ίδηνο ν πνιίηεο έρεη ζπλαηλέζεη κέζσ ηεο ςήθνπ ηνπ ρσξίο 

λα ζεκαίλεη φηη απηφ είλαη αξθεηφ. Ζ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο δεκφζηνπ δηαιφγνπ γηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ  ηνπο πνιίηεο θαίλεηαη ηθαλή λα εληζρχζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο398  

γηα ηε ιήςε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ
399

.  

Χζηφζν γίλεηαη νξαηφ ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ θνηλσληθή εζηθή ε νπνία ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο ηεο 

πνιηηηθήο ζπλείδεζεο
400

.   

 Ζ ζεκαζία ηεο εζηθήο αγσγήο ζην ζρνιείν  απνηέιεζε αληηθείκελν πξνβιεκαηηζκνχ 

ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αη. κε ηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ πνπ εθθξάζηεθαλ 

θπξίσλ απφ ηνλ Piaget θαη Durkheim αιιά θαη δηα κέζνπ ησλ ζεσξηψλ ηνπ 

θνηλνηηζκνχ θαη ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ. Γηα ηνλ Durkheim, ε πεηζαξρία θαηά ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο ζε νκάδεο καζεηψλ, ζηεξίδεηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

αηνκηθψλ επηζπκηψλ έλαληη ηεο επηζπκίαο ηεο νκάδαο, εληζρχνληαο ηελ αλάπηπμε 

ζπιινγηθφηεηαο
401

 ελψ γηα ηνλ Piaget, ε αλάπηπμε ηεο αηνκηθφηεηαο παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ φζν θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε 

                                                             
395 Βι. ζην ίδην, ζζ. 194 
396 Πνιηηηθή θνηλσληνινγία, ζ. 447,«ε ελεξγφο δξάζε νδεγεί ζηαδηαθά ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο 

ζηελ πνιηηηθνπνίεζε» 
397 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε, ζ. 216 
398 Πνιίηεο θαη Πόιηο, ζ. 226,«ε πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά δε κεηαιιάζζεηαη ζε ζπκκεηνρή» φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ άπνςε φηη ε πνιηηηθνπνίεζε ππνινγίδεηαη κε ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν ελαζρφιεζεο 

κε ηελ πνιηηηθή. 
399 Δλεξγόο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε, ζ. 19 
400 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε, ζ. 162 
401 Βι. ζην ίδην, ζζ. 155       
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θνηλσληθψλ αμηψλ. Ο θνηλνηηζκφο απφ ηε κεξηά ηνπ, ππνζηεξίδεη ηελ εζηθή 

εθπαίδεπζε, κέζα ζε θνηλνηηθά πιαίζηα θαη φρη ζην ζρνιείν, ζέζε πνπ αληηηίζεηαη 

ηφζν ζηε θηιειεχζεξε ζεσξία αλαθνξηθά κε ηελ ειεχζεξε επηινγή ηεο ζεκαζίαο ησλ 

εζηθψλ αμηψλ αιιά θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ θηιειεχζεξνπ θξάηνπο λα  πξνάγεη ηελ 

εζηθή εθπαίδεπζε. ε αληίζεζε κε ηελ θνηλνηηζηηθή ζεσξία
402

, ε θηιειεχζεξε 

εζηηάδεη ζηελ «αηνκηθή επηινγή θαη ινγηθή»
403

 έρνληαο σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο 

εζηθήο ζπλείδεζεο ησλ λέσλ αλζξψπσλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εζηθήο 

δηαπαηδαγψγεζεο, πνπ αθνξά ηελ απφθηεζε αμηψλ θαζψο θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

ζπλάδνπλ κε απηέο, εζηηάδνληαο ζηελ «απηνλνκία ηνπ θξηηεξίνπ, ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηνπ θξηηηθνχ πλεχκαηνο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο 

επζχλεο»
404

. 

Χο κέζν πνπ πξνάγεη ηελ εζηθή αλάπηπμε, ν Kohlberg ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ «εζηθή 

ζπδήηεζε» πνπ αθνξά ηελ θνηλσληθή δσή θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζε 

απηή θαη ζηα πιαίζηα ελφο δεκνθξαηηθνχ πεξηβάιινληνο, φπνπ νη απφςεηο αθνχγνληαη 

θαη γίλνληαη ζεβαζηέο, δηακνξθψλνληαο παξάιιεια πξνζσπηθέο αληηιήςεηο γηα ηηο 

εζηθέο αμίεο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ζπιινγηθή δσή. Ζ αιιειεπίδξαζε δηα 

κέζνπ ηεο ζπδήηεζεο, ε αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο αιιά θαη νη αληηπαξαζέζεηο, 

επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε κεζφδσλ έξεπλαο (πξνβιεκαηηζκφο, ζπγθέληξσζε θαη 

ηαμηλφκεζε ζηνηρείσλ, έιεγρνο ππνζέζεσλ, δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, 

γεληθεχζεσλ), αλαπηχζζνληαο δεμηφηεηεο ηθαλέο λα ππνζηεξηρηεί ν δεκφζηνο 

δηάινγνο
405

. ην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα παξαζέζνπκε ην παξάδεηγκα ιεηηνπξγίαο 

ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ αιιά θαη ηεο βνπιήο ησλ εθήβσλ σο πεξηβάιινληα 

ηθαλά γηα εζηθή δηαπαηδαγψγεζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο απηνδηαρείξηζεο 

θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή δσή, «λα δεκηνπξγήζνπλ 

πξνδηαγξαθέο κηαο εζηθήο δεκνθξαηηθήο αηκφζθαηξαο»
406

.   

Απηφ πνπ νπζηαζηηθά καο ελδηαθέξεη είλαη λα δνχκε αλ  θαη κε πνηφ ηξφπν ηειηθά ην 

ζρνιείν κπνξεί λα αλαπηχμεη ηηο εζηθέο αξεηέο ησλ καζεηψλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε 

                                                             
402 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε, ζ. 156 
403

 Βι. ζην ίδην, ζζ. 157 
404 Βι. ζην ίδην, ζζ. 161 
405 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε, ζ. 163 
406 Βι. ζην ίδην, ζζ. 164 
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ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ζηε 

ζχγρξνλε θνηλσλία σο πξναπαηηνχκελν γηα ηε δηακφξθσζε κηαο παγθνζκηνπνηεκέλεο 

αληίιεςεο ζεβαζκνχ ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο. Απφ φζα αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηφ, πσο ε εζηθή δηαπαηδαγψγεζε είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε άξα θαη άμηα λα ππνζηεξηρζεί φρη κέζα απφ 

έλα πιαίζην δηδαθηηζκνχ θαλφλσλ θαη αμηψλ αιιά κέζα απφ θνηλσληθέο δηεξγαζίεο  

πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη κε κηα δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε εληαγκέλεο ζην curriculum. Ο ζπζρεηηζκφο αλάκεζα ζηελ εζηθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, φπσο επηδηψθεηαη κέζα απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηα 

πιαίζηα κηαο θνηλσληθήο εζηθήο, θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε είλαη 

εκθαλήο
407

.  

Αλ θαη ε ξεηνξηθή πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ππήξμε εθηεηακέλε, 

εληνπίδεηαη κηα αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε
408

, ψζηε λα καο 

πξνβιεκαηίδεη γηα ην ηη ηειηθά επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεδηαζκψλ. Δίλαη  ε  ζεζκνζεηεκέλε εθπαίδεπζε πξαγκαηηθά ζε 

ζέζε λα πξνεηνηκάζεη ηνλ ελεξγφ πνιίηε ηθαλνχ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο 

πξνθιήζεηο ζε ηνπηθφ θαη παγθφζκην επίπεδν; Καη ζε πνηά ζπκπεξάζκαηα κπνξνχκε 

λα θαηαιήμνπκε θαζψο παξαηεξνχκε ηελ εηθφλα ηνπ ζχγρξνλνπ πνιίηε ,φπσο 

αλαθέξεηαη θαη ζην πξψην θεθάιαην, ζε ζπζρεηηζκφ πάληα κε ηηο επηδηψμεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ; 

 

2.7 Δθπαίδεπζε θαη ελεξγόο πνιίηεο 

Οη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο κεηαβνιέο ηνπ 20
νπ

 αη., φπσο  γίλνληαη αληηιεπηέο ζηηο 

ΖΠΑ, νδεγνχλ ηελ εθπαίδεπζε ζε δπν θαηεπζχλζεηο, ζηα πιαίζηα κηαο εθπαίδεπζεο 

πξννδεπηηθήο. Δθπξφζσπνη ησλ δπν απηψλ θαηεπζχλζεσλ ν Freire θαη ν Dewey
409

, 

ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ αθνξνχλ  ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζρέζε ηεο 

κε ηελ θνηλσλία.  

                                                             
407

 Βι. ζην ίδην, ζζ.162 
408 Βι. ζην ίδην, ζζ. 152 
409 Dewey John, ακεξηθαλφο θηιφζνθνο, ςπρνιφγνο, εθπαηδεπηηθφο κεηαξξπζκηζηήο,, ηδξπηήο ηεο 

ιεηηνπξγηθήο ςπρνινγίαο ,ππεξαζπηζηήο ηεο δεκνθξαηίαο. 



75 

 

Γηα ηνλ Freire, ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζπλείδεζεο, απνηειεί ην ζηφρν ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ εκπεξηέρεηαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, κέζα απφ ηα νπνία είλαη 

εθηθηφο, «ν ξηδηθφο θνηλσληθνπνιηηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο»  ελψ ν Dewey, πξνσζεί 

κηα πην ζπληεξεηηθή ή κεηξηνπαζή ζα ιέγακε άπνςε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ 

ζηε κεηαξξχζκηζε πνπ αθνξά θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά πεξηερφκελα, ε νπνία 

επηηπγράλεηαη κε πξνζαξκνγή θαη φρη κε αιιαγή, κέζα απφ έλα ζπλδπαζκφ 

αλάπηπμεο  πνηθίισλ ηνκέσλ, πξνσζψληαο ηαπηφρξνλα ηε δεκνθξαηία
410

. 

ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αη. ε θξηηηθή ζθέςε εκθαλίδεηαη σο ζεκαληηθφ ζηνηρείν θαη 

ηδεψδεο
411

 ηεο εθπαίδεπζεο, αλαθνξηθά κε ηε κεζνδνινγία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Σν ελδηαθέξνλ ζηεξίδεηαη ζε παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηε κεραληθή 

κάζεζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ αδπλακία ηνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ζεσξεηηθή 

γλψζε ζηελ πξάμε, ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο πινπξαιηζηηθήο θνηλσλίαο θαη ηελ 

αλάγθε ηεο γηα «θξηηηθή κνξθή εζηθήο εθπαίδεπζεο», θαζψο θαη ηελ αλάγθε γηα 

αλάπηπμε ηεο «πξνζαξκνζηηθφηεηαο, επξεκαηηθφηεηαο, απηνλνκίαο», κε ζθνπφ ηελ 

εηζαγσγή ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ
412

.  

Αλ θαη ν νξηζκφο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ελέρεη δπζθνιίεο, ζεσξεηηθνί ηεο έρνπλ 

απνδψζεη δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο. Απφ  απηέο, «ν θξηηηθφο αλαζηνραζκφο»
413

 

απνηειεί ην κέζν γηα ηελ απφδνζε δηαθνξεηηθψλ φςεσλ πνπ απηή ελέρεη παξάιιεια 

κε ηε δπλαηφηεηα ακθηζβήηεζεο
414

 ελψ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε ινγηθή
415

 ρσξίο λα 

ζεκαίλεη φηη δελ εληνπίδνληαη ζην πεξηερφκελφ ηεο πνηθίιεο παξαδνρέο
416

. 

Αλ ζεσξήζνπκε φηη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε 

πνιηηηθή ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε, σο νπηηθή πνπ θαίλεηαη λα έρεη  θχξην ελδηαθέξνλ, ε 

ζηξνθή πξνο κηα εθπαίδεπζε πνπ ζα εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν πνπ νη καζεηέο «νηθεηψλνπλ 

ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή πξνζδίλνληαο λέεο λνεκνηνδνηήζεηο κέζσ ηεο δηεχξπλζεο 

                                                             
410 Γξφιιηνο, Γ., «Ο Paulo Freire θαη ην αλαιπηηθό πξόγξακκα», θαηάιεμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο, εθδφζεηο Βάληαο, Θεζζαινλίθε 2005, ζ. 271 
411 Οη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο, ζ.136. Χο ηδεψδεο  ε θξηηηθή ζθέςε, εληνπίζηεθε θαη απφ ηνπο Mill, 

Kant, Descartes, σθξάηε, ζέζεηο ησλ νπνίσλ αλέπηπμαλ κεηαγελέζηεξνη φπσο νη Dewey, Russel, πνπ 

επηζήκαλαλ ηε ζεκαζία ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ζηελ εθπαίδεπζε . 
412 Βι. ζην ίδην, ζζ. 135 - 136 
413 Η δεκνθξαηία ν πνιίηεο θαη νη «άιινη», ζ. 100. χκθσλα κε παξαδνρή ζεσξεηηθψλ, ην ζρνιείν αλ 

θαη πξνσζεί ηε γλψζε γηα ηνπο ζχγρξνλνπο ζεζκνχο, απνηξέπεη ηελ αλάπηπμε ηεο αλαζηνραζηηθφηεηαο 

ζηνπο καζεηέο έηζη ψζηε λα δπζθνιεχνληαη λα δηεπξχλνπλ ηελ έλλνηα θαη ηε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο 

πξάμεο. 
414 Οη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο, ζ. 139 
415 Βι. ζην ίδην, ζζ. 140 
416 Οη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο, ζ. 141 
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ηνπ θξηηηθνχ αλαζηνραζκνχ»
417

 είλαη νξαηή, θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ Giddens, «ε 

επνρή απαηηεί πνιίηεο κε ηθαλφηεηα αλαζηνραζκνχ»
418

 αιιά θαη απηνλνκίαο
419

 ζηα 

πιαίζηα κηαο αλαιπηηθνζπλζεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αλαπηχζζεη ηελ θξηηηθή 

ηθαλφηεηα θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. 

Καζψο ε αξρή ηεο απηνλνκίαο
420

 εκπεξηέρεη ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά 

αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε
421

, παξάιιεια κε ηελ έλλνηα 

ηεο ηζφηεηαο
422

 αιιά θαη ηεο ειεπζεξίαο
423

, ηφηε ε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ απφ 

ηελ πνιηηηθή δσή καο νδεγεί ζηελ ειιεηπή αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ηνπο, ελψ 

ηίζεληαη εξσηήκαηα γηα ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ σο ζηφρν 

ηελ ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο. 

Δπηπιένλ ε ελεξγνπνίεζε σο δηδαθηηθή κεζνδνινγία ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζεζκνζεηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, κπνξεί λα απνηειέζεη ην κέζν γηα  

ηελ απφθηεζε γλψζεσλ φζν θαη λα ππνζηεξίμεη «ηνλ αληηζηαζκηζηηθφ ξφιν ζην 

θνηλσληθφ θαηλφκελν ηεο αδξαλνπνίεζεο»
424

. Έηζη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

ζην ζρνιείν ζεσξείηαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο θαζψο ε ελεξγνπνίεζε απηή ζρεηίδεηαη 

άκεζα θαη κε ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο ζηελ εμσζρνιηθή δσή, ζεσξψληαο φηη ηα νθέιε 

ηεο εθπαίδεπζεο πθίζηαληαη θαη κεηά ηελ έμνδν ηνπ καζεηή απφ ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, ρσξίο λα παξαβιέπνληαη βέβαηα θαη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ 

δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο γηα παξάδεηγκα αλεξγία, πνιηηηθή αζπδνζία, νηθνλνκηθή 

θξίζε.  

Ο αλαζηνραζκφο φκσο σο ζηνηρείν λεσηεξηθφηεηαο, θαίλεηαη λα κελ θαηαδεηθλχεηαη, 

δπζηπρψο, ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εζηηάδνπλ ζηνπο ζχγρξνλνπο ζεζκνχο 

θαζψο δελ ζπλδένπλ ηε γλψζε κε ηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ  ψζηε λα επηηξέςνπλ ηελ 

απφδνζε λέσλ νπηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλά φζν θαη ηε 

«δηεχξπλζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ»
425

 θαζψο ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ 

                                                             
417 Η δεκνθξαηία ν πνιίηεο θαη νη «άιινη», ζ. 100 
418 Βι. ζην ίδην, ζζ. 110 
419 Μνληέια Γεκνθξαηίαο, ζ.270 .Ζ απηνλνκία γηα ηνλ ίδην αλαθέξεηαη σο απηνζπλείδεζε, 

απηναλάιπζε θαη απηνθαζνξηζκφ . 
420 Βι. ζην ίδην, ζζ. 272 φπνπ ε αξρή ηεο απηνλνκίαο σο αξρή  ζεκαηνδνηεί θαη ην θηιειεπζεξηζκφ   
421 Βι. ζην ίδην, ζζ. 289 
422

 Βι. ζην ίδην, ζζ. 291 
423 Βι. ζην ίδην, ζζ. 294 
424 Βησκαηηθή επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία, ζ. 63 
425 Η δεκνθξαηία ν πνιίηεο θαη νη «άιινη», ζ. 100 
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«ηερλνθξαηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή», θαίλεηαη λα πεξηνξίδνληαη κέζα απφ έλα 

πεξηνξηζκέλν κνληέιν κέηξεζεο ησλ δεμηνηήησλ
426

, απνηξέπνληαο έηζη ηελ αλάπηπμε 

θξηηηθήο ζθέςεο θαη  αλαζηνραζκνχ, πνπ έληνλα πξνβάιινληαη ζηηο ζχγρξνλεο 

εθπαηδεπηηθέο επηδηψμεηο. 

 

2.8 Καηεπζύλζεηο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ελεξγνύ πνιίηε  

Ζ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ζε επξσπατθφ επίπεδν πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ επξσπατθή 

ελνπνίεζε
427

 ζηα πιαίζηα ηεο νηθνδφκεζεο ελφο θνηλνχ επξσπατθνχ δεκφζηνπ 

ρψξνπ, αλαπηχζζεηαη κέζα απφ κηα πξνζπάζεηα ψζηε ε εθπαίδεπζε λα απνηειέζεη ην 

κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο ζπλείδεζεο ησλ πνιηηψλ
428

 ηνπνζεηεκέλε ζε 

έλα δηεπξπκέλν δεκνθξαηηθφ πεξηβάιινλ, φπσο απηφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

απνδίδνληαο ζηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε κηα δηάζηαζε επξσπατθή, ππνζηεξίδνληαο 

παξάιιεια δεηήκαηα «θνηλσληθήο ζπλνρήο, αξρψλ θαη αμηψλ»
429

. Ζ αλάπηπμε ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ζε εζληθφ αιιά θαη ζε επίπεδν Δ.Δ., απνηειεί κηα δηαξθή 

δηαδηθαζία, κηα εθπαίδεπζε δηα βίνπ
430

, πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα απφ πνιηηηθέο νη 

νπνίεο επηδηψθνπλ ηφζν ηελ ελίζρπζε ηεο αγνξάο φζν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ 

θαη ηελ πξναγσγή ησλ δεκνθξαηηθψλ ηδεσδψλ. Γηα λα γίλεη φκσο απηφ εθηθηφ, 

θξίλεηαη αλαγθαία «ε ζπλαίλεζε θαη νη θνηλέο δξάζεηο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ»
431

. Γεγνλφο πνπ εληζρχεη 

ηε ζεκαζία χπαξμεο θαη ελεξγνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ. 

Μηα επηκέξνπο δηαθνξεηηθή δηάζηαζε, απφ ηε ζεζκηθή αληίιεςε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

πνιίηε απφ ηελ νπνία εγείξνληαη ζέκαηα δηθαησκάησλ, κηα αληίιεςε 

ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεο, έξρεηαη λα εληζρχζεη ην αίζζεκα ηεο αθνζίσζεο αλάκεζα 

                                                             
426 Εκαο Αξηζηνηέιεο, Παγθνζκηνπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, εθδφζεηο Μεηαίρκην, Αζήλα 2007, 

ζ. 147,γίλεηαη αλαθνξά ζε PISA: PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT 

ASSESSMENT 
427 Η δεκνθξαηία ν πνιίηεο θαη νη «άιινη», ζ. 29 
428 Δλεξγόο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε, ζ. 22 
429 Γθφβαξεο Υ - Ρνπζζάθεο Η., Δπξσπατθή Έλσζε, Πνιηηηθέο ζηελ Δθπαίδεπζε, Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην 
430 Καξαιήο Θ., Μπαιηάο η., Ηδηφηεηα πνιίηε θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζε ζηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθέο 

θνηλσλίεο, Βήκα Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ Σφκνο Η.Γ΄. ηρ. 50, 2007, ζ. 144, φπνπ «ε δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε», (life education) ζχκθσλα κε  ηελ UNESCO, «αθνξά φιε ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ θαη 
θαιχπηεη φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ θνηλσληψλ ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ θνηλσληθνχ θαη αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ», ζ. 150 
431 Βι. ζην ίδην, ζζ. 144 
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ζε άηνκα θαη νκάδεο, ζε νκάδεο θαη  ηηο θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ, 

ππνζηεξίδνληαο ηελ «θνηλσληθή έληαμε θαη ζπλνρή» ηνλίδνληαο παξάιιεια «ζέκαηα 

ηαπηνηήησλ θαη αμηψλ», ελψ γίλεηαη αληηιεπηή θαη κηα επηπιένλ δηάζηαζε πξαθηηθήο 

θχζεο, πνπ αθνξά «ηε ζπκκεηνρή
432

, ηε δξαζηεξηνπνίεζε, θαη ηα δεηήκαηα 

απφθηεζεο εκπεηξίαο». Δπηδηψθεηαη έηζη, κέζα απφ ηελ παξαπάλσ νπηηθή, λα 

απνδνζεί ε επξσπατθή δηάζηαζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, δηάζηαζε ε νπνία 

εκπεξηέρεη ηελ επηζπκία ζπγθξφηεζεο κηαο δηεπξπκέλεο θαη αιιειέγγπαο, 

δεκνθξαηηθήο θνηλφηεηαο, θνηλσλίαο ιαψλ. Γεκηνπξγείηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, κηα πην 

ζθαηξηθή δηάζηαζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε πνπ εκπεξηέρεη ηαπηφρξνλα λνκηθά, 

πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ζηνηρεία θαη έξρεηαη λα απαληήζεη ζηηο αλάγθεο ηεο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίαο
433

 εληζρχνληαο ηελ «ελζπλείδεηε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά»
434

. 

Ζ ελεξγφο άζθεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε εκπεξηέρεηαη ζε επηκέξνπο ζηφρνπο 

πξνγξακκάησλ ηεο Δ.Δ.
435

. Δηδηθφηεξα γίλεηαη αληηιεπηή ε πξνψζεζε ηεο έλλνηαο 

ηνπ ζπλεηδεηνπνηεκέλνπ επξσπαίνπ πνιίηε πνπ πξνάγεη ηηο επξσπατθέο αμίεο θαη 

απνδέρεηαη ηνπο άιινπο ιανχο θαη πνιηηηζκνχο πνπ ηε ζπγθξνηνχλ. Ζ αλάπηπμε ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε επηδηψθεηαη κέζα απφ έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ πνιηηψλ, ηε δεκηνπξγία εηαηξηθψλ ζρέζεσλ, 

ζπκθσλίεο δηαθξαηηθέο αιιά θαη εθδειψζεηο γηα ηελ πξνψζεζή ηεο. Ζ εκπινθή 

ΜΚΟ, κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ θαζψο θαη αηφκσλ ή νξγαληζκψλ πνπ 

αζρνινχληαη κε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα θαη πνιηηηθέο, επηδηψθεη λα ππνζηεξίμεη θαη 

πνηθίινπο άιινπο ζηφρνπο φπσο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρνιεζηκφηεηα, σο 

κηα γεληθφηεξε επηδίσμε ηεο Δ.Δ., απηήλ ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο θαηά ηελ νπνία ε  

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ζηνρεχεη πξνο κηα κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή θαη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε
436

. 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ζην επξσπατθφ πιαίζην, ην ζρνιείν απνηειεί ην κέζν γηα ηελ 

«νηθνδφκεζε ηεο επξσπατθήο πξαγκαηηθφηεηαο»
437

 κε ηελ έλλνηα «ηεο νηθνδφκεζεο 

ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο» ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ε δεκνθξαηία, ν 

                                                             
432 Δλεξγή ζπκκεηνρή πνπ λνείηαη σο θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο κεηαθίλεζεο 

ησλ πνιηηψλ κέζα ζηελ Δ.Δ. ή ην δηθαίσκα ςήθνπ. 
433 Έθζεζε Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, «Πξνο κηα επξσπατθή δηάζηαζε εθπαίδεπζεο θαη ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο» 2000 
434

 Δπξσπατθή Έλσζε, Πνιηηηθέο ζηελ Δθπαίδεπζε, ζ. 160 
435 Πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. δηα βίνπ κάζεζεο 2007-2013  
436http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11082_el.htm 
437 Ηδενινγία αγσγή θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζ. 143 
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πινπξαιηζκφο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
438

. Ζ ζρέζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε κε 

ηελ εθπαίδεπζε, γίλεηαη θαηαλνεηή κέζα απφ ηε ζπλεηδεηή ζπκκεηνρή θαη 

ελζσκάησζε, ζηα πιαίζηα ηεο καδηθήο δηάζηαζεο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, πνπ 

έρεη σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη επηθνηλσληαθψλ, θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ 

πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ.  

Ζ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηελ εμεχξεζε λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, απνηεινχλ ζθνπφ ηεο 

Δ.Δ. ζηα πιαίζηα ζηξαηεγηθήο γηα βηψζηκε αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο
439

 

παξάιιεια κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο κέζσ ηεο εκπινθήο θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ
440

 

γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ ρσξψλ κειψλ έηζη ψζηε 

λα επηηεπρζεί ε έμνδφο ηνπο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Παξάιιεια ε πξνψζεζε ηεο 

δηα βίνπ κάζεζεο
441

 κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ αιιά 

θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηα θνηλά, ζρεηίδεηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πςειψλ 

δεηθηψλ αλεξγίαο ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. εμαίξνληαο ην ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΔΔΚ). Δηδηθφηεξνη ζηφρνη πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε λενιαία
442

, αλαθέξνληαη ζηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηε δεκνθξαηηθή δσή 

ηεο Δπξψπεο, ηελ πξναγσγή ηεο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά, ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

αιιειεγγχεο δηα κέζνπ ηεο θηλεηηθφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ 

θαη ηε βειηίσζε ηεο απαζρφιεζεο. ρέδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αγσγή ηνπ πνιίηε 

κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ ζχκπξαμεο πνπ αθνξνχλ  ηελ αληαιιαγή 

πξαθηηθψλ
443

, επηδηψθνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηα θνηλά 

θαη ηε δεκνθξαηηθή δσή παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο δηάζηαζεο
444

.  

Ζ ελίζρπζε ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ
445

, κέζα απφ δξάζεηο θαη 

ζπλεξγαζίεο ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., επηδηψθνπλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

πνηνηηθφηεξε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, επηηξέπνληαο παξάιιεια ηελ αλάπηπμε 

                                                             
438 Βι. ζην ίδην, ζζ. 147 
439 Δπξψπε 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm 
440 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηελ 20ε επηεκβξίνπ 2011, γηα ηε «ζηήξημε  ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο» 
441 Καλνληζκφο 1, Γεληθέο δηαηάμεηο, Κεθ. 1, άξζξν 2 
442 Κεθ. 3, άξζξν 11 
443 Κεθ. 3, άξζξν 14 
444

 Καλνληζκφο Δ.Δ.αξηζκ.1288/ 2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11
εο

 
Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ηε ζέζπηζε πξνγξάκκαηνο Erasmus+ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε λενιαίαο 

θαη ηνλ αζιεηηζκφ. 
445 χλνςε ηνπ πξνγξάκκαηνο «λενιαία ζε δξάζε» 2007 - 2013 
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αιιειεγγχεο θαζψο θαη ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζηελ επξσπατθή θνηλφηεηα. Ζ 

ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ λέσλ σο πνιίηεο ηεο Δ.Δ., πξνσζείηαη κε ηε κνξθή ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε νη νπνίνη πξνάγνπλ ηηο ζεκειηψδεηο αμίεο ηεο
446

 θαη 

ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηηθή δσή κέζα απφ δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη ηε 

δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ πιηθψλ. Ζ δηθηχσζε ησλ νξγαλψζεσλ επηηξέπεη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ λέσλ ψζηε λα αλαπηπρζνχλ θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ
447

 κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη κέζα 

απφ Δπξσπατθά δίθηπα, κε ζηφρν ηελ έληαμε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ νξγαλψζεψλ ηεο 

θνηλσλίαο πνιηηψλ φισλ ησλ ρσξψλ
448

. 

Ζ δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηελ «θνηλσλία ηεο γλψζεο»
449

, 

κε ζηφρν κηα πεξηζζφηεξν πνηνηηθή δσή θαη κέζα απφ κηα δηα βίνπ εθπαίδεπζε  «Γηα 

κηα Δπξψπε ηεο γλψζεο»
450

, εκπεξηέρεη ζηνπο βαζηθνχο ηεο πξνζαλαηνιηζκνχο ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ελεξγνχ, ζπκκεηνρηθνχ, επξσπαίνπ πνιίηε, κέζα απφ κηα 

πεξηζζφηεξν εθζπγρξνληζκέλε δηάζηαζε ηεο έλλνηαο ε νπνία  θξίλεηαη αλαγθαία γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο Δπξψπεο ησλ πνιηηψλ. Ζ ζπκκεηνρή θαη ε δεκνθξαηία, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, «απνηειεί ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο» ζηελ νπνία νη 

ζπκκεηέρνληεο επηδηψθεηαη λα ελεξγνχλ, λα ζπδεηνχλ θαη λα ζπλδηαρεηξίδνληαη ηε 

κάζεζε αλαπηχζζνληαο ηελ απηνλνκία ηνπο. 

Ζ θξίζε πνπ εληνπίδεηαη ζηελ Δπξψπε απφ ηηο απαξρέο ηεο βηνκεραληθήο 

επαλάζηαζεο, ε νπνία ζχκθσλα κε ην Γεκεηξάθν «ζπλδέεηαη κε ηελ θξίζε ηεο 

αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο» απνδίδνληαο κηα πην βαζηά δηάζηαζε
451

 θαζψο θαη ε 

πνιππινθφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, 

θαζηζηνχλ αλαγθαία ηε ζπλεξγαζία ησλ πνιηηψλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο γηα ηελ 

επίιπζή ηνπο
452

. Έηζη, ζηα πιαίζηα ελφο επξχηεξνπ πνιππνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο 

φπσο είλαη ε Δπξσπατθή Έλσζε, δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαινχληαη φρη απιά λα 

ζπλππάξμνπλ αιιά λα απνηειέζνπλ ην ζπλδεηηθφ ηζηφ πνπ ζα επηηξέςεη ηε 

δεκηνπξγία ζπιινγηθνηήησλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Χο 

                                                             
446 πλζήθε γηα ηελ Δ.Δ. άξζξν 2  
447 Απφθαζε 1719/2006/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 15εο Ννεκβξίνπ 2006 
448 Πξφγξακκα «Πνιίηεο γηα ηελ Δπξψπε 2007-2013» κε απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

πκβνπιίνπ ηνπ 2005 
449

 Λεπθή Βίβινο 1995 
450 Αλαθνίλσζε Δπηηξνπήο, com (97) 563 ηειηθφ, Βξπμέιιεο:12 Ννεκβξίνπ 1997 
451 Παηδεία θαη θνηλσληθή αλακόξθσζε, κηα Γθξακζηαλή πξνζέγγηζε, ζ.110 
452 Δλεξγόο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε,ζ.21 
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απφξξνηα ηεο παξαπάλσ αλάγθεο, πξνθχπηεη έλαο πξνβιεκαηηζκφο πνπ αθνξά ην 

ζρνιείν ηνπ κέιινληνο, ηνπ ζρνιείνπ πνπ αλαξσηηέηαη θαλείο αλ είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο αλάγθεο. 

Ο πξνβιεκαηηζκφο απηφο απαζρφιεζε ηνλ ΟΟΑ
453

 αλαθνξηθά κε ηελ πξννπηηθή 

ηνπ 2020
454

. ην ζρέδην πνπ πξνέθπςε, αλ θαη ζπκπεξηιήθζεθαλ έμη δηαθνξεηηθά 

ζελάξηα, ην ζρνιείν «σο θνηλσληθφο ππιψλαο» θαίλεηαη λα απνηειεί ζεκαληηθή 

δηάζηαζε πνπ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ «ελζσκάησζε ζε θνηλφηεηεο θαη νκάδεο φζν 

ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ»
455

 ζέηνληαο ην ζρνιείν σο κέζν γηα ηελ 

«νηθνδφκεζε ηεο επξσπατθήο πξαγκαηηθφηεηαο»
456

 κε ηελ έλλνηα «ηεο νηθνδφκεζεο 

ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο» ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ε δεκνθξαηία, ν 

πινπξαιηζκφο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
457

. 

Αλ θαη είλαη εκθαλέο φηη ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ζηνρεχεη πεξηζζφηεξν πξνο κηα 

νηθνλνκηθή δηάζηαζε παξά πνιηηηθή θαη θνηλσληθή
458

, εληνπίδνληαη  θάπνηα 

αηζηφδνμα κελχκαηα θαη επηδηψμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

δεκνθξαηηθψλ ηδεσδψλ ζηνπο λένπο θαζψο θαη ηε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ 

αλάπηπμε ζπιινγηθνηήησλ, κε κηα εκθαλή δηάζεζε γηα  ηνλ αλαζηνραζκφ ηεο 

ζεκαζίαο, ηεο ιεηηνπξγίαο  θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. 

Ζ θαηαλφεζε  θαη ε αιιειεγγχε, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην δξφκν «ψζηε  λα 

ηειεζθνξήζεη ν αλζξσπηζηηθφο ζηφρνο γηα κηα Δπξψπε αμηψλ γηα λα θαηαζηεί «ε 

αγσγή γηα ηελ αιιειεγγχε, εγγχεζε ηνπ κέιινληνο ηεο Δ.Δ»
459

, απνδίδνληάο ηνπο 

έλα ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν ψζηε δηα κέζνπ ηεο εθπαίδεπζεο, λα πεξάζεη (ε 

εθπαίδεπζε) απφ ηνλ γλσζηνθεληξηθφ ηεο ραξαθηήξα, ζηελ ελζπλαίζζεζε, κε ζηφρν 

ηελ αιιεινθαηαλφεζε θαη ηε ζπλεξγαζία. 

 

                                                             
453 ΟΟΑ: Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο  πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο, πνπ ππνζηεξίδεη ηηο αξρέο ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηελ νηθνλνκηθή ειεπζεξία ηεο αγνξάο.   
454 Schooling for Tomorrow (What schools for the future? 2001 
455 Δλεξγόο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε, ζζ. 158 - 159 
456 Ιδενινγία αγσγή θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζ. 143 
457 Βι. ζην ίδην, ζζ. 147 
458

 Έλλνηεο λνκηθνύ θαη πνιηηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζηα λέα ζρνιηθά βηβιία θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο 
αγσγήο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο ,ζ. 2 
459 Οη αμίεο ηεο θνηλνηηθήο θαηαλφεζεο θαη αιιειεγγχεο ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα γηα ηελ Δπξσπατθή 

ηαπηφηεηα, ζ. 243 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΗΜΔΡΑ 

3.1 ύγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

Όπσο επηζεκαίλεηαη, ηηο κεηαβνιέο ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο, αθνινπζεί θαη ε 

εθπαίδεπζε κε ηζηνξηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηερφκελν
460

. Καιείηαη ινηπφλ ε εθπαίδεπζε 

ζηε ζχγρξνλε επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, λα αληηκεησπίζεη ζχλζεηα θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίινπο ζηφρνπο ψζηε λα επηηξέςεη ζην 

καζεηή, λα απνθηήζεη εθείλα ηα πξνζφληα, πνπ ζα ηνλ δηακνξθψζνπλ σο πνιίηε, 

ηθαλφ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. Σνλ πνιίηε ηεο θνηλσλίαο 

πνιηηψλ, ν νπνίνο ζα έρεη ηε δχλακε λα ηξνπνπνηήζεη πνιηηηθέο θαη λα ιάβεη ηηο 

θαηάιιειεο απνθάζεηο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηφζν ηνλ ίδην φζν θαη ην ζχλνιν ηεο 

θνηλφηεηαο ζηελ νπνία δεη. 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπαίδεπζε γίλεηαη αληηιεπηφ θαηά ηελ αλαθνξά ηεο Edith 

Cresson
461

 ζχκθσλα κε ηελ νπνία, «Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο 

πξφθιεζε γηα ηηο ρψξεο καο»
462

 θαη θαίλεηαη  λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ησλ 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αληαπνθξηλφκελνπ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ παγθφζκηνπ 

αληαγσληζκνχ
463

 κεηαζρεκαηίδνληαο ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο
464

.  

Γίλεηαη ινηπφλ νξαηή, ζην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη κέζα απφ 

θηιειεχζεξεο πνιηηηθέο, «ε νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο» επηδηψθνληαο ηελ 

ππνζηήξημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
465

. Δηδηθφηεξα, ε παηδεία
466

 κπνξεί λα παίμεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ ίδηα ηελ αλάπηπμε ελψ  παξάιιεια ε αλάπηπμε ησλ εζηθψλ 

αξρψλ, κέζα απφ κηα γεληθή ζεψξεζε ηνπ «πφζν θαιφο κπνξεί λα γίλεη ν άλζξσπνο» 

κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε, απαζρφιεζε θνξείο θαη απνηέιεζε ζεκείν 

                                                             
460 Οη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο, ζ. 1  
461 Edith Cresson:Γαιιίδα πνιηηηθφο πνπ δηεηέιεζε επξσπατθή επίηξνπνο γηα ηελ έξεπλα ,ηηο επηζηήκεο 

θαη ηελ ηερλνινγία απφ ην 1995 σο ην 1999 
462 Αλαθνξά ζην Γεληθφ ελεκεξσηηθφ νδεγφ Γ.Δ.Ο. ηνπ Socrates 
463 Ιδενινγία αγσγή θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζ. 51 
464πγθξηηηθή ζπνπδή ηεο εθπαίδεπζεο, ζεσξήζεηο, δεηήκαηα, δηεζλείο εθπαηδεπηηθέο ηάζεηο θαη 

πνιηηηθέο, ζ.889 «Ζ πνηφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εθθξάδεηαη απφ ηε ρξεζηηθφηεηα ησλ γλψζεσλ 

,δεμηνηήησλ θαη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ απνδεθηψλ θαη φρη ηελ πλεπκαηηθή, εζηθή θαη αηζζεηηθή 
θαιιηέξγεηα ηνπ αηφκνπ». 
465 Παγθνζκηνπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ,ζ. 160 
466Αλαθνξά έθζεζεο ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηνλ 21ν αη. ή έθζεζε Delors 
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πξνβιεκαηηζκνχ
467

 γηα ην αλ ηειηθά επηδηψθεηαη λα αλαπηπρζνχλ εζηθέο αμίεο θαζψο 

θαη ν ηξφπνο   πνπ κπνξεί λα πινπνηεζεί
468

.  

πκπεξαζκαηηθά, ε εθπαίδεπζε θαη ε αγσγή έρνπλ σο ζηφρν ηελ παηδεία
469

 ε νπνία  

ζχκθσλα κε ηνλ Dewey, ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο θνηλσλίαο
470

. Πξνυπφζεζε φκσο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο σο παξάγνληα αλάπηπμεο ηεο 

θνηλσλίαο απνηεινχλ «νη ζπλζήθεο ειεπζεξίαο» κέζα απφ δηαδηθαζίεο θαηά ηηο νπνίεο 

«ην θνηλσληθφ ζχλνιν επηθνηλσλεί θξηηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζθαίξα»
471

. Ζ δηακφξθσζε ελφο ηέηνηνπ πεξηβάιινληνο επηηξέπεη ηελ 

απηνλνκία
472

 σο αξρή πνπ πεξηιακβάλεη ηελ «απηνζπλείδεζε, ηελ απηναλάιπζε θαη 

ηνλ απηνθαζνξηζκφ», αλαπηχζζνληαο ζην άηνκν δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, 

ηθαλφηεηεο ειεχζεξεο επηινγήο θαη ηελ επηζπκία γηα δξάζε ζηα πιαίζηα ηεο ηδησηηθήο 

αιιά θαη ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο
473

 θαη πξνυπνζέηεη παξάιιεια ηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ
474

 θαζψο επηηπγράλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ 

Καξαθαηζάλε Γ., κέζα απφ ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο
475

.  

Ζ εληαία νιφπιεπξε θαη νκαδηθή
476

 κφξθσζε, σο δηαδηθαζία πνπ δελ πεξηνξίδεηαη  ζε  

«δηαλνεηηθή αιιά ζε ζσκαηηθή θαη εζηθή» δηεξγαζία, έξρεηαη ζήκεξα λα ππνζηεξίμεη 

ηελ θνηλσληθή αιιαγή, εζηηάδνληαο ηφζν ζηελ επηζηεκνληθή φζν θαη ζηελ ηζηνξηθή 

θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο θαζψο πξνυπνζέηεη ηελ απφθηεζε πνηθίιεο 

ζπζηεκαηνπνηεκέλεο γλψζεο πνπ ζα επηηξέπεη φκσο ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιίαο θαη 

απηελέξγεηαο
477

. 

Παξαηεξψληαο  φκσο ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, γίλεηαη νξαηφ φηη, ε εθπαίδεπζε   

θαηεπζχλεηαη πξνο κηα φιν θαη πην πξψηκε εμεηδίθεπζε, γεγνλφο πνπ εληνπίδεηαη ζηηο 

πνιηηηζκέλεο ρψξεο, δηαθνξνπνηψληαο ηηο πνιηηηζκέλεο κε ηηο ηερλνινγηθά 

αλεπηπγκέλεο θαζψο ν πνιηηηζκφο εκπεξηέρεη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά  ζηνηρεία πνπ 

                                                             
467 NATIONAL FORUM FOR VALUES IN EDUCATIONAND THE COMMUNITY- SCAA 
468 Οη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο, ζ. 251 
469 Θεσξεηηθά δεηήκαηα ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, ζ. 84 
470 Βι. ζην ίδην, ζζ. 28 
471 Παηδεία θαη θνηλσληθή αλακόξθσζε, ζ. 62 
472 «Οη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο», ζ .201ζρεηηθά κε ηελ απηνλνκία 
473 Μνληέια Γεκνθξαηίαο, ζ. 270 
474 Βι. ζην ίδην, ζζ. 277 
475 Δλεξγόο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε, ζ. 154 
476

 Κάηζηθαο Υ., Καββαδίαο Γ.Κ., Κξίζε ηνπ ρνιείνπ θαη Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, εθδφζεηο Gutenberg, 
Αζήλα 1998,ζ. 896,«Ο νκαδηθφο ραξαθηήξαο ηεο κφξθσζεο απαληά ζηνλ αηνκηζκφ σο ζηνηρείν πνπ 

εληείλεηαη ζηε λενθηιειεχζεξε επνρή» 
477 Βι. ζην ίδην, ζζ.51 
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δηαθνξνπνηνχλ ηηο θνηλσλίεο
478

 επηδηψθνληαο ηελ ελίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ 

επαγγεικάησλ.  

Σαπηφρξνλα φκσο, ε εθπαίδεπζε γίλεηαη αληηιεπηή θαη σο παξάγνληαο 

κεηαξξχζκηζεο θαζψο δξα
479

 ζπκπιεξσκαηηθά ζην κεραληζκφ αλαπαξαγσγήο ηνπ 

ππάξρνληνο θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ψζηε λα επηηξέπεη ζην άηνκν ηελ 

αλάπηπμε λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηαπηφρξνλα κε ηε ζπκκεηνρή γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε θνηλσληθψλ αλαγθψλ
480

 δηακνξθψλνληαο έηζη ηελ πνιηηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ
481

 θαη ππνζηεξίδνληαο κηα ζπιινγηθή θαη θνηλσληθή 

ιεηηνπξγία
482

. 

ε αληηδηαζηνιή κε ηελ άπνςε ησλ νηθνλνκνιφγσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα «αληαλαθιά ην νηθνλνκηθφ» θαη ησλ αλζξσπνιφγσλ θαηά ηνπο 

νπνίνπο «αληαλαθιά ην θνηλσληθφ ζχζηεκα αμηψλ», νη Bourdieu - Passeron, 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη ζρέζεηο θπξηαξρίαο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε κηα θνηλσλία 

επεξεάδνπλ ην ζρνιηθφ ζχζηεκα
483

 ην νπνίν εκθαλίδεηαη παξάιιεια λα ιεηηνπξγεί 

θαη σο απηφλνκν
484

.  

Δληνπίδνληαο ηε δηάζηαζε ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ θαη ζεσξψληαο ηελ εθπαίδεπζε σο 

κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία, δελ κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε ηελ εθπαίδεπζε κφλν κε ηνλ 

έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν θαζψο παξάιιεια κε ην ζεζκηθφ ηεο κέξνο,  ζπλππάξρνπλ 

πνιιαπιέο νπηηθέο πνπ αληαλαθινχλ ην ζχλνιν ησλ ζπζηεκάησλ ηεο επξχηεξεο 

θνηλσλίαο. 

ηε ιεηηνπξγηθή πιεπξά ησλ ζεζκψλ  πνπ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσλίαο
485

, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ζρνιηθφο ζεζκφο
486

, ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη 

                                                             
478 Δθπαίδεπζε θαη θνηλσληνινγία ,ζ. 115 
479 Νφβα - Καιηζνχλε Υξηζηίλα, Κνηλσληθνπνίεζε, ε γέλεζε ηνπ θνηλσληθνύ ππνθεηκέλνπ, εθδφζεηο 

Gutenberg, Αζήλα 2002, ζ. 276 φπσο πξνθχπηεη απφ έξεπλεο ησλ Dawson, Prewit 1969 πνπ  

ππνζηεξίδνπλ φηη, ε ελεξγή πνιηηηθή ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε επεξεάδεηαη απφ ηελ εθπαίδεπζε. 
480 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε, ζ. 23 
481 Η γέλεζε ηνπ θνηλσληθνύ αλζξώπνπ ,δηαδηθαζίεο θνηλσληθνπνίεζεο, ζ. 164 
482 Δθπαίδεπζε θαη θνηλσληνινγία ,ζζ. 127 - 128 
483 Παηεξέθα Υξπζή, Βαζηθέο έλλνηεο ησλ  Pierre Bourdieu θαη Jean Passeron  ζε ζέκαηα 

θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο, εθδφζεηο αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 1986, ζ. 97 
484 Βι. ζην ίδην, ζζ. 99. Ζ απηνλνκία εδψ αλαθέξεηαη ζηε ζεζκηθή ηνπ ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο, θαη ηεο δπλαηφηεηεο δηδαζθαιίαο θαη εθπαίδεπζεο  Βι. ζην ίδην, ζζ. 100 
485

 Η γέλεζε ηνπ θνηλσληθνύ αλζξώπνπ, ζ. 163 
486 Κνηλσληθνπνίεζε, ε γέλεζε ηνπ θνηλσληθνύ ππνθεηκέλνπ, ζ. 87.Ο Γ. Σζανχζεο νξίδεη ην ζρνιηθφ 

ζεζκφ σο έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηελ θνηλσληθά πξνζαλαηνιηζκέλε δξάζε θαζψο ν 

κεραληζκφο απηφο πξνζαλαηνιίδεη ηε ζπκπεξηθνξά. 
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είηε δηα κέζνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ ηειεηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ, γηα παξάδεηγκα γηνξηέο, 

παξειάζεηο, είηε δηα κέζνπ ηεο έκκεζεο δηακφξθσζεο πνιηηηθψλ ζηάζεσλ θαη 

αληηιήςεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πεηζαξρία, ηνλ αληαγσληζκφ, ηελ ηηκσξία
487

. Ζ 

ακθηζβήηεζε ηεο γεληθφηεξεο έλλνηαο ηνπ φξνπ «ζεζκφο» ζηνλ νπνίν δίλεηαη 

αξλεηηθή δηάζηαζε ζηα πιαίζηα κηαο ζπδήηεζεο γηα ην ηέινο ησλ ζεζκψλ, 

πξνηείλεηαη αληί απηνχ ν φξνο «ζεζκηθφ πξφγξακκα», ελψ ν φξνο «ζρνιηθφ 

ζχζηεκα», αθνξά πην ζπγθεθξηκέλα ην ζρνιηθφ ζεζκφ ν νπνίνο «δελ εμαζθαιίδεη ηελ 

ηζφηεηα ησλ καζεηψλ, δελ κεηαδίδεη ηηο αμίεο εθείλεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

εγγπεζνχλ ηε ζθπξειάηεζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εζληθήο 

ζπλνρήο»
488

. Αλ θαη ε ηζφηεηα ησλ καζεηψλ πξσηνζηαηεί σο επηδίσμε  ζηα πιαίζηα 

ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, σο αληίβαξν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο, ε 

αλάπηπμε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο παξαπέκπεη ζε παιαηφηεξεο επηδηψμεηο θαζψο ε 

επξσπατθή δηάζηαζε πξνσζεί κηα πην επξεία έλλνηα ζπιινγηθφηεηαο κέζσ ηεο 

δηεχξπλζήο ηεο, κε απνηέιεζκα λα αληηιακβαλφκαζηε θαη κηα πην δηεπξπκέλε 

θνηλσλία πνιηηψλ.  

Ζ νπζία ηεο εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηνλ R. Barrow, εκπεξηέρεη ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο αληίιεςεο ηεο θχζεο θαη ησλ επηζηεκψλ, ησλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα ησλ επηζηεκψλ αιιά θαη ηελ εζηθή, αηζζεηηθή θαη 

ζξεζθεπηηθή αλάπηπμε, έηζη ψζηε λα θαηαλνήζεη ν καζεηήο ηνλ ηξφπν πνπ 

ιεηηνπξγεί ν θφζκνο γχξσ ηνπ νδεγψληαο ηνλ ζηε κφξθσζε
489

. Χο ζηφρν έρεη ηε 

κεηάδνζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, θαη ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ  

ζπκβάιινληαο ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο κέζσ ηεο κεηαβίβαζεο 

θνηλψλ αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ
490

. Γηα ηνλ Hirst, ε εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο «δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο πνπ απνζθνπνχλ λα δψζνπλ ζηα άηνκα ηε 

δπλαηφηεηα λα δνπλ κηα θαιή δσή»
491

 δειαδή ηνπ «Δπ δελ»
492

, κέζα απφ πξαθηηθέο 

                                                             
487 Βι. ζην ίδην, ζζ. 277 
488 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε, ζ. 11 
489 Οη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο, ζ. 29 
490 Κνηλσληθνπνίεζε, ε γέλεζε ηνπ θνηλσληθνύ ππνθεηκέλνπ, ζ. 278 
491 Βι. ζην ίδην, ζζ. 197    
492 Βι. ζην ίδην, ζζ. 208, φπνπ «Δπ δελ» σο γεληθφο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο , αλαθέξεηαη ζε 

θνηλσληθέο πξαθηηθέο κέζα απφ ηηο νπνίεο ην άηνκν κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί πιεξέζηεξα θαη 
καθξνπξφζεζκα, έρνληαο σο πξνυπφζεζε ηελ θξηηηθή ζεψξεζή ηνπο θαζψο θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ελαιιαθηηθψλ  ζέζεσλ , πξαθηηθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ζηφρν ηελ 

πην νξζνινγηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. 
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πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε δηα κέζνπ ηεο αλάπηπμεο θξηηηθήο 

ζεψξεζεο
493

.  

Παξάιιεια, ε εθπαίδεπζε εκπεξηέρεη έλαλ ζπκπιεξσκαηηθφ θαη κεηαξξπζκηζηηθφ 

ξφιν θαζψο απνηειεί ην κέζν πνπ επηηξέπεη ζηα άηνκα,  απνθηψληαο θαηάιιειεο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, αλαπηχζζνληαο ηδέεο θαη ηξνπνπνηψληαο ζηάζεηο, λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλφηεηα
494

 ιεηηνπξγψληαο σο κέζν κεηαβίβαζεο θαζψο κφλν 

κέζσ απηήο κπνξεί λα επηηεπρζεί
495

. Ο αληηζηαζκηζηηθφο επίζεο ξφινο  ηεο, γίλεηαη 

αληηιεπηφο φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά 

πνιηηηζκηθά - θνηλσληθά πεξηβάιινληα ή ζηεξνχληαη ηθαλνηήησλ, ελψ δνπλ θάησ απφ 

ηηο ίδηεο θνηλσληθέο δνκέο. 

Σν αίηεκα γηα ηζφηεηα επθαηξηψλ θαη θνηλσληθή ζπλνρή, απαληάηαη ζηελ θνηλσληθή 

ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο, σο πξνβιεκαηηζκφο πνπ αθνξά ηε δηακφξθσζε ηνπ 

πνιίηε σο «πξνυπφζεζε  θνηλσληθήο επηαμίαο θαη δηακφξθσζεο επλντθνχ θιίκαηνο 

πνπ ρξεηάδεηαη ε αγνξά»
496

. 

Οη παξαπάλσ ζηφρνη θαίλεηαη λα ζπλδένληαη κε ηνπο ηέζζεξηο βαζηθνχο ππιψλεο γηα 

ηελ εθπαίδεπζε
497

, φηαλ  αλαθέξνληαη ζην «καζαίλσ πψο λα καζαίλσ», «καζαίλσ 

πσο λα πξάηησ», «καζαίλσ λα ζπκβηψλσ κε ηνπο άιινπο», «καζαίλσ λα ππάξρσ»
498

. 

Μέζα ζε ηφζεο κηθξέο πξνηάζεηο εκπεξηέρεηαη ε θαηεχζπλζε ηεο ζχγρξνλεο 

εθπαίδεπζεο φπνπ, ε κάζεζε, ε δξάζε, ε απνδνρή ηνπ άιινπ θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο χπαξμεο απνηεινχλ ζηφρνπο πνπ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο, κέζα απφ κηα νιηζηηθή ζεψξεζε, 

θαηά ηελ νπνία ην άηνκν δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηε δξάζε ηνπ επηδηψθoληαο  λα δεη 

ζπιινγηθά. Σν εχξνο φκσο ησλ ζηφρσλ θαη νη σο ηψξα εθπαηδεπηηθνί ζρεδηαζκνί, 

πξνθαινχλ ελδνηαζκνχο γηα ην θαηά πφζν κπνξεί νη ζηφρνη απηνί λα είλαη 

πινπνηήζηκνη, φηαλ ε εθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ ζηε ρψξα καο, θηλείηαη κέζα απφ 

                                                             
493 Βι. ζην ίδην, ζζ. 208  
494 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε, ζ. 23 
495 Δθπαίδεπζε θαη θνηλσληνινγία, ζ. 120 
496

 Μαηζαίνπ Γεκήηξεο, πγθξηηηθή ζπνπδή ηεο εθπαίδεπζεο, ζεσξήζεηο, δεηήκαηα, δηεζλείο 
εθπαηδεπηηθέο ηάζεηο θαη πνιηηηθέο, Απηνέθδνζε, Αζήλα 2012, ζ. 889 
497 Έθζεζε ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηνλ 21ν αη. 
498 Θεσξεηηθά δεηήκαηα ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, ζ. 156 
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βξαρχβηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεδηαζκνχο πνπ εκθαλίδνπλ ηερλνθξαηηθφ 

ραξαθηήξα
499

. 

 Ζ κεηαηφπηζε ηεο εθπαίδεπζεο απφ ην ηνπηθφ - εζληθφ πξνο ην ππεξεζληθφ κε ζθνπφ 

ηελ ππνζηήξημή ηεο ζε ζέκαηα παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο, πηνζεηεί ζηφρνπο πνπ 

θαζνξίδνπλ κηα δηεπξπκέλε εθπαηδεπηηθή θαηεχζπλζε πνπ δελ απεπζχλεηαη κφλν ζηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο αιιά ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο. Οη ππεξεζληθνί νξγαληζκνί 

δηακνξθψλνπλ ππνζηεξηθηηθέο ζπλζήθεο ψζηε λα επηηξέπνπλ ηφζν ηε ζπλεξγαζία 

φζσλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ, φζν θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζε ζέκαηα 

ηερληθήο θαη νξγαλσηηθήο θχζεο
500

. Δληνπίδεηαη ινηπφλ ζηηο ζχγρξνλεο θαηεπζχλζεηο 

ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο αλαθέξνληαη ζηε «Γηαθήξπμε ηεο ρηιηεηίαο»
501

, ζε θείκελα 

ηεο επξσπατθήο έλσζεο θαη ηεο UNESCO, λα γίλεηαη αλαθνξά ζην ξφιν ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο κέζα απφ κηα νιηζηηθή νπηηθή πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζε 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα αιιά λα δηαθηηλίδεηαη ζε ζέκαηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη 

πνιηηηζηηθά, ελψ ην έηνο 2013 - 2014
502

, πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηελ έλλνηα ηνπ 

ελεξγνχ πνιίηε, εκπεξηέρεη ζέκαηα θαη αγσγήο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε, αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη δεκνθξαηίαο. 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ, ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο 

παγθφζκησλ δηθηχσλ, λα ζηξέθνληαη πξνο ηελ ππνζηήξημε «ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ, ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο, ηνλ παγθφζκην πνιίηε» ζηα πιαίζηα ηεο 

δηεζλνπνίεζήο ηνπο
503

. 

Ο πξνβιεκαηηζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη ζρεηίδεηαη κε  «ηε δηείζδπζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ήζνπο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνθξαηίαο» ζηελ εθπαίδεπζε σο απνηέιεζκα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο
504

, ε νπνία δελ είλαη ε απφξξνηα κφλν νηθνλνκηθψλ 

αλαθαηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά αιιά θαη ηεο αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ δσήο πνπ 

                                                             
499 Δθπαηδεπηηθνί θαη Γηδαζθαιία, ζ. 136 
500 Παγθνζκηνπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζ. 7 
501 http://www.unric.org/el/human rights_greek 
502

«πιαίζην αλαθνξάο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία θαη ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο» 
106553/Γ7/13-10-2006) 
503 Παγθνζκηνπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζ. 20 
504 Βι. ζην ίδην, ζζ. 5  

http://www.unric.org/el/human
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ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο
505

 αιιά θαη ηε  δηαξθή πξνζπάζεηα γηα 

ηελ πξαγκάησζε ησλ αλζξψπηλσλ επηζπκηψλ πνπ ζρεηίδεηαη εηδηθφηεξα κε ηελ 

απφθηεζε πιηθψλ αγαζψλ ζηα πιαίζηα κηαο θνηλσλίαο αληαγσληζηηθήο. Δζηηάδνληαο  

ζην νηθνλνκηθφ ζθέινο ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο, θαίλεηαη λα κελ πξνθαιείηαη 

θαη ην αλάινγν ελδηαθέξνλ γηα ηα δηεπξπκέλα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
506

 ελψ δελ 

κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε κηα δηαθνξεηηθή δηάζηαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηεο  

«παγθνζκηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε», φξνο πνπ δελ αλαθέξεηαη «ζηελ παγθφζκηα 

νκνηνγέλεηα» αιιά ζηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηελ έληαμή ηεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ κέζα απφ κηα 

δηαδηθαζία ζπλνιηθή
507

. 

 

3.2 Σερλνινγία θαη εθπαίδεπζε 

Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο κεηαβηνκεραληθήο θνηλσλίαο σο «θνηλσλία ηεο εηθφλαο, ηεο 

γλψζεο, ηεο πιεξνθνξίαο», αληαλαθιά ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο  αιιά θαη ηηο επηδηψμεηο 

ηεο θνηλσλίαο  «πξνάγνληαο ηελ ηερλνινγία ζε θνηλσληθή αμία»
508

. 

Ζ ζηξνθή ηεο εθπαίδεπζεο πξνο κηα «ιεηηνπξγηθή εθπαίδεπζε», πξνο κηα 

επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε
509

, είλαη νξαηή. Ζ εμεηδηθεπκέλε γλψζε κε ζηφρν ηε 

δηαηήξεζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο, επηζεκαίλνπλ νη Bourdieu θαη Passeron
510

 

ηαπηίδνληαο ηελ ηερλνγλσζία κε ην επάγγεικα
511

, θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη     ηνπο  

εξγαδφκελνπο πνιίηεο ζηα λέα εξγαζηαθά δεδνκέλα ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Έηζη απέηξεςε ηελ πξφζβαζε ζηε γεληθφηεξε γλψζε 

πξνάγνληαο ηε κάζεζε δηα κέζνπ ελφο κνληέινπ Διεχζεξσλ Σερλψλ, ζηα πιαίζηα 

                                                             
505 Θεσξεηηθά δεηήκαηα ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, ζ. 64. Ζ παγθνζκηνπνίεζε σο απφξξνηα 

ηνπ  ηξφπνπ δσήο  αλαθέξεηαη  απφ ηνλ Ν. Κνηδηά: Θεσξίεο γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη νη 

αζπκκεηξίεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 
506 Η αμία ηνπ εθπαηδεύεηλ, ζ. 246 
507 Βι. ζην ίδην, ζζ. 209 
508 Αγξαθηψηεο Γεκνζζέλεο, Δπηζηήκε – ηερλνινγία - θνηλσλία, εθδφζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 

2000, ζ. 236 
509 «Δθπαίδεπζε θαη ζπλδηθαιηζκόο ζηελ επνρή καο», ζ. 223 
510

 Βαζηθέο έλλνηεο ησλ  Pierre Bourdieu θαη Jean Passeron  ζε ζέκαηα θνηλσληνινγίαο ηεο 
εθπαίδεπζεο, ζ. 82 
511 Ιδενινγία αγσγή θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή: ιόγνο θαη πξάμε ησλ επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε, ζ. 51 
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κηαο γεληθφηεξεο εθπαίδεπζεο γηα ηνλ πνιίηε
512

 πνπ ζα επηηξέςεη ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο.  

Ζ αλάπηπμε αηνκηθψλ - θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ σο επηζηέγαζκα ηεο απαίηεζεο γηα 

εμεηδίθεπζε, ζηνρεχνπλ πξνο ηελ εξγαζηαθή επειημία
513

 κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο
514

 ελψ δεηήκαηα  βαζηθήο εθπαίδεπζεο, αθνξνχλ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επαγγεικαηηθή δσή
515

. 

Έηζη «βαζηθέο ηθαλφηεηεο» πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα απαξαίηεηα γλσζηηθά εθφδηα γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, αλαθέξνληαη ζηε «γισζζηθή επηθνηλσλία, ηε 

καζεκαηηθή, ηερλνινγηθή, ςεθηαθή ηθαλφηεηα» παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ πνπ αθνξά «δηαπνιηηηζκηθέο, πξνζσπηθέο, θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο αιιά 

θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πνιίηε»
516

. Καηεχζπλζε πνπ πξνβιεκαηίδεη ζρεηηθά κε ην 

ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ βηνκεραληθψλ - 

νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ, φπσο πξνθχπηνπλ ζηε ζχγρξνλε κεηαβηνκεραληθή επνρή θαη 

ζην φλνκα ηεο αλάπηπμεο ζε ζπζρεηηζκφ κε ηε ζεκαζία ηεο έλλνηαο ηνπ πνιίηε. 

Ζ επηδίσμε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ homo economicus – technologicus, πνπ απνηειεί κηα 

άιιε κνξθή πνιίηε ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, πξνέξρεηαη απφ  ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο θαη ηδενινγηθέο αλαθνξέο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηε 

ζρέζε αλάκεζα ζηηο βηνκεραλίεο θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα
517

, θαίλεηαη λα 

«ππνλνκεχεη ην νπκαληζηηθφ πλεχκα» ηεο εθπαίδεπζεο
518

. Έηζη ν ξφινο ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα θηλείηαη αλάκεζα ζε δχν δηαζηάζεηο. Σε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη ηελ «αλάπηπμε ειεχζεξσλ 

πξνζσπηθνηήησλ»
519

. Ο ππεξηνληζκφο ηεο πξψηεο δηάζηαζεο γίλεηαη δπζηπρψο 

εκθαλήο φηαλ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηξνπνπνηνχληαη κε ζηφρν ηελ ελαξκφληζε ηνπο 

                                                             
512 Martha C. Nussbaum, ΟΧΙ ΓΙΑ ΣΟ ΚΔΡΓΟ, ζ. 174,φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε καζήκαηα γεληθήο 

εθπαίδεπζεο 
513 Διιεληθό πλδηθαιηζηηθό Κίλεκα θαη Δπξσπατθή Οινθιήξσζε, ζ. 158. «Flexicurity» απνηειεί 

θαηεχζπλζε πνπ ζηνρεχεη «ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο» θαη απνηέιεζαλ ηηο ζέζεηο ηεο έβδνκεο θνηλήο γλψκεο ζηε 

πλάληεζε θνξπθήο, 1985, κε θνηλσληθνχο εηαίξνπο UNICE,ETUC,CEEP 1986 - 1995. 
514  Διιεληθό πλδηθαιηζηηθό Κίλεκα θαη Δπξσπατθή Οινθιήξσζε, ζ. 158 
515  Βι. ζην ίδην, ζζ. 160 φπνπ γίλεηαη αλαθνξά  ζηελ πέκπηε θαη έθηε γλψκε (1990 θαη 1991) 
516 Παγθνζκηνπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζ. 10, ζχκθσλα κε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 2005β 
517 Ληαλφο Αληψληνο Αζ., Σν εθθξεκέο ηεο παλεπηζηεκηαθήο κεηαξξύζκηζεο (από ηνλ εθδεκνθξαηηζκό 

ηεο κεηαπνιίηεπζεο ζηνλ αζηεξηζκό ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα), εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 2012, 
ζζ. 178 - 179 
518 Παγθνζκηνπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζ. 134 
519 Βι. ζην ίδην, ζζ. 123 
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κε ηηο παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο αλάγθεο, γεγνλφο πνπ παξαηεξείηαη ηφζν « ζε επίπεδν 

δηδαζθαιίαο, φζν θαη ζε επίπεδν έξεπλαο» ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηηο ΖΠΑ
520

.  

Αλ θαη δελ κπνξνχκε λα απνζπλδέζνπκε ηνλ παλεπηζηεκηαθφ ρψξν απφ ηελ 

εμεηδίθεπζε, θαζψο απνηειεί ην κέζν παξαγσγήο πςεινχ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ 

πνπ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηνλ δηεζλή επαγγεικαηηθφ - νηθνλνκηθφ 

αληαγσληζκφ
521

, σζηφζν «ε ζχλδεζε νηθνλνκηθήο – ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο κε ηελ  

πξναγσγή αλζξσπηζηηθψλ – θνηλσληθψλ αμηψλ» ζηελ εθπαίδεπζε
522

, θαίλεηαη λα 

απνηειεί ην θαηάιιειν κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πνιίηε θαη ηελ ηζρπξή ηνπ 

παξνπζία κέζα απφ ηελ θνηλσλία πνιηηψλ. Έηζη παξάιιεια κε ηελ εμεηδίθεπζε, 

γίλεηαη εκθαλήο ε αλάγθε γηα γεληθή κφξθσζε
523

 θαζψο φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη, «νη βαζηθέο γλψζεηο απνηεινχλ ην ππφβαζξν ζην νπνίν νηθνδνκείηαη ε 

πξνζσπηθή απαζρφιεζε ηνπ θαζελφο
524

. Κη φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν 

Πφππεξ, «γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζαλ αλνηρηή θνηλσλία», 

ρξεηάδεηαη φρη κφλν λα ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα δεκνθξαηηθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

αιιά λα έρεη αλαπηχμεη «ην επηζηεκνληθφ  ηεο ήζνο», θαη λα επηδεηθλχεη κηα «θξηηηθή 

δηάζηαζε», ψζηε λα δηακνξθψλεηαη κηα «ηζνξξνπεκέλε ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

πνιηηηθή θνηλσλία θαη ηελ θνηλσλία πνιηηψλ»
525

. 

Γηα λα ζπκβαδίζνπλ θαη λα αληαπνθξηζνχλ ηα παλεπηζηήκηα ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

αγνξάο, κεηαθηλνχληαη απφ βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο φπσο είλαη ε  

δηακφξθσζε ησλ πνιηηψλ ζηα πιαίζηα κηαο γεληθφηεξε θαιιηέξγεηαο θαη ζηξέθνληαη 

πξνο ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ δεμηνηήησλ γηα ηελ ππνζηήξημε λέσλ δνκψλ, «ράλνληαο 

ηελ νηθνπκεληθή δηάζηαζε ηεο δηαπαηδαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο παηδείαο»
526

. Έηζη, 

ηξνπνπνηείηαη θαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ νη νπνίνη αδπλαηνχλ λα 

                                                             
520

  ΟΧΙ ΓΙΑ ΣΟ ΚΔΡΓΟ,ς.227-228 
521 Ιδενινγία αγσγή θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή: ιόγνο θαη πξάμε ησλ επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε, ζ. 58 
522 Θεσξεηηθά δεηήκαηα ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, ζ. 155 
523 Ιδενινγία αγσγή θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή: ιόγνο θαη πξάμε ησλ επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε, ζ.55. Ζ γεληθή κφξθσζε  γίλεηαη αληηιεπηή ζηε Λεπθή βίβιν γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε 1995θαη θαίλεηαη λα  απνηειεί  ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πξαγκάησλ θαη 

ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ηθαλφηεηαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ 

απαζρφιεζε . 
524 Βι. ζην ίδην, ζζ. 50 
525 Παηδεία θαη θνηλσληθή αλακόξθσζε, ζ. 51 
526 Nuccio Ordine,Η ρξεζηκόηεηα ηνπ άρξεζηνπ, εθδφζεηο Άγξα, Αζήλα 2014,ζζ.119 
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ππνζηεξίμνπλ ηηο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο κέζσ ηεο αλάπηπμεο απαξαίηεησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ
527

. 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζήκεξα δελ κπνξεί λα αγλνήζεη ηε 

ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Καιείηαη λα αλαδηακνξθψζεη ζηξαηεγηθέο πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο νη νπνίεο θαίλεηαη λα θηλνχληαη κνλφδξνκα πξνο ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε απνηέιεζκα ε εθπαίδεπζε λα ιεηηνπξγεί ζε βάξνο ηεο 

παηδείαο, φπσο νξίζηεθε ζην  δεχηεξν θεθάιαην. Αιιά θαη θαηά κηα πην δηεπξπκέλε 

έλλνηα, λα ιεηηνπξγεί ζε βάξνο «ηεο νηθνπκεληθήο αμίαο ηεο παηδείαο», 

ππνζθειίδνληαο  ζχκθσλα κε ηνλ Σδ. Υ. Νηνχκαλ, «ηε ζεκαζία ηεο γλψζεο γηα ηε 

γλψζε»
528

. Ζ θαηεχζπλζε ηφηε ηεο εθπαίδεπζεο πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, ζε 

πνηά δηάζηαζε  ηνπνζεηείηαη; Πξνο έλα αλζξσπνθεληξηθφ κνληέιν γηα ηνλ άλζξσπν ή 

πξνο έλα αλζξσπνθεληξηθφ κνληέιν κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο; 

Γηα ηελ επαλαθνξά ησλ αμηψλ ηνπ αιηξνπηζκνχ θαη ηεο αιιειεγγχεο ζηηο αλζξψπηλεο 

θνηλσλίεο απαηηείηαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο φρη κφλν ησλ αμηψλ  αιιά θαη ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ν ζπζρεηηζκφο ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο κε 

ηηο αλζξψπηλεο αμίεο, πξνάγνληαο ηελ ειεπζεξία, ηε δηθαηνζχλε θαη ην ζεβαζκφ ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ
529

. Γεγνλφο πνπ ζπλδέεη ηελ νηθνλνκηθή παγθφζκηα θξίζε, 

φπσο αλαθέξεη ν Γ. Σζεθνχξαο, θαη κε κηα θνηλσληθή θξίζε, κηα θξίζε αμηψλ αιιά 

θαη ηελ «εκπνξεπκαηνπνίεζε, επαγγεικαηνπνίεζε ηεο γλψζεο ηεο, γλψζεο ησλ 

αμηψλ, πνπ έρεη θινλίζεη ηελ θνηλσληθν - εζηθή αληίζηαζε ηνπ αλζξψπνπ»
530

. 

Υσξίο λα ζεκαίλεη φηη ν ξφινο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζήκεξα ζηηο λέεο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο ζπλζήθεο, πξέπεη ή κπνξεί λα είλαη ζηαηηθφο, δηαηεξψληαο 

παγησκέλεο ζέζεηο πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζε δεδνκέλα ηνπ παξειζφληνο, ρξεηάδεηαη 

ε αλάπηπμε κηαο λέαο νπηηθήο θαζψο, «ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ε ηδηφηεηα ηνπ 

πνιίηε θαη ε παηδεία ηεο ςπρήο», θαζψο θαη αλάπηπμε ηεο αλζξσπηζηηθήο δηάζηαζεο 

ηεο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηδεψδε θαη ε ζχκπιεπζή 

ηνπο κε ηηο αλάγθεο πνπ απαηηνχλ νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, νδεγνχλ ζηελ αλάγθε 

αλάπηπμεο κηαο λέαο δηάζηαζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, εληζρχνληαο έηζη ηνλ ξφιν ηνπ 

θξάηνπο αιιά θαη ησλ πνιηηψλ, επαλαπξνζδηνξίδνληαο θαη ηεξαξρψληαο ηνπο ζηφρνπο 
                                                             
527

 Σν εθθξεκέο ηεο παλεπηζηεκηαθήο κεηαξξύζκηζεο, ζ. 184 - 185 
528

 Η χρηςιμότητα του άχρηςτου, ζ.133-135 
529 Θεσξεηηθά δεηήκαηα ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, ζ. 65 
530 Βι. ζην ίδην, ζζ. 61 
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ηεο ζηα λέα δεδνκέλα
531

 αλαπηχζζνληαο παξάιιεια κηα ηέηνηα θξηηηθή ζθέςε, πνπ 

λα επηηξέπεη ηελ αλαζεψξεζε  ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθνπνιηηηθψλ ζεσξήζεσλ.  

Ζ άζθεζε θξηηηθήο φπσο ππνζηεξίδεηαη απφ ζθεπηηθηζηέο – δηαλννχκελνπο, 

αλαθέξεηαη πσο ηελ αλάγθε ππνζηήξημεο αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ
532

 κε ζηφρν ηελ 

«εζηθή θαη αλζξσπηζηηθή γλψζε», γλψζε πνπ φπσο ππνζηεξίδεηαη κπνξεί λα 

ζπλδεζεί θάιιηζηα κε  ηηο εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο ζηα πιαίζηα κηαο γεληθφηεξεο 

επηδίσμεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αλζξσπηζηηθήο παηδείαο
533

. Ο ζθεπηηθηζκφο πνπ  

αλαθέξεηαη ζηελ νπκαληζηηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο 

ηθαλνηήησλ «θξηηηθήο αλάιπζεο, πεξηέξγεηαο, ινγηθνχ ζπιινγηζκνχ, εθηίκεζεο 

πςειψλ πλεπκαηηθά επηηεπγκάησλ» σο απνηέιεζκα ηεο ππνζηήξημεο ηεο 

εμεηδίθεπζεο
534

, αθνξνχλ ηελ εηζαγσγή ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, πεξηερνκέλσλ 

πνπ άπηνληαη πεξηζζφηεξν ησλ ηερλνινγηθψλ επηζηεκψλ θαη ιηγφηεξν ησλ 

θηινζνθηθψλ ζεσξηψλ
535

. Ζ  έληαμε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο αλζξσπηζηηθήο παηδείαο 

ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε, απνηειεί κηα αέλαε δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία ην άηνκν 

κπνξεί λα απηνπξνζδηνξηζηεί
536

 κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ησλ αλζξσπηζηηθψλ 

ζπνπδψλ κε ηξφπν πνπ λα απνηειέζνπλ απζεληηθή κνξθή αγσγήο
537

 ρσξίο βέβαηα λα 

ππνζηεξίδεηαη ν νπκαληζηηθφο κνλφδξνκνο
538

. Γηα ηνλ Savater, ε νπκαληζηηθή 

δηάζηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηδαθηέσλ καζεκάησλ δελ αθνξά ην δηαρσξηζκφ 

ηνπο ζε γξάκκαηα θαη επηζηήκεο, ζε αλζξσπηζηηθά θαη κε καζήκαηα
539

, νχηε ζην 

πεξηερφκελφ ηνπο, απηφ θαζ’ απηφ, αιιά «ζηνλ ηξφπν πνπ απηά  παξαδίδνληαη»
540

.  

Όζν αλαθνξά ηψξα ηνπο ζρνιηθνχο ζεζκνχο, ε άπνςε φηη απφ ηε θχζε ηνπο «δε 

κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ πηζηά θνηλσληθέο νπηνπίεο ή άθξαηεο ηερλνθξαηηθέο 

αληηιήςεηο» θαζψο «βξίζθνληαη αλάκεζα ζε δηαξθή αλαδήηεζε ζηνλ επηζηεκνληθφ 

                                                             
531 Σν εθθξεκέο ηεο παλεπηζηεκηαθήο κεηαξξύζκηζεο, ζ. 185 
532Οη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο, ζ.267, Υαξαθηεξηζηηθά φπσο «ε δηεξεχλεζε αμηψλ ηεο πξαθηηθήο δσήο, 

ε πξναγσγή ειέγρνπ ησλ ηδεψλ «εζηηάδνληαο «ζηε ινγηθή θαη ηελ θξηηηθή, ν ζεβαζκφο ησλ 

πξνζσπηθψλ απφςεσλ ζηε ζπδήηεζε, «ν αλαζηνραζκφο θαη νη εζηθέο αμίεο ηεο πξνζσπηθήο 

αθεξαηφηεηαο θαη ζνβαξφηεηαο» εκπεξηέρνληαη ζηηο αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο.  
533 Παγθνζκηνπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζ. 119 
534 Η αμία ηνπ εθπαηδεύεηλ, ζ. 157 
535 Βι. ζην ίδην, ζζ. 155 
536 Παγθνζκηνπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζ. 146 
537 Η αλζξσπηζηηθή παηδεία ζηε ζύγρξνλε εθπαίδεπζε, ζ. 95 
538 Η αμία ηνπ εθπαηδεύεηλ, ζ. 173 
539

 Βι. ζην ίδην, ζζ. 156 ,Αλζξσπηζηηθά καζήκαηα: φξνο πνπ επηθξάηεζε θαηά ηελ αλαγέλλεζε 
πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηζνχλ νη αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαλ ηα αξραία 

ειιεληθά θαη ηα θιαζζηθά ιαηηληθά, απφ ηηο ζενινγηθέο Βι. ζην ίδην, ζζ. 177 
540 Βι. ζην ίδην, ζζ. 161 
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θαη θνηλσληθφ ηνκέα»
541

, δείρλεη απφ ηε κηα ηελ πνιπδηάζηαηε επηδίσμε ηνπ ζρνιείνπ 

αιιά θαη ηελ ελδερφκελε αδπλακία ηνπ λα εζηηάζεη ηζνδχλακα πξνο ηηο δπν 

θαηεπζχλζεηο επηηξέπνληαο κηα απζαίξεηε πνιιέο θνξέο αλάπηπμε ηνπ 

γλσζηνθεληξηθνχ ηνπ ζηνηρείνπ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά αλαγθαίν, φρη κφλν ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ αιιά θαη ηελ αληίζηαζε θαη ιήςε κέηξσλ κε ζθνπφ ηηο αιιαγέο πνπ 

αθνξνχλ ην κέιινλ ηνπ ζχγρξνλνπ πνιίηε.  

 

3.3 Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

Ο πνιιαπιφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηηο ζχγρξνλεο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο, ηηο 

θνηλσλίεο ηεο ηερλνινγίαο, απνηειεί ζέκα πξνβιεκαηηζκνχ αιιά θαη δηεξεχλεζεο, ζε 

κηα πξνζπάζεηα λα αληηιεθζνχκε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηακφξθσζε ηνπ θνηλσληθνχ 

αλζξψπνπ. 

Ζ αμία ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνθηά ηδηαίηεξν βάξνο
542

 γηα ηνλ Jules Feerry, 

ζε κηα πεξίνδν πνπ ζηφρεπε ζηελ πξνψζεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ζηε Γαιιία,  

θαζψο επηδηψθεηαη κέζνπ απηνχ, ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο αληίιεςεο ησλ καζεηψλ, 

κέζα απφ κηα ππνζηεξηθηηθή δηαδηθαζία ψζηε ην παηδί λα αληηιεθζεί ηνπο «δηθνχο 

ηνπ πεξηνξηζκνχο θαη δεζκεχζεηο»
543

. 

ε κηα ζχγρξνλε ζεψξεζε, ην θέληξν βάξνπο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ 

αθνξά ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ κέζα απφ δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο
544

, εζηηάδεη ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, δειαδή ηηο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζην καζεηή θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηελ θνηλσληθή 

δξαζηεξηφηεηα, δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, απνκαθξχλεηαη απφ 

παιαηφηεξεο νπηηθέο πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ εζηθή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ππνζηήξηδαλ ηα κνληέια  «ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζσηήξα, ηνπ 

ζεκαηνθχιαθα αμηψλ, ηνπ αξρεγνχ, ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ
545

». Ζ άπνςε 

                                                             
541 Βησκαηηθή επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία, ζ. 40 
542 Ο λφκνο 28εο Μαξηίνπ 1882 ζηε Γαιιία απνηέιεζε θαηλνηνκία θαζψο επηδηψρζεθε ε 

αληηθαηάζηαζε απφ ηελ εζηθή θαη ζξεζθεπηηθή δσή απφ ηελ εζηθή πνιηηεηαθή. 
543 Ecole et citoyenneté : L’individualisme républicain de Jules Ferry à Vichy :controverses,  ζ.291 
544 Δλεξγόο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε, ζ. 157 
545 Σν εθπαηδεπηηθό έξγν σο θνηλσληθόο ξόινο, ζ. 25 
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γεξκαλψλ παηδαγσγψλ πνπ επηθξάηεζε γηα πνιιά ρξφληα  «πεξί ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

απζεληία», κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ έλαλ εθπαηδεπηηθφ «θαιφ», 

ηνπνζεηεκέλν κέζα ζε έλα ηδεαηφ πιαίζην
546

, δηαθνξνπνηείηαη ζε κηα ζχγρξνλε 

αληίιεςε πνπ αληηιακβάλεηαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο επηζηήκνλα, εηδηθφ ζε ζέκαηα 

αγσγήο θαη δηδαθηηθήο, πνπ θαιείηαη ηαπηφρξνλα κέζα απφ δηεπηζηεκνληθέο 

πξνζεγγίζεηο λα ππνζηεξίμεη ην θαζεκεξηλφ ηνπ έξγν ζηε ζρνιηθή ηάμε
547

, 

επηδεηθλχνληαο ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμαηνκηθεπκέλε αλάπηπμε γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηδενινγία
548

. 

ηε λέα απηή νπηηθή γηα ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αληαλαθινχληαη ηφζν νη 

ηθαλφηεηεο - δεμηφηεηέο ηνπ, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε επαγγεικαηηθά θξηηήξηα, φζν 

θαη εζηθέο δηαζηάζεηο, κε ζηφρν ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηελ 

πξνάζπηζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο
549

, αλ θαη δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε 

ηνλ ππεξηνληζκφ ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ ξφινπ πνπ ηνλ απνκαθξχλεη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ 

θνηλσληθνχ ηνπ ξφινπ
550

, ηε δεκηνπξγία δειαδή ειεχζεξσλ, ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ 

πνιηηψλ πνπ ζα πξνσζήζνπλ ηε ιεηηνπξγία γλήζησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ
551

. 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ν εθπαηδεπηηθφο απνηειεί ην δίαπιν αλάκεζα ζην καζεηή,  

ην ζρνιηθφ ζχζηεκα  θαη ηελ θνηλσλία, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ην καζεηή, 

δηακνξθψλνληαο πιαίζηα πνπ απαηηνχλ «ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία 

εθπαηδεπηή εθπαηδεπφκελνπ»
552

. Ζ δηάζηαζε απηή ηνλ νξίδεη σο θνξέα γλψζεο, 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ αμηψλ, θαζψο θαιείηαη λα κεηαθέξεη ην αμηαθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ ζχζηεκα ην νπνίν θαη ππεξεηεί, ζε ζεζκηθά πάληα πιαίζηα, δηακέζνπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ θαιείηαη λα εθαξκφζεη
553

, απνηειψληαο παξάιιεια, 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, ηνλ εξκελεπηή ησλ κεγάισλ εζηθψλ ηδεψλ ηεο 

επνρήο θαη ηεο ρψξαο ηνπ
554

. Αλ θαη ν θχξηνο ξφινο ηνπ είλαη ε αγσγή θαη ε 

δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ
555

, ελ ηνχηνηο γίλεηαη εκθαλήο ν κεηαβαιιφκελνο ξφινο ηνπ 

                                                             
546 Παηδαγσγηθή ςπρνινγία, ζ. 490 
547 Βι. ζην ίδην, ζζ. 492 
548 Οη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο, ζ. 259 
549 Δλεξγόο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε, ζ. 158 
550 Η γέλεζε ηνπ θνηλσληθνύ αλζξώπνπ, ζ. 117 
551 Βι. ζην ίδην, ζζ. 118 
552

 Παηδεία θαη θνηλσληθή αλ Παηδεία θαη θνηλσληθή αλακόξθσζε, κηα Γθξακζηαλή πξνζέγγηζε, ζ. 23 
553 Η γέλεζε ηνπ θνηλσληθνύ αλζξώπνπ, ζ. 116 
554 Δθπαίδεπζε θαη θνηλσληνινγία, ζ. 140 
555 Παηδαγσγηθή ςπρνινγία ,ζ. 490 



95 

 

ζε κηα θνηλσλία πνπ θαη ε ίδηα κεηαβάιιεηαη θαη ηελ νπνία  θαιείηαη  ηειηθά λα 

ππεξεηήζεη.. 

ηνπο πνιιαπινχο ξφινπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ελέρεηαη θαη ε δηαδηθαζία ηεο 

ζπγθξφηεζεο ηνπ «πνιηηηθνχ εαπηνχ»
556

, δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν δάζθαινο κε 

πνηθίιεο δηαδηθαζίεο θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, αλαπηχζζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ κε «ινγηθέο δηακάρεο»
557

. Έηζη ζα κπνξέζνπλ λα εθαξκνζηνχλ πξαθηηθέο 

επηθνηλσλίαο κε ζθνπφ ηελ «άζθεζε πνιηηηθήο παηδείαο». Γηα λα γίλεη φκσο απηφ 

απαηηείηαη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο λα έρεη αλεπηπγκέλε ηελ πνιηηηθή παηδεία
558

 

απνηειψληαο παξάιιεια παξάδεηγκα κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζηάζε ηνπ, 

απνδερφκελνο ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ, θαη επηδηψθνληαο ηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ 

πλεχκαηφο ηνπο
559

. Γεμηφηεηεο πνπ δελ πεξηνξίδνληαη ζε ζηελά παηδαγσγηθά 

πεξηερφκελα αιιά δηαρένληαη ζε ζέκαηα επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

πνιίηε κέζα απφ πην ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχλ θξηηηθέο ηθαλφηεηεο
560

, 

απνηεινχλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά, αλαγθαία γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα 

ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ πξνσζεί ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ηνλ 

εθδεκνθξαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο. 

Ζ ειεπζεξία απνηειεί ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν κπνξνχλ λα 

αλαπηπρζνχλ νη ζρέζεηο φζσλ απνηεινχλ ηε ζρνιηθή ηάμε θαη κνλάδα. Απνηειεί 

επίζεο βαζηθφ κέζν κε ην νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο ζα επηθέξεη, φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη, «ηελ αλαραίηηζε ησλ δπλάκεσλ εμνπζίαο», δπλάκεηο πνπ απνηξέπνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο αηνκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ λέσλ αλζξψπσλ
561

. Ζ δεκηνπξγία ησλ 

θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ, ην θιίκα ηεο ηάμεο, ν ζρεδηαζκφο ησλ δξάζεσλ, θαζψο θαη 

επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή θαη δξάζε, απνηειεί επζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα απφ 

κηα δηαξθή αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπο. 

Με πνηφ ηξφπν φκσο κπνξεί λα αλαραηηίζεη ηηο δπλάκεηο ηηο εμνπζίαο ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ ππεξεηεί, νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ ηελ απηνλνκία ηνπ θαη ελδερνκέλσο 

ηνλ εκπνδίδνπλ ή θαη απνηξέπνπλ απφ ην λα αλαπηχμεη ηνλ θνηλσληθφ ηνπ ξφιν; 

                                                             
556 Κνηλσληθνπνίεζε, ε γέλεζε ηνπ θνηλσληθνύ ππνθεηκέλνπ, ζ. 279 
557 Η αμία ηνπ εθπαηδεύεηλ, ζ. 187 
558 Πεγηάθε Πφπε, Οη αμίεο ηεο θνηλνηηθήο θαηαλφεζεο θαη αιιειεγγχεο ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα γηα 

ηελ Δπξσπατθή ηαπηφηεηα, Βήκα Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ,Σ.Γ΄.ηρ.16, 1995, ζ. 75 
559 Η αμία ηνπ εθπαηδεύεηλ, ζ .189 
560 Δλεξγόο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε, ζ. 162 
561 Η γέλεζε ηνπ θνηλσληθνύ αλζξώπνπ, ζ. 118 
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Γεγνλφο πνπ θαίλεηαη λα ηνλ νδεγεί ζηελ απάζεηα ηφζν ζην εξγαζηαθφ φζν θαη ζην 

επξχηεξν θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη λα ηνλ απνηξέπεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα 

θνηλά, αλ ν ίδηνο δελ έρεη αλαπηχμεη ραξαθηεξηζηηθά θαη δεμηφηεηεο θαηάιιειεο; 

Δπηπιένλ, έρεη ελ ηέιεη, θαηαλνήζεη ν ίδηνο, ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηνπ πνιίηε;  

Καη πνηφο ηειηθά είλαη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ην ζρνιείν ηνπ 

αχξην
562

; 

Οη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ην κάζεκα ηεο θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηθήο αγσγήο  καδί κε ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο αληρλεχηεθαλ 

θαηά ηελ έξεπλα ηεο ΗΔΑ
563

. Ζ πεπνίζεζε φηη ε αγσγή ηνπ πνιίηε δηδάζθεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ απνθηήζεη εηδηθέο γλψζεηο 

θαη αλαπηχμεη δεμηφηεηεο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ ηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, θαίλεηαη λα απνκνλψλεη ηφζν ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ αγσγή ηνπ πνιίηε απφ ηα άιια γλσζηηθά αληηθείκελα δηδαζθαιίαο φζν θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Όηαλ ε 

εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε εηδσζεί πνιπδηάζηαηα, θη φηαλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζεσξήζνπλ ηελ αγσγή ηνπ πνιίηε θαζήθνλ ηνπο θαηαλνψληαο ηε ζεκαζία ηνπ 

ζηφρνπ γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο, ηφηε ε εθπαίδεπζε γηα ηνλ πνιίηε κπνξεί λα 

απνδψζεη ηα θαιχηεξα ηφζν γηα ηελ ελίζρπζε ησλ καζεηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ 

πνιηηψλ φζν θαη γηα ηε δηεχξπλζε ηεο δεκνθξαηίαο. Ζ απνκφλσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ  απνηξέπεη ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο κέζα απφ κηα δηεξεπλεηηθή θαη θξηηηθή καηηά. 

Ζ δηεξεχλεζε ινηπφλ ηεο ζηάζεο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ 

ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε θαη γηα ηνλ πνιίηε θαίλεηαη λα 

ιεηηνπξγεί σο πξναπαηηνχκελν ψζηε λα ππνζηεξηρηνχλ ηα δηδαθηηθά εξγαιεία θαη νη 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ππνζηεξίδνληαο φηη ν εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα γίλεη 

αληηιεπηφο ηφζν απφ ηελ πνιηηεία φζν θαη απφ ηνλ ίδην, σο θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

επέλδπζε, φρη κε ηε ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο αιιά απηή ηεο 

εμέιημεο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

                                                             
562 Δλεξγόο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε, ζ.160, πξνβιεκαηηζκφο πνπ εληνπίδεηαη θαη απφ ηνλ ΟΟΑ  ην 

2001 
563 Η δεκνθξαηία ν πνιίηεο θαη νη «άιινη», ζ.22 
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Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, «σο αλζξσπηζηή», ζχκθσλα κε ηνλ Υαηδεγεσξγίνπ 

Γ.
564

, πεξηνξίδεη ην ξφιν ηνπ ζε ζηεγαλά πνπ αθνξνχλ θπξίσο θνηλσληθά - 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα απνδίδνληαο ηνπ πεξηζζφηεξν κηα αλζξσπηζηηθή παξά 

πνιηηηθή δηάζηαζε. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή, 

πνιηηεηαθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε, έγθεηηαη ζηελ πξνψζεζε ηεο «δεκνθξαηηθήο 

γλψζεο» πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ έλα ζχλνιν πξνζεγγίζεσλ πνπ αθνξνχλ 

ελεξγεηηθέο - ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο
565

, ελψ «ν αλαδνκηζηηθφο ξφινο ηνπ» ζηελ 

θνηλσλην - θεληξηθή πξνζέγγηζε, θηλείηαη αλάκεζα ζηελ αιιαγή αληηιήςεσλ θαη 

ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν, ηελ αληηκεηψπηζε ηε ζρνιηθήο 

απνηπρίαο αιιά θαη ζχκθσλα κε ην Giroux, ηελ αλάπηπμε ηεο λνεκνζχλεο θαη ηεο 

εζηθήο
566

. Γηαζηάζεηο νη νπνίεο ζην ζχλνιφ ηνπο εληζρχνπλ ηελ παξαδνρή  φηη «ην 

ζρνιείν κπνξεί λα παξέκβεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη»
567

 δηα 

κέζνπ ηεο θνηλφηεηαο ησλ επηζηεκφλσλ πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ
568

. 

Ζ θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ  ζηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ, ζε θάζε εμειηζζφκελν θνηλσληθφ 

πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, ζεσξείηαη απαξαίηεηε
569

 αιιά θαη εχινγα δηαξθήο, ζηα πιαίζηα 

ελφο πεξηβάιινληνο πνπ αληηθαηνπηξίδεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο  ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ. ηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, δελ 

κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε ηνλ  εθπαηδεπηηθφ κέζα απφ ηε ζπλζεηφηεηα ηνπ ξφινπ 

ηνπ, θαζψο είλαη απηφο πνπ θαηέρεη  ηηο γλψζεηο θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα ηνπ 

επηηξέςνπλ λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ πξνο κηα θαηεχζπλζε θαηαλφεζεο 

ηνπ ηζηνξηθνπνιηηηθνχ, θνηλσληθνχ γίγλεζζαη θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επηζπκίαο 

γηα ζπκκεηνρή. Αλ δερηνχκε φηη πξαγκαηηθά  θαηέρεη ηα εξγαιεία απηά, ηα 

ρξεζηκνπνηεί  θαηάιιεια, κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα πξνσζεί ηελ δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα 

ηνπ πνιίηε δηα κέζνπ ηεο εθπαίδεπζεο; Ή ε απαμίσζε ηνπ επαγγέικαηνο απφ ηελ 

πνιηηεία αιιά θαη ν εθθνβηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν ρεηξαγψγεζεο ηνπ, ηνλ 

                                                             
564 Βι. ζην ίδην, ζζ. 271 
565 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε, ζ. 160 
566

 Δηζαγσγή ζηηο επηζηήκεο ηεο παηδαγσγηθήο, ζζ. 271 - 272 
567 Βι. ζην ίδην, ζζ. 266 
568 Παηδεία θαη θνηλσληθή αλακόξθσζε, κηα Γθξακζηαλή πξνζέγγηζε, ζ. 105 
569 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε, ζ. 215 
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απνηξέπεη απφ ην λα ππνζηεξίμεη ζζελαξά ηελ πινπνίεζε θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ γηα 

ηελ πνιηηηθή ελίζρπζε ησλ καζεηψλ ζέηνληαο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο; 

 

3.4 Δξγαιεία θαη κέζα  

Θεσξψληαο ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε 

δεκηνπξγία ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ πνιηηψλ πνπ πξνάγνπλ αμίεο, κε ζηφρν ην θνηλφ 

θαιφ, είλαη ρξήζηκν λα εληνπηζηνχλ θαηάιιεια κέζα θαη  παηδαγσγηθά εξγαιεία  πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη  λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ παξαπάλσ ζηφρν.  

Ζ παξνρή δπλαηφηεηαο αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ, θαζψο θαη ε αλάιπζε, 

επεμεξγαζία θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ, απνηεινχλ ζεκαληηθά κέζα αλάπηπμεο ηεο 

θνηλσληθήο κάζεζεο, ηεο νπνίαο θνξέαο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο .Ζ παξαηήξεζε  θαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε πξνβιήκαηα ηεο δσήο αιιά θαη ε εμεχξεζε 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ
570

 κέζα απφ βησκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαηά ηηο νπνίεο κπνξνχλ 

λα αλαπηπρζνχλ δεμηφηεηεο ελζπλαίζζεζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο.  

Ζ αλάιπζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ κέζα απφ ηελ νπνία κπνξνχλ λα δηεξεπλεζνχλ νη 

πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπο, επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

καζεηψλ γηα δξάζεηο θνηλσληθέο, ζπλδένληάο ηνπο έηζη κε ηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα 

ηεο δσήο
571

 ελψ παξάιιεια, επηηπγράλεηαη ε θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ εθείλσλ 

ζπλζεθψλ θαη ησλ θνηλσληθνπνιηηηζηηθψλ ζπλαξηήζεσλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε 

δεκηνπξγία ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, απνηειψληαο ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ 

θαηαλφεζή ηνπο, θαηνξζψλνληαο κε ηελ ππνζηήξημε πάληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, λα 

αλαπηχμνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο κάζεζε
572

.  

Μέζα απφ  ηελ αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, γίλεηαη εθηθηή ε ηθαλφηεηα 

αλάπηπμεο ζπδήηεζεο  θαη επηρεηξεκαηνινγίαο
573

, δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία ν 

καζεηήο θαηνξζψλεη λα αλαπηχζζεη ζαθή θαη αθξηβή ιφγν. Λφγν  θαηαλνεηφ ζηνπο 

άιινπο, καζαίλνληαο παξάιιεια κε ηελ εκπινθή ηνπ ζε δηαινγηθή ζπδήηεζε, λα 

                                                             
570

 Η γέλεζε ηνπ θνηλσληθνύ αλζξώπνπ, ζ. 119 
571 Βι. ζην ίδην, ζζ.  122 
572 Βι. ζην ίδην, ζζ. 123 - 124 
573 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε, ζ. 164 
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αθνχεη ηνλ άιιν αιιά θαη λα ζέηεη εξσηήκαηα ζε κηα πξνζπάζεηα «αλαδήηεζεο ηεο 

θνηλήο αιήζεηαο»
574

. Γεκηνπξγείηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, έλα «πνιηηηθφ 

εξγαιείν» πνπ ζρεηίδεηαη κε εζηθνχο θαη λνκηθνχο θαλφλεο, θαζψο θαη «αληηθείκελν 

θνηλσληθήο κάζεζεο» κε ζηφρν ηελ «θαηαζθεπή αμηψλ» ζηα πιαίζηα αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ
575

. Έηζη ηελ αλάπηπμε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, φπσο 

είλαη θαλεξφ φηη δελ κπνξνχκε λα ηε δνχκε σο απηφλνκε  απφ ηελ εζηθή αλάπηπμε, 

έηζη δελ κπνξνχκε λα ηε δηαρσξίζνπκε θαη απφ ηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή 

ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, θαζψο ε αληίιεςε αιιά θαη ε πηνζέηεζε δεκνθξαηηθψλ αμηψλ 

απφ ηνπο καζεηέο θαη  ε έληαμε ησλ αμηψλ ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα, απνηειεί 

ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ θαηαλφεζή ηεο ζεκαζίαο ηνπο απφ ηνπο καζεηέο. 

Ζ αληίιεςε ηεο δεκνθξαηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε εθθξάδεηαη κέζα απφ ηε 

δεκνθξαηηθή εθπαηδεπηηθή ζεσξία, ε νπνία εζηηάδεη ζηελ ηζφηηκε παξνρή γλψζεο ζε 

φινπο ηνπο καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα εκπιαθνχλ ζε θαηαζηάζεηο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, ζηελ άκεζε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ 

θαζψο θαη ζην ζαθή πξνζδηνξηζκφ ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ
576

. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη καζεηέο, «παχνπλ λα είλαη παζεηηθνί, θαη άθξηηνη δέθηεο»
577

, 

ελψ ε «επίγλσζε ηνπ ζθνπνχ»
578

 θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο γλψζεο, κπνξεί λα 

ζπλδεζεί κε ηελ αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκνχ αιιά θαη ηελ επηζπκία γηα ιήςε κέηξσλ 

ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή πινπξαιηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Γεκηνπξγνχληαη έηζη ζπλζήθεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ «αλαζηνραζηηθή δηδαζθαιία θαη 

κάζεζε», ηθαλψλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε θαη λα δηδάμνπλ ηε 

δεκνθξαηία
579

. 

Ζ αλάπηπμε ησλ αμηψλ ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα κε ηε κνξθή «ειεπζέξσλ 

δηαδηθαζηψλ, κε πνηθίιν πεξηερφκελν», μεπεξλνχλ ην πεξηερφκελν ζπγθεθξηκέλσλ 

καζεκάησλ, δηακνξθψλνληαο ηελ αλάγθε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

                                                             
574 Η αμία ηνπ εθπαηδεύεηλ, ζ. 189 
575 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε, ζ. 164 
576 Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε, ζ. 173 
577 Η γέλεζε ηνπ θνηλσληθνύ αλζξώπνπ, ζ. 119 
578Φξάγθνο Υ., Ψπρνπαηδαγσγηθή: ζέκαηα παηδαγσγηθήο ςπρνινγίαο, παηδείαο, δηδαθηηθήο θαη κάζεζεο, 

εθδφζεηο Gutenberg , Αζήλα 1984, ζ.157 
579 Alexandra Couloubaritsi, Δηζήγεζε ζην Second South European and Mediterranean conference of 
citizenship identity and culture: the challenge for education,10-11-2007 university of Patra 
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πεξηζζφηεξν ζπλαξπαζηηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ καζεηψλ θαζψο έρεη 

εληνπηζηεί φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πινπνηείηαη ε αλάπηπμε ησλ αμηψλ, ζρεηίδεηαη 

θαη κε ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν θαζψο θαη  ηελ ειιεηπή πξνεηνηκαζία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ
580

. 

Έλα φκσο πξφγξακκα ζπνπδψλ, φζν θη αλ επηζπκεί λα ιεηηνπξγήζεη κέζα απφ έλα 

ζχζηεκα ειεχζεξσλ δηαδηθαζηψλ, γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη, 

ρξεηάδεηαη λα αθνινπζεί έλα πεξηζζφηεξν νξγαλσκέλν πιαίζην ην νπνίν δηαξθψο  ζα 

αμηνινγείηαη ψζηε  λα αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ αιιά 

θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν θαινχληαη λα 

αλαπηχζζνληαη θαη κειινληηθά λα ζπκκεηέρνπλ. 

 Ο ειεχζεξνο ζρνιηθφο ρψξνο, ε αλάιεςε ζπιινγηθψλ αιιά θαη αηνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, κέζα απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα αλαπηπρζεί ν δηάινγνο, ε θξηηηθή θαη 

ν ζεβαζκφο, απνηειεί ην κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειεχζεξεο θαη δεκνθξαηηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή
581

. Έηζη ε ζρνιηθή ηάμε, απνηειεί ην πεξηβάιινλ κέζα 

ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη ε θνηλσληθή κάζεζε ησλ καζεηψλ θαη πεξηιακβάλεη έλα 

ζχλζεην πιέγκα ζρέζεσλ  πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο καζεηέο, κε φηη απηνί 

κεηαθέξνπλ απφ ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη, φζν 

θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κε ηελ ηδενινγία  πνπ κεηαθέξνπλ σο πνιίηεο. Γίλεηαη 

ινηπφλ αληηιεπηή, ε δεκηνπξγία ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο αιιά θαη αιιειφδξαζεο, 

θαζψο ε ηάμε κε ηελ έλλνηα ελφο θνηλσληθνςπρνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, επηηξέπεη ηε 

δεκηνπξγία ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα κέιε πνπ ηελ απνηεινχλ, κέζα απφ κηα δηαιεθηηθή 

δπλακηθή δηαδηθαζία
582

 φπνπ ε πνηφηεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο εμαξηάηαη απφ ηε 

κνξθή ηεο δηδαζθαιίαο
583

. 

Ζ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ βησκαηηθήο - επηθνηλσληαθήο δηδαζθαιίαο ζε 

αληίζεζε κε παξαδνζηαθά κνληέια εθπαίδεπζεο, κπνξνχλ λα απνθέξνπλ ηα βέιηηζηα 

απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ε ιχζε ησλ νπνίσλ απαηηεί 

ζπλεξγαηηθφηεηα, ππεπζπλφηεηα θαη αιηξνπηζκφ
584

, ππνζηεξίδνληαο παξάιιεια ηε 

                                                             
580 Οη αμίεο ηεο θνηλνηηθήο θαηαλφεζεο θαη αιιειεγγχεο ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα γηα ηελ Δπξσπατθή 

ηαπηφηεηα, ζ.244 
581

 Η γέλεζε ηνπ θνηλσληθνύ αλζξώπνπ, ζ. 124 
582 Βι. ζην ίδην, ζζ.  112 
583 Βι. ζην ίδην, ζζ. 113 
584 Βησκαηηθή επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία, ζ. 98 
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δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. πκκεηνρηθνί θαη ζπλεξγαηηθνί επίζεο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο, επηηξέπνπλ ηελ αληίιεςε πξνβιεκάησλ έηζη ψζηε λα γίλνληαη 

αληηιεπηέο νη ζπληζηψζεο ηνπο. Γηαηί παίξλνληαο νη καζεηέο ελεξγφ ξφιν ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζίαο, ηφζν θαηά ην ζρεδηαζκφ φζν θαη θαηά ηελ πινπνίεζε, 

απνθηνχλ θξηηηθέο δεμηφηεηεο.  

Δπηπιένλ κε ηε δεκηνπξγία ελφο ζπλεξγαηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηα πιαίζηα πάληα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη κε ηελ αλάπηπμε νκαδνζπλεξγαηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, γίλεηαη 

εθηθηή ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηε δεκηνπξγία 

ελεξγψλ πνιηηψλ, απνηειψληαο επίζεο έλα θαηάιιειν κέζν γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ 

ηνπ αηφκνπ
585

 θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο
586

. 

Όηαλ ηα άηνκα «δηδάζθνληαη θαη θαηαλννχλ φηη ε πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε 

ζπλδέεηαη κε ην άιιν άηνκν … θαη φηη πξέπεη λα ζέβνληαη θαλφλεο, λα απνδέρνληαη 

εζηθέο ππνρξεψζεηο … δηακνξθψλνπλ ηνπο θνηλσληθνχο ηνπο νξίδνληεο»
587

 θαη 

ελδπλακψλνληαη κέζα απφ πνηθίιεο δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο, 

επηηξέπνληαο  ηελ ελίζρπζε   ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπ δξάζεο. 

 

3.5 Μηα θνηλσληνθεληξηθή εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε γηα ηνλ πνιίηε 

Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλη, έρεη σο ζηφρν ηηο εθπαηδεπηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ελάληηα πξνο ηηο ζεζκνζεηεκέλεο παηδαγσγηθέο εμνπζηαζηηθέο δνκέο 

πνπ απνηξέπνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο
588

. Μεηαξξπζκίζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηνλ Durkheim, 

θαίλεηαη λα έρνπλ άκεζε εμάξηεζε κε ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

αιιαγέο
589

, ελψ παξάιιεια  επηηξέπνπλ ηε δηακφξθσζε  κηαο ηέηνηαο θνηλσλίαο 

πνιηηψλ φπνπ ην «έιινγν πνιηηηθφ Όιν» ζα πξνέρεη
590

. 

Ζ φπνηα εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ε νπνία δηαηείλεηαη φηη πξνσζεί ζηφρνπο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελδπλάκσζεο ησλ καζεηψλ θαη ηεο ελεξγνπνίεζήο ηνπο κε ζηφρν 

                                                             
585 Baudrit Alain, Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, εθδφζεηο Κέδξνο, Αζήλα 2007, ζ. 520 
586 Βι. ζην ίδην, ζζ. 521 
587 Etzioni, Amitai, Μαληάηεο ,Γηψξγνο Η.,Η θνηλσλία ηεο ππεπζπλόηεηαο: θνηλσληθόηεηα θαη 

αηνκηθηζκόο, εθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα 1999, c1998, ζ. 23 
588 Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ, ζ. 91 
589 Βι. ζην ίδην, ζζ. 114 
590 Βι. ζην ίδην, ζζ. 92 
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ηε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ ελεξγνχ, 

δεκνθξαηηθνχ πνιίηε, θαζψο ζηεξίδεηαη ζε αιιαγέο δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη φρη 

ζε αιιαγέο νπζηαζηηθέο, πνπ αθνξνχλ ηελ φιε δνκή θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο 

εθπαίδεπζεο, θαίλεηαη λα απνηειεί παλάθεηα.  

Αλ θαη ε ελδπλάκσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ ζηα πιαίζηα αιιεινδξαζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα 

αληίιεςε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε αιιά θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 

γηα ηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο, ε αλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο έλλνηαο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζήκεξα, θαζψο θαη ησλ ζηφρσλ πνπ πξνσζεί, νδεγεί ζηελ αλάγθε 

αλάπηπμεο κηαο θξηηηθήο πνπ δελ ζα εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

αιιά ηελ θξηηηθή ηεο ίδηαο ηεο εθπαίδεπζεο, κε πξφζεζε λα πξνζδηνξηζηεί κε 

αθξίβεηα ν ξφινο ηεο σο απαίηεζε ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο αιιά θαη σο κέζν γηα ηελ 

πηζαλή αιιαγήο ηεο. 

ηε ζχγρξνλε απαίηεζε ησλ λεσηεξηθψλ ζεσξεηηθψλ ηεο εθπαίδεπζεο
591

, «αιιάμηε 

ην ζρνιείν γηα λα αιιάμεη ε θνηλσλία,», απαληά ε θνηλσλην - θεληξηθή πξνζέγγηζε
592

 

σο ην παηδαγσγηθφ εθείλν κέζν πνπ επηζπκεί λα δψζεη κηα δηαθνξεηηθή δηάζηαζε 

ζηελ εθπαίδεπζε πξνο ηελ αιιαγή ηεο θνηλσλίαο κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

ηα πιαίζηα ηεο θνηλσλην - θεληξηθήο πξνζέγγηζεο, γίλνληαη αληηιεπηέο δχν 

θαηεπζχλζεηο πνπ θηλνχληαη είηε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο 

θνηλσλίαο είηε πξνο ηελ θαηεχζπλζε θαηά ηελ νπνία ε εθπαηδεπηηθή αιιαγή 

πξνυπνζέηεη θαη ηελ θνηλσληθή
593

. Ο εθδεκνθξαηηζκφο ηεο θνηλσλίαο θαίλεηαη λα 

επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ παηδαγσγηθή πξνψζεζε ηεο 

δεκνθξαηίαο, ρξεζηκνπνηψληαο πξαθηηθέο πνπ αλαπηχζζνπλ ηηο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο 

κε ζηφρν ηελ «ππεξεζία ηνπ ζπλφινπ», άπνςε ε νπνία ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνλ 

Dewey ζην Democracy and Education
594

.  

ηνλ θνηλσλην - θεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, εληνπίδνληαη 

θαηεπζχλζεηο πνπ αλ θαη ππνζηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζεσξεηηθψλ θαη 

                                                             
591

 Γεικνχδνο, Γιελφο, Freire 
592 Δηζαγσγή ζηηο επηζηήκεο ηεο παηδαγσγηθήο, ζ. 260 
593 Βι. ζην ίδην, ζζ. 256 
594 Βι. ζην ίδην, ζζ. 257 
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εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθνχο επηκέξνπο ζηφρνπο, εζηηάδνπλ φιεο ζηελ θξηηηθή 

παηδαγσγηθή δίλνληαο  κηα δηαθνξεηηθή δηάζηαζε ζηελ θξηηηθή πνπ ίζρπε κέρξη ηψξα 

ζηελ παηδαγσγηθή επηζηήκε. 

Έηζη, εληνπίδεηαη φηη νη «θνηλσληθνί δνκνιεηηνπξγηζηέο εζηηάδνπλ «ζηε ζπλνρή, ηε 

ζπλέρεηα θαη ηε βειηίσζε» ηεο θνηλσλίαο, ελψ νη θνηλσληθνί αλαδνκηζηέο 

ππνζηεξίδνπλ «ηελ αιιαγή, ηελ αλαζπγθξφηεζε, ηε κεηαξξχζκηζε θαη ηελ 

αλαδφκεζή ηεο». Οη θνηλσληθνί αλαδνκηζηέο επεθηείλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο πξνο 

δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο «ην ζρνιείν αιιάδεη ζηαδηαθά ηελ 

θνηλσλία» ελψ ζχκθσλα κε ηνπο θηιειεχζεξνπο δνκνιεηηνπξγηζηέο, «ην ζρνιείν σο 

νηθνδφκεκα ηεο ηαμηθήο θνηλσλίαο, δελ κπνξεί λα ηελ αιιάδεη». Δλψ γηα ηνπο 

ξηδνζπάζηεο αλαδνκηζηέο, «ην ζρνιείν παξάγεη, θαη δελ αλαπαξάγεη απιψο ζρέζεηο 

εμάξηεζεο- αλαπαξαγσγήο» φπσο ππνζηεξίδνπλ νη κεηα - θξηηηθνί αλαδνκηζηέο. Όιεο 

φκσο νη θαηεπζχλζεηο ζπγθιίλνπλ ζηελ Κξηηηθή παηδαγσγηθή ηεο νπνίαο ζεσξεηηθέο 

βάζεηο πξνέξρνληαη απφ ηε ζρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο αιιά θαη πξνγελέζηεξα  απφ 

ηνπο θνηλσληθνχο νξακαηηζηέο θαη νπηνπηζηέο
595

.  

Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ ην ζρνιείν σο ρψξνο πνπ επηδηψθεη ηελ ππεξεζία ηνπ 

ζπλφινπ,  ηελ πξνζηαζία θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο πνιηηηθνχ- νηθνλνκηθνχ 

– θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, σο θνξέαο αιιαγήο θαη αλαζπγθξφηεζεο ηεο θνηλσλίαο. 

Αλαζπγθξφηεζεο κε ηελ έλλνηα ηεο αλαδηακφξθσζεο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηνλ 

πνιίηε, ηελ θνηλσλία θαη ηελ εμνπζία θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο φρη 

κφλν ζε ζέκαηα θνηλσληθά  αιιά θαη πνιηηηθά. 

Χο πξνυπφζεζε ηεο παξαπάλσ νπηηθήο θαη ζχκθσλα κε ηελ θνηλσληνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε, αλαθέξεηαη ε δηακφξθσζε ηνπ ρεηξαθεηεκέλνπ πνιίηε κε δεμηφηεηεο 

πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ, ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή
596

  θαη ηελ 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απέλαληη ζε ζχγρξνλα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

θνηλσλίεο 
597

ζην πιαίζην αλάπηπμεο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε. 

                                                             
595 Δηζαγσγή ζηηο επηζηήκεο ηεο παηδαγσγηθήο, ζζ. 277 – 288. Κνηλσληθνί νξακαηηζηέο θαη νπηνπηζηέο: 

Πιάησλαο, Απγνπζηίλνο, Marx, Thoreau, Skinner, Russel 
596

 Πνιηηηθή θνηλσληνινγία, ζζ. 439 - 438 φπνπ ελεξγή ζπκκεηνρή σο απφξξνηα «έληνλνπ ηδενινγηθνχ 
δηαπνηηζκνχ, ελδηαθέξνληνο γηα αζπλείδεηεο αηνκηθέο αλάγθεο, ηεο εζηθήο ππνρξέσζεο ζπκκεηνρήο, 

ηεο ζπλεηδεηφηεηαο θηλήηξσλ,  ηνπ επηπέδνπ κφξθσζεο. 
597 Δηζαγσγή ζηηο επηζηήκεο ηεο παηδαγσγηθήο, ζ. 262 
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Αλ θαη ε θνηλσληθν - ζπλαηζζεκαηηθή- γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ κπνξεί λα 

απνηειέζεη εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο δεμηφηεηαο, αλάινγα κε ηε βαζκίδα 

ζηελ νπνία αλήθνπλ νη καζεηέο, σζηφζν νκαδνζπλεξγαηηθέο κέζνδνη ,πνπ 

πξναλαθεξζήθαλ, θαζψο θαη νη πξαθηηθέο θαηαλφεζεο ησλ αηηηαθψλ ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ 

εμεχξεζεο ιχζεσλ αιιά θαη έθθξαζεο, επηδηψθνπλ ηελ πηνζέηεζε καθξνπξφζεζκσλ 

γλσζηηθψλ εξγαιείσλ, ψζηε λα απνηειέζνπλ κειινληηθή δχλακε ζηα ρέξηα ησλ 

πνιηηψλ κε ηελ έλλνηα ηεο δηάξθεηαο ηεο γλψζεο
598

. 

Μήπσο φκσο πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε θαη γηα ηε ζέζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηελ 

εθπαίδεπζε, θαζψο θνηλσλία θαη εθπαίδεπζε απνηεινχλ έλα ζχζηεκα ζην νπνίν 

θνηλσλία θαη εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αιιειεπηδξνχλ; Ζ ζέζε φηη «ην ζρνιείν πξέπεη 

θαη κπνξεί λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο»
599

 καο θάλεη επίζεο λα 

αλαξσηεζνχκε γηα ην είδνο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ηειηθά επηζπκεί ε θνηλσλία. 

Δπηζπκεί κηα εθπαίδεπζε πνπ ζα αλαπαξάγεη παγησκέλεο θαηεπζχλζεηο πνπ εληζρχνπλ 

ηνλ θνηλσληθφ αληαγσληζκφ ή κηα εθπαίδεπζε πνπ ζα δηακνξθψλεη πνιίηεο ηθαλνχο 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη; πκκεηνρή πνπ ζα αλαθέξεηαη 

θπξίσο ζην εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ή ζα απνηειεί κηα πην δηεπξπκέλε έλλνηα πνπ ζα 

αθνξά απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνλ πνιίηε λα νξζψλεη ιφγν, 

άπνςε πνιηηηθή θαη λα δξα ππνζηεξίδνληάο ηε ζζελαξά;  

Μπνξεί ηειηθά έλαο παηδαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ Κξηηηθή 

ζεσξία, λα αλαδηακνξθψζεη ηελ θνηλσλία κέζα απφ ξεαιηζηηθέο δηαδηθαζίεο 

«απηνπξαγκάησζεο θαη απειεπζέξσζεο ηνπ αλζξψπνπ» φπσο δηαηείλνληαη νη 

ππνζηεξηθηέο ηνπ κέζα απφ ην ζρνιείν
600

; Ζ ηα πξνβιήκαηα πξαθηηθή θχζεσο πνπ 

αληηκεησπίδεη ζήκεξα, ηνπιάρηζηνλ ε ρψξα καο, απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηελ εθπαίδεπζε πξνο άιιε θαηεχζπλζε, πεξηζζφηεξν πιηζηηθνχ 

ραξαθηήξα, εκπνδίδνληαο ηελ αλάπηπμε αληηζηάζεσλ ηφζν απφ πιεπξάο 

εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη απφ πιεπξάο θνηλσλίαο;   

 

                                                             
598 Παηδεία θαη θνηλσληθή αλακόξθσζε, κηα Γθξακζηαλή πξνζέγγηζε, ζ. 24 

 Ζ ελζσκάησζε ηεο γλψζεο σο ελεξγή γλψζε ,είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Γεκεηξάθν, απαξαίηεηε γηα ηελ 
νξζή εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν 
599 Δηζαγσγή ζηηο επηζηήκεο ηεο παηδαγσγηθήο, ζ. 255 
600 Δηζαγσγή ζηηο επηζηήκεο ηεο παηδαγσγηθήο, ζ. 279 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ; 

4.1 Γεκνθξαηία ζηελ εθπαίδεπζε 

Οπζηαζηηθά φκσο, εθείλν πνπ πξαγκαηηθά πξνβιεκαηίδεη αλαθνξηθά κε ηε 

δεκηνπξγία αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ πνπ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε σο κέζν 

γηα ηελ πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη κεηέπεηηα πνιηηψλ, είλαη ε 

δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλά
601

. Ζ δεκνθξαηία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

εθπαίδεπζε ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαζψο απνηειεί θαηάιιειν κέζν γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο κε ηελ πξνψζεζε αμηψλ απαξαίηεησλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιίηε. χκθσλα κε ηνλ Φινπξή, νη αξρέο γηα ην 

δεκνθξαηηθφ ζρνιείν, αλαθέξνληαη ζηνλ «δεκνθξαηηθφ ηξφπν δσήο πνπ καζαίλεηαη 

κέζα απφ εκπεηξίεο» νη νπνίεο πξνθχπηνπλ κέζα απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα
602

 

θαηνξζψλνληαο δει. «κέζσ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ 

λα αλαπηχμεη ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ, ζην πιαίζην ελφο δεκνθξαηηθνχ 

πνιηηηζκνχ
603

». 

Αξθεί φκσο έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα, έζησ θαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν ζχκθσλα 

κε ζχγρξνλεο ηερλνθξαηηθέο αληηιήςεηο, λα θαηνξζψζεη ηελ αλάπηπμε δεκνθξαηηθήο 

ζπλείδεζεο ζηνπο καζεηέο ή απαηηείηαη  ε πξνζνρή θαη ζε άιιεο παξακέηξνπο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα, ε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε δεκηνπξγία θαηάιιειεο «ζρνιηθήο 

αηκφζθαηξαο»; Πξνβιεκαηηζκφο πνπ εληζρχεηαη απφ ηελ άπνςε φηη «ηα λέα 

πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ζπληζηνχλ έλα είδνο ηερλνθξαηηθήο ηδενινγίαο πνπ 

κεηαηνπίδεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ θαη απνθξχπηεη ηηο 

θνηλσληθνπνιηηηθέο πξνεθηάζεηο»
604

.  

Καζψο νη δηαζηάζεηο ηεο δεκνθξαηίαο είλαη πνηθίιεο θαη ζχλζεηεο, ην ζρνιείν 

θαιείηαη, ζε έλα εμίζνπ ζχλζεην πεξηβάιινλ, λα αλαπηχμεη ζηνπο καζεηέο 

δεκνθξαηηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε έλαλ πην δηεπξπκέλν ηξφπν ζθέςεο φισλ 

ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γηαηί φζν θαιά ζρεδηαζκέλν θαη 

                                                             
601 Η γέλεζε ηνπ θνηλσληθνύ αλζξώπνπ, ζ. 163 
602

 Θεσξεηηθά δεηήκαηα ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, ζ.160 
603 Βι. ζην ίδην, ζζ. 66 
604 Μαπξνγηψξγνο Γ., Δθπαηδεπηηθνί θαη Γηδαζθαιία, εθδφζεηο χγρξνλε Δθπαίδεπζε, Αζήλα 1992, ζ. 

136  
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λα είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ηξφπν πνπ λα πξνσζεί ηε δεκνθξαηία, άξα 

θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο, φηαλ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

αλαπηχζζεηαη αιιά θαη νη δηαδηθαζίεο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, δελ 

εκπλένπλ δεκνθξαηηθά ζηνηρεία θαη ζπκπεξηθνξέο, ηφηε ν ζρεδηαζκφο θαίλεηαη λα 

είλαη αηειέζθνξνο. Μέζα απφ απηή ηελ νπηηθή, ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνηειεί θαη ε δηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο απνηειεί 

ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα  ζηνπο καζεηέο, ηελ θνηλσλία θαη ηνπο ζεζκνχο. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αιιά θαη ν ηξφπνο ζθέςεο θαη δηαρείξηζεο θαηαζηάζεσλ, κπνξνχλ 

λα απνηειέζνπλ ην δεκνθξαηηθφ πξφηππν πνπ κπνξεί λα εκθπζήζεη δεκνθξαηηθέο 

αμίεο ζηνπο καζεηέο. Πξνέρεη ζην ζεκείν απηφ, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αληίιεςεο 

ηεο ζεκαζίαο ηεο δεκνθξαηίαο γηα ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο απφ ηνλ ίδην ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, σο κέινο  ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, πξηλ απηφο κε ηε 

ζεηξά ηνπ επηδηψμεη ηελ αλάπηπμε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιίηε ζηνπο 

καζεηέο ηνπ. 

Μπνξεί φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα ζρνιείν λα είλαη δεκνθξαηηθφ; Καη πψο 

κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ηελ χπαξμε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ζρνιείνπ ζε κηα θνηλσλία 

θαζ’ φια αληαγσληζηηθή, αληαγσληζηηθφηεηα πνπ γίλεηαη αληηιεπηή θαη κέζα απφ ην 

ζπλνιηθφηεξν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο; Μήπσο ε δνκή ηεο ίδηαο ηεο 

εθπαίδεπζεο αλαηξεί ηειηθά ηηο φπνηεο πξνζέζεηο γηα δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε;  

 

4.2 πκπεξάζκαηα - ζπδήηεζε 

Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαηά θχξην ιφγν ππνζηεξίδνπλ θαη πξνσζνχλ 

δηαδηθαζίεο αλαπαξαγσγήο ηεο ππάξρνπζαο ηδενινγίαο, επηδηψθνληαο ηελ θνηλσληθή 

ελζσκάησζε
605

. Παξάιιεια εκθαλίδνληαη σο δηαθνξεηηθά κνληέια
606

 φπσο 

παξαηεξήζεθε θαη θαηά ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ εμππεξεηνχλ 

θαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο θάζε θνηλσλίαο επηδηψθνληαο λα δηακνξθψζνπλ ηα 

απξηαλά ηεο κέιε, «γηα ηε δηαηήξεζε θαη φρη ηελ θαηαζηξνθή ηεο»
607

, γηαηί πνηά 

θνηλσλία άιισζηε ζα επηζπκνχζε ηελ θαηαζηξνθή θαη φρη ηε δηαηψληζή ηεο; Με 

δεδνκέλν φηη «νη θνηλσλίεο ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε πξφηππα πνπ εθεπξίζθνπλ, 

                                                             
605 Η γέλεζε ηνπ θνηλσληθνχ αλζξψπνπ, ζ. 168 
606 Ζ αμία ηνπ εθπαηδεχεηλ, ζ. 197 
607 Βι. ζην ίδην, ζζ. 200 
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θαηαζθεπάδνπλ θαη αλαθαηαζθεπάδνπλ νη ίδηεο»
608

, εχινγα καο θάλεη λα 

αλαξσηεζνχκε, κε πνηφ ηξφπν ηειηθά, κπνξεί ε εθπαίδεπζε λα ιεηηνπξγήζεη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο, ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο αλάπηπμεο ελφο 

δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ, αλ ε ίδηα ε εμνπζία κέζα απφ ηηο δνκέο θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο 

δελ ην επηδηψθεη πξαγκαηηθά. Μφλν αλ ππάξρεη επξχηεξε πνιηηηθή αιιαγή ζηελ 

θπβέξλεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θνηλσληθή αιιαγή
609

, κέζα απφ «ην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο πνιηηηθήο», κε ζηφρν ηελ αλζξψπηλε επεκεξία
610

. Σελ επεκεξία 

πνπ δελ ζα αθνξά  κφλν ηε ζπζζψξεπζε πινχηνπ αιιά ηελ «εζηθή θαη δηαλνεηηθή 

αλακφξθσζε» ηνπ αηφκνπ, σο απνηέιεζκα ηεο παηδείαο, κε ζηφρν «ηε κεηάβαζε ζε 

έλα αλψηεξν πνιηηηζηηθφ επίπεδν θαη ηε κεηάβαζε ζε κηα λέα θνηλσλία»
611

. 

Ζ πξνηεξαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζην γλσζηηθφ κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηελ 

απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ, απνκαθξχλνπλ ηελ εθπαίδεπζε απφ κηα παηδεία 

αλζξσπηζηηθή πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε αμηψλ θη εζηθψλ αξρψλ
612

 εζηηάδνληαο 

πεξηζζφηεξν ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

απαζρφιεζε θαη φρη ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ θαη ηελ απφθηεζε αμηψλ
613

. Ζ εμεηδίθεπζε 

θαη ε ελίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο κε γλσζηηθά εξγαιεία ηέηνηα πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ 

αλάπηπμε ησλ θνηλσληψλ επηιχνληαο ην θαηά ην δπλαηφ, παγθφζκηα πξνβιήκαηα 

φπσο ε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ή ε πείλα, ζα ιέγακε πσο αλαιακβάλεη κεγάιν 

ξφιν. Αξθεί φκσο κφλν απηφ; Μπνξεί ν ηερληθφο πνιηηηζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ 

άλζξσπν λα επηηξέςεη θαη ηνλ εμαλζξσπηζκφ ηεο θνηλσλίαο κε ηελ έλλνηα ηεο 

απφθηεζεο παλαλζξψπηλσλ αμηψλ πνπ άπηνληαη ηεο εζηθήο; Ή απαηηείηαη κηα 

«δηαλνεηηθή - θνηλσληθή αλακφξθσζε»
614

 πνπ ζα επηηξέςεη φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη ν Weber «λα γνεηεπφκαζηε απφ ηνλ θφζκν»
615

;  

Ζ πνιηηηθή εθπαίδεπζε φπσο πινπνηείηαη, θαίλεηαη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ ελεκέξσζε 

ζε γεγνλφηα θαη ηδαληθά ζπζηήκαηα
616

. Γηα λα απνθηήζεη φκσο  ε εθπαίδεπζε λφεκα 

έρνπκε αλάγθε απφ κηα «εμαλζξσπίδνπζα παηδεία» ε νπνία κπνξεί λα πινπνηεζεί 

                                                             
608 Η δεκνθξαηηθή θνηλσλία θαη ν πνιίηεο, ζ. 218 
609 Η γέλεζε ηνπ θνηλσληθνύ αλζξψπνπ, ζ.168 
610 Μνληέια Γεκνθξαηίαο, ζ.267 
611 Παηδεία θαη θνηλσληθή αλακόξθσζε, κηα Γθξακζηαλή πξνζέγγηζε, ζ.105 
612 Η γέλεζε ηνπ θνηλσληθνύ αλζξψπνπ, ζ.92 
613

 Ζ θνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, ζ.73 
614 Παηδεία θαη θνηλσληθή αλακόξθσζε, κηα Γθξακζηαλή πξνζέγγηζε,ζ.109 
615 Βι. ζην ίδην,ζζ.110 
616 Δλεξγόο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε, ζ.153 
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κέζα απφ κηα «κφληκε ζρέζε δηαιφγνπ»
617

, ζηα πιαίζηα ηεο «θξηηηθήο ζπλείδεζεο», 

πνπ γηα ηνλ Freire, απνηειεί ηε ζπλεηδεηνπνίεζε πνπ πξνθχπηεη «απφ ην βάζνο ηεο 

εξκελείαο ησλ πξνβιεκάησλ, ησλ αηηηαθψλ εμεγήζεσλ, ηνλ έιεγρν ησλ επξεκάησλ, 

ηε δηάζεζε αλαζεψξεζεο, ηελ άξλεζε κεηαηφπηζεο επζχλεο, ηελ απφξξηςε 

παζεηηθψλ ζηάζεσλ ην δηάινγν, ηελ πξφζιεςε ηνπ λένπ θαη ηε κε απφξξηςε ηνπ 

παιηνχ»
618

. Ζ εθπαίδεπζε ζήκεξα σο απφξξνηα ηεο επηζπκίαο ηεο εμνπζίαο λα ηελ 

θαηεπζχλεη πξνο ηε δηαηήξεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θπξίαξρεο ηάμεο, 

αθνινπζψληαο ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα κε ηε κνξθή κεηαξξπζκίζεσλ αιιά θαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ηεο ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Δ., θαίλεηαη λα απνηειεί κηα δηαδηθαζία 

δηαξθή, κέζα απφ ηελ νπνία «ε ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ, ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ε 

απηνπξαγκάησζε ηνπ αηφκνπ, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε πξφνδνο», απνηεινχλ 

θαίξηεο θαηεπζχλζεηο ηεο
619

. 

Γηα ηνλ Blackledge ζεσξείηαη σο δεδνκέλν φηη «ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα επηηπγράλεη 

λα κεηαδψζεη ηηο αμίεο θαη ηηο ηδέεο  πνπ επηζπκεί»
620

, ελψ θαηά κηα άιιε άπνςε πνπ 

απνηειεί επηζηέγαζκα ησλ εξεπλψλ ηεο ΗΔΑ, «ε εθπαίδεπζε δελ παξάγεη πνιηηηθά 

ελεξγνχο πνιίηεο»
621

. Παξαηεξείηαη ζην ζεκείν απηφ κηα δηάζηαζε απφςεσλ ζρεηηθά 

κε ην αλ ηειηθά ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα επηζπκεί θαη επηηπγράλεη πξαγκαηηθά ηε 

δηακφξθσζε ηνπ ελεξγνχ πνιίηε θαζψο θαίλεηαη λα ελζσκαηψλεη ζην curriculum, 

πξνγξάκκαηα θαη επηδηψμεηο, ρσξίο λα έρεη πξαγκαηηθά πεηζηεί γηα ηε ζεκαζία ηεο 

δηακφξθσζεο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε, φπσο έρνπκε νξίζεη παξαπάλσ. 

Πνιιαπιά θαη ζχλζεηα είλαη ηα εξσηήκαηα  πνπ επηπιένλ πξνθχπηνπλ θαη αθνξνχλ  

ην ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ελεξγνχ πνιίηε 

κε ηελ έλλνηα ηεο ηζρπξνπνίεζήο ηνπ, ηεο απφθηεζεο δεμηνηήησλ, ηεο ελεξγήο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα θνηλά. Πέξα φκσο απφ απηά, έρεη ζεκαζία λα αλαξσηεζνχκε ηη 

είδνπο δεκνθξαηία επηζπκνχκε λα δηαηεξήζνπκε ή θαη λα βειηηψζνπκε θαζψο θαη ηη 

είδνπο δεκνθξαηηθνχο πνιίηεο επηζπκνχκε λα αλαπηχμνπκε.  

                                                             
617 Ο Paulo Freire θαη ην αλαιπηηθό πξόγξακκα», ζ.72 
618 Βι. ζην ίδην, ζζ. 78 
619

Κάηζηθαο Υ., Καββαδίαο Γ.Κ., Κξίζε ηνπ ρνιείνπ θαη Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, εθδφζεηο Gutenberg, 
Αζήλα 1998, ζ. 55 
620 Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, ζ.37 
621 Η δεκνθξαηία ν πνιίηεο θαη νη «άιινη»,  ζ. 35 
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Αλ θαη εληνπίδνληαη ζηνπο πνιηηηθνχο - εθπαηδεπηηθνχο ζρεδηαζκνχο, αμηφινγνη 

ζηφρνη, πνπ αθνξνχλ ηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ, ε κέρξη 

ηψξα παξαηήξεζε φηη νη αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ εθπαίδεπζε ηφζν ζε 

εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, αθνξνχλ εηδηθφηεξα ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ θαη 

ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, θαη φρη ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ηεο, καο θάλεη λα 

πξνβιεκαηηζηνχκε γηα ηνλ ηξφπν πνπ νη θνηλσληθέο, ζπλδηθαιηζηηθέο θαη άιιεο 

νκάδεο, επηηξέπνπλ ηελ νπζηαζηηθή δηαπξαγκάηεπζε. Σε δηαπξαγκάηεπζε πνπ αθνξά 

ηελ άξζξσζε ιφγνπ πνιηηηθνχ, πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη απνθηεζεί κέζα απφ 

ηελ εθπαίδεπζε θαζψο θαη φια ηα αλαγθαία εθφδηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αηνκηθήο 

θαη ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο. Γεγνλφο πνπ ζα γίλεηαη αληηιεπηφ φρη κφλν ζηα πιαίζηα 

ηνπ εζεινληηζκνχ, αιιά κέζα απφ αληηπαξαζέζεηο, ψζηε λα πξνθιεζεί απζεληηθφο 

ιφγνο πνπ δελ ζα επεξεάδεηαη απφ πξνζσπηθέο επηδηψμεηο θαη κηθξνθνκκαηηζκνχο 

αιιά ιακβάλνληαο ππφςε ην  ηζηνξηθφ παξειζφλ θαη ηαπηφρξνλα ηηο ζχγρξνλεο 

θαηεπζχλζεηο, θάλνληαο αληηιεπηή ηε ζέζε ηνπ σο ελεξγνχ πνιίηε πνπ επηζπκεί λα 

δηακνξθψζεη ηελ εθπαίδεπζε. 

Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε πνιηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ απαηηεί ηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζηνλ πνιίηε θαη ηελ 

θνηλσλία, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Ζ έλλνηα ηνπ πνιίηε πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ ζηα θνηλά, πξνυπνζέηεη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηεο έλλνηαο, ψζηε ε εθπαίδεπζε πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε λα είλαη επηηπρήο
622

ελψ 

ε θξηηηθή θνηλσληθή ζεσξία έξρεηαη λα ππνζηεξίμεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  κε 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε θξηηηθψλ δεμηνηήησλ ψζηε λα παξαρζνχλ «πξαθηηθέο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζε θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πξνβιήκαηα»
623

.  

Ζ παγθφζκηα θξίζε, φπσο γίλεηαη ζήκεξα αληηιεπηή, δελ είλαη κνλνδηάζηαηε θαζψο 

εκθαλίδεη ραξαθηήξα θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαζψο θαη ηδενινγηθφ - πνιηηηθφ. Ο 

θνηλσληθφο θαη νηθνλνκηθφο αλαθέξεηαη ζηελ «αλεξγία, ηε ιηηφηεηα, ηε κείσζε ησλ 

θξαηηθψλ δαπαλψλ ελψ ν πνιηηηθφο θαη ηδενινγηθφο «ζηελ επαγγεικαηνπνίεζε ηνπ 

πνιηηηθνχ πξνζψπνπ, ηελ ππνηαγή ηεο πιεηνςεθίαο ηεο δηαλφεζεο ζηελ εμνπζία, ηε 

                                                             
622 Tony DeCesare, The LIPMANN- DEWEY “Debate”. Revisited: the problem of knowledge and the 

role of experts in modern democratic theory, OHIO VALLEY PHILOSOPHIE Education Society, 
2012 
623 Richard Hall, Revealing the transformatory moment of learning technology: the place of critical 

theory, Research in Learning Technology vol.19 No 13, 2011 
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ζνθία ηεο αγνξάο»
624

. Ζ θξίζε ινηπφλ, είλαη ινγηθφ λα επεξεάδεη θαη ηελ εθπαίδεπζε 

θαζψο πξαγκαηψλεηαη κέζα ζε έλα δπλακηθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ψζηε λα ηελ 

αληηιακβαλφκαζηε σο θξίζε ηαπηφηεηαο πνπ δηαξθψο ρξήδεη αλαδηαπξαγκάηεπζεο 

ψζηε λα βξεη ην δξφκν ηεο. Σαπηφρξνλα, απηή αληαλαθιάηαη ζηελ εθπαίδεπζε είηε κε 

ηελ έιιεηςε εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ απαμίσζε ηνπ έξγνπ ηνπο, είηε κε ηελ αλεπάξθεηα 

ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο αιιά θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. 

ην ζχλνιν ησλ επηπηψζεσλ, σο απνηέιεζκα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, άμηεο ιφγνπ  απνηεινχλ θαη νη φπνηεο επηπηψζεηο ζηνπο καζεηέο 

πνπ απνηεινχλ ηνπο πνιίηεο ηνπ αχξην. Απηέο αλαθέξνληαη εθηφο ησλ άιισλ θαη ζε 

«έλα ηδενινγηθφ επίπεδν, ζηε ζπλνιηθή θαηαλφεζε ηεο θνηλσλίαο» απφ ηνπο 

καζεηέο
625

 πνπ επεξεάδεη ηε δηακφξθσζή ηνπο ζε ελεξγφ  ζπλεηδεηνπνηεκέλν πνιίηε. 

Όκσο «ην ζρνιείν δελ αιιάδεη αιιάδνληαο κφλν ην ζρνιείν»
626

, θαζψο απαηηνχληαη 

«νη ζπζρεηηζκνί θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ δπλάκεσλ … θνηλσληθψλ θηλεκάησλ θαη 

εηδηθφηεξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ»
627

.  

Ζ θηλεηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ε θάζε θνηλσλία ιφγσ ησλ ζχλζεησλ δηαζηάζεσλ 

πνπ θάζε θνξά αληηθαηνπηξίδεη, είηε αθνξνχλ θνηλσληθά θαηλφκελα π.ρ. ξαηζηζκφ , 

βία, είηε νηθνλνκηθέο αλαθαηαηάμεηο, νηθνλνκηθή θξίζε, πξνυπνζέηεη θαη κηα κε 

ζηαηηθή εθπαίδεπζε πνπ ρξεηάδεηαη ην δηαξθή έιεγρν αιιά θαη ηε κεηαξξχζκηζή ηεο, 

ζηα πιαίζηα ησλ λέσλ δεδνκέλσλ, ζπλζεθψλ, δηαηεξψληαο φκσο πάληα αλαιινίσηεο 

θαη ζηαζεξέο  αμίεο σο αδηαπξαγκάηεπηεο. Σηο αμίεο πνπ ζα δηακνξθψζνπλ ηνλ πνιίηε 

ηνπ αχξην. 

 Πνηφ ηειηθά είλαη ην φξακα ηεο εθπαίδεπζεο ζήκεξα γηα ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε καο ηηο θνηλσληθν – νηθνλνκηθέο αιιά θαη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο; Πξνο πνηά θαηεχζπλζε θαίλεηαη λα θηλείηαη; «Να 

δηακνξθψζνπκε» κέζσ απηήο ζχκθσλα κε ηνλ Ρνπζζψ «έλαλ άλζξσπν ή έλαλ 

πνιίηε
628

»; Κη αλ ην «είδνο ηνπ αλζξψπνπ πνπ παξάγεη ε εθπαίδεπζε είλαη απηφ πνπ 

                                                             
624 Κρίςθ του ςχολείου και εκπαιδευτικι πολιτικι, ς.50  
625 Βι. ζην ίδην, ζζ. 50 
626

 Βι. ζην ίδην, ζζ. 71 
627 Βι. ζην ίδην, ζζ. 55 
628 Rousseau Jean - jacques, ΑΙΜΙΛΙΟ ή πεξί αγσγήο, βηβιία Η-ΗΗΗ  εθδφζεηο ΠΛΔΘΡΟΝ, Αζήλα 2002 

ζ. 41, ν άλζξσπνο αλαθέξεηαη ζηελ αλζξψπηλε θχζε ελψ ν πνιίηεο ζηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο. 
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επηζπκεί ε θνηλσλία»
629

 πνηφ είλαη ην είδνο ηνπ πνιίηε επηζπκεί θαζψο ε ίδηα ε 

θνηλσλία, αλαδεηθλχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιίηε πνπ ρξεηάδεηαη;  

 ε έλα ηέηνην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, γίλεηαη νξαηή ε αλάγθε  λα αλαπηχμνπλ νη 

πνιίηεο, εηδηθά απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

αλαθαηαηάμεσλ, πξαθηηθέο δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζε 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο
630

 αιιά θαη φρη κφλν. ε κηα ηδεαηή αιιά θαη επηζπκεηή  

θαηάζηαζε, ζα ιέγακε φηη «Ύςηζηνο ζθνπφο ηεο παηδείαο» είλαη λα απνηειέζεη ηελ 

«θαιιηέξγεηα ηεο αηζζήζεσο ηνπ Κνηλνχ Αγαζνχ ή ηνπ Κνηλνχ πκθέξνληνο»
631

.  

Θεσξψληαο  φηη «ε δχλακε ηεο κφξθσζεο ζηε βάζε ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο», κπνξεί 

λα απνηειέζεη ην κέζν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο
632

, κηα δηαιεθηηθή ζρέζε πνπ 

κπνξεί λα δηακνξθσζεί αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία, ε αλάπηπμε ελφο 

αλνηρηνχ δηαιφγνπ ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ θνηλσλία εηδνκέλε  θαη κέζα απφ κηα 

αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε, κπνξεί φπσο θαίλεηαη λα αλνίμεη ην δξφκν γηα ηελ 

αλαδφκεζε ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο κέζα απφ κηα αηζηφδνμε νπηηθή, άπνςε πνπ 

ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνλ Adorno (Making Critical Pedagogy Stragedic 2003) 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, «ε αλαδφκεζε ηεο θνηλσλίαο ζηε βάζε ηνπ αλζξσπηζκνχ 

βξίζθεηαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ θνηλσλίαο θαη ζρνιείνπ»
633

. Μηιάκε ινηπφλ γηα κηα 

αλακφξθσζε ηεο ζπζηεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ε νπνία ζα επηηξέςεη ηνλ θνηλσληθφ 

αλαζρεκαηηζκφ
634

. Άπνςε κε ηελ νπνία ν Freire
635

, δηαθσλεί θάζεηα, θαζψο 

επηζεκαίλεη ην ξφιν ηεο ζε ζρέζε κε ηελ «θαηαπηεζηηθή θνηλσλία σο φξγαλν 

θνηλσληθνχ ειέγρνπ» αιιά θαη ηελ αδπλακία ηεο λα δηακνξθψζεη ηελ θνηλσλία. Έηζη, 

«θακηά θνηλσλία δελ  νξγαλσλφηαλ κε βάζε ην εθπαηδεπηηθφ ηεο ζχζηεκα», 

αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη «ε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε σο φξγαλν 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θνηλσλίαο απνηειεί ςεπδαίζζεζε»
636

. Γηα ηνλ ίδην, ε θνηλσληθή 

αιιαγή είλαη εθηθηή δηα κέζνπ ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο
637

 ελψ ζεσξεί ζεκαληηθή ηε 

ζπκκεηνρή ησλ θαηαπηεδφκελσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ παηδαγσγηθψλ 

                                                             
629 Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, ζ. 78 
630 Δλεξγόο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε, ζ. 153 
631 Η δεκνθξαηηθή θνηλσλία θαη ν πνιίηεο,  ζ. 224 
632 Βι. ζην ίδην, ζζ. 50 
633 Δηζαγσγή ζηηο επηζηήκεο ηεο παηδαγσγηθήο, ζ. 283 
634

 Βι. ζην ίδην, ζζ. 82, άπνςε πνπ ππνζηεξίρζεθε απφ ηνπο θνηλσληθνχο αλαδνκηζηέο. 
635 Οκηιία ηνπ Freire ζε δηεζλέο ζπκπφζην ηεο UNESCO ζηελ Πεξζέπνιε ην 1976 
636 «Ο Paulo Freire θαη ην αλαιπηηθό πξόγξακκα»,  ζ. 121 
637 Ιδενινγία αγσγή θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζ. 123 
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πξνγξακκάησλ
638

. Μηα δηαθνξεηηθή νπηηθή πνπ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή αιιαγή
639

, 

θαίλεηαη λα μεπεξλά ην ζπζρεηηζκφ θξάηνπο θαη εθπαίδεπζεο, ηνπνζεηψληαο ηα 

πνιηηηθά θφκκαηα, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο, ηα ζπλδηθάηα, ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, ηα ΜΜΔ, ηηο εθθιεζίεο, θαη ηνπο δηαλννχκελνπο ζε δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο- αληηπαξάζεζεο, ζην επίθεληξν
640

 εληζρχνληαο ηε ζεκαζία ηεο 

δηακφξθσζεο θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ.  

Ζ αλάγθε  πνπ πξνθχπηεη γηα «κηα θσηηζκέλε θαη  απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή παηδεία» 

ζηελ νπνία ν πνιίηεο ζα κάζεη λα ζπκκεηέρεη «έκπξαθηα, δηαξθψο θαη κε 

ζπλείδεζε», είλαη νξαηή «κφλν φηαλ ε έλλνηα ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο ή αγαζνχ ζα 

έρεη θαηαζηεί ζπλείδεζε φισλ ησλ θνηλσληθψλ κεηερφλησλ»
641

 εληζρχνληαο ηελ 

άπνςε ηνπ Ηζνθξάηε θαη Διιήλσλ ζηνραζηψλ ησλ θιαζζηθψλ ρξφλσλ, φηη «ε παηδεία 

θαη ε παίδεπζε ζεκαίλνπλ αλζξσπηζηηθή θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε κε έξεηζκα 

ηελ ειεπζεξία θαη ηελ θξηηηθή έξεπλα»
642

.  

 

Δπίινγνο 

Λακβάλνληαο ππφςε φιν ην  ζεσξεηηθφ θαη εξεπλεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν 

αλαθεξζήθακε, είλαη δχζθνιν λα αληηιεθζνχκε ηελ εθπαίδεπζε απνκνλσκέλε απφ 

ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ηελ ζεζκνζεηεκέλε εμνπζία. Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ 

ηξηψλ παξακέηξσλ, ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ, ηεο εθπαίδεπζεο φπσο απηή εθαξκφδεηαη 

θαη ηεο εμνπζίαο,  δεκηνπξγνχλ έλα  εληαίν ζχλνιν πνπ αλαπφθεπθηα καο νδεγνχλ 

ζηελ αλάγθε ελφο νιηζηηθνχ ζπζρεηηζκνχ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, απαηηείηαη πνιηηηθή βνχιεζε απφ ηηο εμνπζηαζηηθέο δνκέο αθνχ 

πξψηα αθνπγθξαζηνχλ ην ιφγν ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ψζηε λα ζρεδηαζηεί αιιά 

θαη λα πινπνηεζεί κε ζπλέπεηα ε αγσγή γηα ηνλ πνιίηε ζηελ εθπαίδεπζε, 

ηνπνζεηψληαο ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε ζηξαηεγηθή ζέζε γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ, 

                                                             
638 Βι. ζην ίδην, ζζ. 124 
639 πγθξηηηθή ζπνπδή ηεο εθπαίδεπζεο, ζεσξήζεηο, δεηήκαηα, δηεζλείο εθπαηδεπηηθέο ηάζεηο θαη 

πνιηηηθέο, ζ.893, ε κεηαξξπζκηζηηθή δπζηνθία ζηελ Διιάδα ππήξμε πξντφλ «ηεο αδχλακεο πνιηηηθήο 

εγεζίαο λα αλαιάβεη ην πνιηηηθφ θφζηνο, λα δηαζθαιίζεη ηελ ζπλέπεηα - ζπλέρεηα, ν αηειήο 

ζπγθεληξσηηζκφο, ε εζηζκέλε θνηλσλία ζηελ θξαηηθή πξνζηαζία θαη ε αλαζθάιεηά ηεο απέλαληη ζηελ 

αιιαγή, θαζψο θαη ε απνπζία πνιηηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζπκβηβαζκνχ»  
640 Βι. ζην ίδην, ζζ. 896 
641 Η δεκνθξαηηθή θνηλσλία θαη ν πνιίηεο, ζ.138 
642 Βι. ζην ίδην, ζζ.146 
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ζεσξψληαο ηνλ, κε φξνπο νηθνλνκηθνχο, επέλδπζε γηα ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. ην 

ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε φρη πιένλ ζηελ αλάγθε πινπνίεζεο εξεπλψλ 

γηα ηνλ εληνπηζκφ αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ ηφζν ησλ καζεηψλ φζν θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο έρνπλ πινπνηεζεί ζε κεγάιε θιίκαθα, αιιά πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε κηαο έξεπλαο – δξάζεο, κε ζαθείο θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο θαη 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ ζα αθνξνχλ ηελ αιιαγή αληηιήςεσλ, ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο κηα ζπλεηδεηή 

δηαδηθαζία.  

Ζ θνηλσλία πνιηηψλ απφ ηε κεξηά ηεο ρξεηάδεηαη, φρη κφλν λα αλαζηνραζηεί γηα ην 

πνηά ηειηθά κνξθή επηζπκεί λα έρεη αιιά λα πάξεη ηελ ηχρε ηεο ζηα ρέξηα ηεο, 

επηδεηθλχνληαο ζζελαξφηεηα, σξηκφηεηα θαη δηαξθή απηνέιεγρν. Υσξίο βέβαηα λα 

ακθηζβεηείηαη ε ζεκαζία θαη ε αμία ηεο εθπαίδεπζεο, είλαη παλάθεηα λα ζεσξείηαη σο 

ην κφλν κέζν δηακφξθσζεο ηνπ ηθαλνχ - ελεξγνχ πνιίηε. Μπνξεί φκσο λα 

απνηειέζεη ην θηιηξάξηζκα κέζα απφ ην νπνίν ν καζεηήο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαπηπρζεί νιφπιεπξα ζηεξίδνληαο κειινληηθά ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. 
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