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Διευκρινίσεις για τους συγγραφείς άρθρων και μελετημάτων 
 
Εργασίες προς δημοσίευση γίνονται δεκτές από τη συντακτική επιτροπή 
υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις. 
• Αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD-Rom) επεξεργασμένες με 

Word 2000 και νεότερο σε περιβάλλον Windows για PC, που συνο-
δεύεται από δύο εκτυπώσεις (αντίτυπα) σε  φύλλα Α4 τυπωμένα από 
τη μια πλευρά.  

• Στα αντίτυπα δεν αναγράφεται το όνομα του συγγραφέα. Αυτό διευ-
κολύνει τη συντακτική επιτροπή να θέτει τα κείμενα υπόψη της επι-
στημονικής επιτροπής. Το βιογραφικό και η διεύθυνση του συγγραφέα 
θα αναγράφονται σε ιδιαίτερη σελίδα-διαβιβαστικό της εργασίας τους. 

• Η έκτασή τους δεν υπερβαίνει μαζί με πίνακες και βιβλιογραφική α-
ναφορά τις 20 σελίδες, σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγε-
θος 14 και διάστιχο 1,5 γραμμή. 

• Συνοδεύονται από περίληψη στην ελληνική και μια ξένη γλώσσα (γερ-
μανική, αγγλική ή γαλλική) μίας το πολύ σελίδας, σύντομο βιογραφικό 
και βασική εργογραφία του συγγραφέα στην ελληνική 5-10 σειρές. 

• Κάθε εργασία πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από email επικοι-
νωνίας (του συγγραφέα/των συγγραφέων) το οποίο θα είναι διαθέσι-
μο στην επιστημονική κοινότητα 

• Οι εργασίες είναι διορθωμένες και έτοιμες για το τυπογραφείο. Διορ-
θώσεις, συμπληρώματα ή αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν δεκτές.   

• Τα κείμενα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης: 
Σχήματα διαγράμματα και πίνακες να εμφανίζονται σε αποχρώσεις του 
γκρι (όχι έγχρωμα), με γραμματοσειρές όχι μικρότερες των 9 στιγμών και 
να φέρουν ξεχωριστή, αυξανόμενη αρίθμηση και τίτλο. Οι τίτλοι βιβλίων 
και έργων γράφονται με πλάγια γράμματα. Όροι και έννοιες γράφονται 
με πλάγια γράμματα και η μετάφρασή τους κανονικά σε γαλλικά «εισα-
γωγικά». Χωρία του άρθρου που τηρούν το πολυτονικό σύστημα για λό-
γους συμβατικότητας θα γράφονται σε πολυτονική γραμματοσειρά 
Magenta MG OldTimes UC Pol ή σε μονοτονική. Η εκτύπωση ωστόσο 
θα φέρει χειρόγραφο πολυτονισμό με καθαρά και ευανάγνωστα σημεία 
τονισμού σημειωμένα με στυλό. Παραθέματα εντός κειμένου δίνονται 
επακριβώς σε «εισαγωγικά» και με τη βιβλιογραφική παραπομπή σε πα-
ρένθεση (π.χ. Μανωλάς 2000, 43) ή σε υποσημείωση. Οι υποσημειώσεις 
γράφονται με αύξοντα αριθμό στο κάτω μέρος της σελίδας με τον εξής 
τρόπο: 1 Βλ. Μανωλάς 2000, 51-53. Η σχετική βιβλιογραφική αναφορά 



 

γίνεται στη βιβλιογραφία στο τέλος του άρθρου. Εκεί αναφέρονται όλα 
τα βιβλιογραφικά στοιχεία (ονόματα συγγραφέων στην ονομαστική) και 
η διαφορετική αναφορά σε τίτλους βιβλίων, άρθρων περιοδικών και ερ-
γασιών ή συλλογικών έργων ως εξής: 
 
Finley, J. (1997), Θουκυδίδης, Αθήνα: Παπαδήμας 
 
Μανωλάς, Ε.Ι. (2000), Το σχολικό εγχειρίδιο και η διδασκαλία της Κοι-

νωνιολογίας στο Λύκειο: Ο θεσμός της οικογένειας, Παιδαγωγικός 
Λόγος, τ. ΣΤ΄, τεύχ. 1, Απρίλιος 2000, Αθήνα: Κορφή, 42-60  

 
Foster, E.M. (1994), Η ποίηση του Κ. Π. Καβάφη, στο: Μ. Πιερρής (Ε-

πιμ.), Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Επιλογή κριτικών κειμέ-
νων, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 57-60  

 
• Εργασίες που αποστέλλονται στο περιοδικό για κρίση δε δεσμεύουν 

τη συντακτική επιτροπή να τις δημοσιεύσει, ούτε να τις επιστρέψει. 
Οι συγγραφείς φέρουν πλήρως την ευθύνη για το περιεχόμενο των 
εργασιών τους, που δεν εκφράζει απαραιτήτως την άποψη της συντα-
κτικής επιτροπής και του εκδότη, οι οποίοι δεν αναλαμβάνουν ευθύ-
νες γι’ αυτό.  

• Τα πνευματικά δικαιώματα των αρθρογράφων παραμένουν ακέραια. 
Στην περίπτωση δημοσίευσης τα δικαιώματα έκδοσης παραχωρού-
νται στον Παιδαγωγικό Λόγο.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/2009                                                                                        9 

 
 
 
 

Περιεχόμενα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βασίλειος Ε. ΠΑΝΤΑΖΗΣ 
Η «ευχή» ως «ευλογία» στην παπαδιαμαντική ορθόδοξη 
ανθρωπολογία: Διδακτική πρόταση για το μάθημα των 
Θρησκευτικών .................................................................. 11

Δημήτριος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
Συμβουλευτική της σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας ........................................................................ 29

Γεώργιος ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ 
Η αναγκαιότητα αναπροσαρμογής της τεχνικής και  
επαγγελματικής εκπαίδευσης στην προοπτική  
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης ............................ 41

Βασιλική ΚΑΡΑΒΙΔΑ  
Τομείς ανάπτυξης και αγωγής του παιδιού  
προσχολικής ηλικίας ........................................................ 57

Δημήτριος ΚΟΥΡΤΗΣ 
Πρόληψη και αποκατάσταση μέσω της άθλησης και  
οι νέες τεχνολογίες ........................................................... 69

Ι.Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Η εμπειρία ως έλλογη υπερβατικότητα: 
Αναξιφόρμιγγες και ανίατοι ιάτορες φόβου ....................... 73

 



 



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/2009                                                                                      11 

Βασίλειος Ε. ΠΑΝΤΑΖΗΣ 
 
 
Η «ευχή» ως «ευλογία» στην παπαδιαμαντική  
ορθόδοξη ανθρωπολογία:  
Διδακτική πρόταση για το μάθημα των Θρησκευτικών 

 
 
 
1. Παπαδιαμαντική λογοτεχνία και διδασκαλία θεολογικών εννοιών 
  

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ. 
Επίσης, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη γλώσσα χωρίς το 
υπόβαθρο των εμπειριών. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε την 

εμπειρία της απελευθέρωσης, της συγχώρεσης, της χαράς, της σκέψης, 
της απώλειας, της αδυναμίας, της απόγνωσης και της σωτηρίας για να 
κατανοήσουμε και να αφομοιώσουμε τέτοιες λέξεις στο λεξιλόγιό μας 
και να τις αντιλαμβανόμαστε έγκυρα στο πλαίσιο της πίστης. Η απουσία 
και άγνοια τέτοιων και παρόμοιων εμπειριών είναι μια πολύ σημαντική 
αιτία για την κρίση του θεολογικού λόγου, που παρατηρείται στις μέρες 
μας. Το μάθημα των Θρησκευτικών μπορεί να προσφέρει, στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων του, λύσεις για τη μείωση αυτής της γλωσσικής και επικοι-
νωνιακής κρίσης. Αξιοποιώντας τη λογοτεχνία στη διδασκαλία ορισμέ-
νων θεολογικών εννοιών, μπορούν οι μαθητές να ανανεώσουν τις εμπει-
ρίες τους στο πλαίσιο μιας ανθρωπολογικής και θεολογικής ερμηνείας 
λογοτεχνικών κειμένων αντιπροσωπευτικών της παραδόσεως.1 

Στην εργασία αυτή προτείνεται η αξιοποίηση ορισμένων αντιπροσω-
πευτικών παραθεμάτων από το έργο του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, κα-
τεξοχήν εκπροσώπου του πνεύματος της φιλοκαλικής αναγέννησης και 
της ορθόδοξης πατερικής παράδοσης στη νεοελληνική λογοτεχνία, στην 
ανθρωπολογική και θεολογική διδακτική προσέγγιση της έννοιας της 
προσωπικής και ποιμαντικής «ευχής» ως εκκλησιαστικής «ευλογίας». Η 

                                                 
1 Weidmann, F. (2002), «Sprache und Religionsunterricht», In: Weidmann, F. (Hrsg.), 

Didaktik des Religionsunterrichts, Neuausgabe, 8. Auflage, S. 164-179, Donauwörth: 
Auer. Πρβλ. Κογκούλης, Ι. (2005), Διδακτική των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια 
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη, σ. 262-263. 

Η 
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επαφή των μαθητών με μια χαρακτηριστική εκδήλωση της κοινωνικής 
συναναστροφής, όπως αυτή προσεγγίζεται από την παπαδιαμαντική ανα-
τομία της ανθρώπινης ψυχής, μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στη 
διεύρυνση της ανθρωπολογικής εμπειρίας τους και στην καλύτερη οικει-
οποίηση των εκκλησιαστικών διαστάσεων της ευχής, με αποτέλεσμα τη 
βελτίωση της θεολογικής τους παιδείας. 
 
 
2. Η «ευχή» ως θεολογική έννοια 
 

Η ευχή σχετίζεται με τη θρησκευτική ευλογία. Η ευλογία είναι τόσο 
λόγος όσο και δώρο, τόσο λεκτική έκφραση όσο και αγαθό. Είναι 
συγχρόνως η δωρεά ενός πράγματος και η φραστική έκφραση αυτής της 
δωρεάς. Συνήθως, αυτός που ευλογεί είναι ο Θεός και η ευλογία του 
είναι ζωοποιός. Μετά το Θεό ταιριάζει στον πατέρα να ευλογεί, γιατί 
είναι η πηγή της ζωής, και η ευλογία του είναι αποτελεσματική, όπως 
τρομερή είναι η κατάρα του. Η ευλογία δημιουργεί μεταξύ των 
ανθρώπων, όπως και μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, μια ζωτική και 
αμοιβαία σχέση, που επιτρέπει ακόμα και στον αδύναμο να ευλογεί το 
δυνατό. Η ευλογία του Θεού στους ανθρώπους, δηλαδή η χαρά και η 
κοινωνία των καρδιών, η πληρότητα και η ειρήνη, είναι οι καρποί του 
Αγίου Πνεύματος. Η ευλογία των ανθρώπων προς το Θεό έχει την έννοια 
της δημόσιας ομολογίας της θείας δυνάμεως και της ευχαριστίας για τη 
μεγαλοδωρία του.2 

Στο παπαδιαμαντικό κείμενο είναι διάχυτη η μεγάλη ανθρωπολογική 
σημασία της εκφοράς της ευχής, του καλού λόγου, του λόγου που 
προκαλεί ευτυχία, και, κατ’ αναλογία, της αποφυγής της εκφοράς 
κατάρας, του κακού λόγου, του λόγου που προκαλεί δυστυχία. Και οι δύο 
περιπτώσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με θεολογικές προϋποθέσεις. Η 
δύναμη της ευχής συναρτάται με το Θεό, τους αγίους ή, ακόμα, και τη 
φύση, η οποία επίσης θεωρείται ως έργο του Θεού. Όπως η 
πραγματοποίηση της κατάρας συνδέεται με τη συνέργεια του δαιμονικού 
στοιχείου, με ανάλογο τρόπο η υλοποίηση της ευχής σχετίζεται με την 
αρωγή του θεϊκού παράγοντα. Βασική προϋπόθεση για να πιάσει η ευχή  

                                                 
2 Léon-Dufour, Χavier (Επιμ.), και Duplacy J., George A., Grelot P., Guillet J., Lacan 

M.-F. (1974[πρωτ.]/1980), Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας, Aθήνα: Βιβλικό Κέντρο «Άρτος 
Ζωής», σ. 410-415. 
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είναι να υπάρχει η βοήθεια του Θεού, ο οποίος είναι ο μόνος που έχει τη 
δύναμη να κάνει το καλό. 

Η ευχή είναι πάντα ένας ευχάριστος λόγος για τον αποδέκτη. Η 
αντίληψη ότι η ευχή είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί είναι μια αιτία 
που εξηγεί την ισχυρή επίδραση που ασκεί στον αποδέκτη η εκφορά της.  

Όταν η Σκεύω ακούει καλά νέα, για την υγεία του γιου της, από το 
γιατρό, του εύχεται:  
 

− Ν’ ἁγιάσῃ τὸ στόμα σου, γιατρέ, καὶ τὰ χείλη σου, ποὺ μοῦ 
εἶπαν τὸν καλὸ λόγο, νὰ γίνουν μαλαματένια, σὰν τ’ Ἁι-Γιαννιοῦ τοῦ 
Χρυσοστόμου.3  

 
Ο γιατρός «ἐκολακεύθη ἐκ τῆς εὐχῆς» καὶ «ἐμειδίασε».4 

 
 
3. Η ευλογία  
 
3.1. Η επίκληση του Θεού 
 

Η ευχή εννοείται ως ευλογία και, ως εκ τούτου, η θεϊκή και η 
εκκλησιαστική βοήθεια θεωρούνται ως προϋποθέσεις για την υλοποίησή 
της. Οι γυναίκες των ναυτικών αγναντεύουν το πέλαγος και γεμίζουν με 
ολόθερμες και εγκάρδιες ευχές τους άντρες τους, έχοντας την πίστη ότι 
αυτές οι ευχές δεν είναι απλές φράσεις, αλλά έχουν τη δύναμη να 
προσφέρουν αληθινή και πρακτική βοήθεια, για την υπερνίκηση των 
δυσκολιών που ελλοχεύουν στους μακρινούς τόπους και στις μαύρες 
θάλασσες: 
 

3.1.1. Τὸν ἄλλον καιρὸν ἤρχοντο, συνήθως τὴν ἄνοιξιν, γυναῖκες 
ναυτικῶν καὶ θυγατέρες, κάτω ἀπὸ τὴν χώραν, μὲ σκοπὸν ν’ 
ἀνάψουν τὰ κανδήλια, καὶ παρακαλέσουν τὴν Παναγίαν τὴν Κατευο-
δώτραν νὰ ὁδηγήσῃ καὶ κατευοδώσῃ τοὺς θαλασσοδαρμένους συζύ-
γους καὶ τοὺς πατέρας των. Ὡραῖες κοπέλες μὲ ὑποκάμισα κόκκινα 

                                                 
3 Βαρδιάνος στὰ σπόρκα, 2.597.12-14. Οι παπαδιαμαντικές παραπομπές γίνονται στο: 
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης (1981-1988), Ἅπαντα, Κριτική Ἔκδοση Ν. Δ. 
Τριανταφυλλόπουλος, τόμοι 1-5, Ἀθήνα: Δόμος. Ο πρώτος αριθμός δηλώνει τον τόμο, 
ο δεύτερος τη σελίδα και ο τρίτος το στίχο. 

4 ό.π., 2.597.15. 
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μεταξωτά, μὲ τραχηλιὲς ψιλοκεντημένες, μὲ τοὺς χυτοὺς βραχίονας 
καὶ τὰ στήθη τὰ γλαφυρά, ἤρχοντο νὰ ἱκετεύσουν διὰ τ’ ἀδελφάκια 
των ποὺ ἐθαλασσοπνίγοντο δι’ αὐτάς, διὰ νὰ τὶς φέρουν προικιὰ ἀπὸ 
τὴν Πόλιν, στολίδια ἀπὸ τὴν Βενετιάν, κειμήλια ἀπὸ τὴν 
Ἀλεξάνδρειαν. «Πάντα να ’ρχωνται, πάντα νὰ φέρνουν».5 

  
3.1.2. Αἱ φιλόθρησκοι γυναῖκες, ὅσαι εἶχον ἤδη φθάσει διὰ ξηρᾶς, 
ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ  βραχώδους λόφου, μὲ τοὺς θυσάνους τῶν βαθυ-
πρασίνων θάμνων ἐπὶ τῆς κορυφῆς, ἀγνάντευαν τὰς λέμβους ὅσαι 
ἤρχοντο πλησιάζουσαι νὰ φθάσουν κάτω εἰς τὸν  ἐπισφαλῆ βορεινὸν 
ὅρμον. Κ’ ἔβλεπον τὸν δροσερὸν καταγάλανον πόντον, βουνὰ τὰ κύ-
ματα, καὶ ἀνεμέτρουν τὴν ἀγωνίαν τῶν ναυβατῶν. 

− Νά, χριστιανές! Δὲν βλέπετε, πῶς σκαμπανεβάζει; Κοιτάξετε, 
τρομάρα! Ἄχ! ἰδέτε, τί λαχτάρα! Παναϊά μ’ στὸ πέλαγο! Ἅι μ’ Γιάννη 
μ’! Κηριά, κηριὰ κολλᾶτε. Ψάλατε παράκληση! 
Κ’ ἐκόλλων κηριά, κ’ ἔψαλλον παράκλησιν, ἐμπρὸς εἰς τὴν 

παλαιὰν μεγάλην εἰκόνα τοῦ Ἁγίου. Μετ’ ὀλίγα λεπτά, αἱ λέμβοι, 
αἵτινες εἶχον κινδυνεύσει, κατὰ τὸ φαινόμενον, κατέπλεον εἰς τὸν 
ἀνοικτὸν ἄγριον αἰγιαλόν, τὸν σπαρμένον μὲ τεραστίους βράχους, 
καὶ ἀντηχοῦντα ἀπὸ τοὺς κρωγμοὺς τῶν λευκοπτέρων μεγάλων 
ὀρνέων. Τὰ μικρὰ σκάφη ἐσύροντο ἐπὶ τῆς ἄμμου, καὶ οἱ 
πανηγυρισταὶ ἀνήρχοντο εἰς τὸν λόφον τοῦ Ἁγίου.6 

 
3.1.3. Τὰ βοσκόπουλα ἐκεῖνα τ’ ἄγρια κι ἀχτένιστα κι ἁπλοϊκά, ποὺ 
τὶς ἔβλεπαν ἀπὸ μακρὰν σὰν σκιασμένα, ἀποροῦσαν κ’ ἔλεγαν: 

− Κοίτα τις! στὰ μάτια ἔκαμαν.7 
Ὣς τόσον αἱ γυναῖκες τῶν θαλασσινῶν ἀγνάντευαν. Ἰδοὺ τὸ βρίκι 

τοῦ καπετὰν Λιμπέριου τοῦ Λιμνιοῦ· εἶχε σηκωθῆ στὰ πανιὰ ἀργὰ 
τὴν νύκτα· μὲ τὸ ἀπόγειο τῆς νυκτὸς ηὗρε τὸ ρέμα καὶ ἀπεμακρύνθη 
κ’ ἐχώνεψε. Κατευόδιο καλό. Ἡ προσευχὴ τῶν μικρῶν παιδιῶν του 
ἂς εἶναι ὡς πνοὴ στὰ πανιά, στὰ ξάρτια τοῦ καραβιοῦ σας ... στὸ κα-
λό, στὸ καλό! 
Ἰδοὺ τὸ καράβι τοῦ καπετὰν Σταμάτη τοῦ Σύρραχου. Ὑπερήφανα, κα-

                                                 
5 Τ’ Ἀγνάντεμα, 3.200.1-9. 
6 Σταγόνα νεροῦ ..., 4.123.12-124.2. 
7 έκαμαν στα μάτια: Όταν κανείς παρατηρεί με προσοχή κάτι το επιθυμητό, όταν 
παρατηρεί κάτι πολλή ώρα ή όταν περιμένει πολλή ώρα να δει κάτι· «Γλωσσάρι» Ν. Δ. 
Τριανταφυλλόπουλου, τ. 3, σ. 708, 711.  



Η «ΕΥΧΗ» ΩΣ «ΕΥΛΟΓΙΑ» ΣΤΗΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/2009                                                                                      15 

μαρωμένα, ἀδελφωμένα τὰ δυό, αὐτὸ κι ὁ πλοίαρχός του, πᾶνε νὰ μᾶς 
φέρουν καλά, νὰ μᾶς φέρουν στολίδια. Στὸ καλό, πουλί μου, στὸ καλό! 
Ἰδοὺ καὶ ἡ γολέτα τοῦ καπετὰν Μανώλη τοῦ Χατζηχάνου ... Ἡ 

ψυχή μου, ἡ πνοή μου νὰ εἶναι πάντα στὰ πανιά σου, ὡσὰν λαμπάδα 
τοῦ Ἐπιταφίου, νὰ διώχνῃ τὰ μαῦρα, τὰ κατακόκκινα τελώνια, πρὶν 
προφτάσουν νὰ κατακαθίσουν στὰ πινά σου. Σῦρε, πουλί μου, στὸ 
καλό, καὶ στὴν καλὴ τὴν ὥρα! Στὸ καλό! 
Νά κ’ ἡ σκούνα τοῦ καπετὰν Ἀποστόλη τοῦ Βιδελνῆ, καινούργιο 

σκαρί, ἡ τετάρτη ἢ πέμπτη, τὴν ὁποίαν κατορθώνει ἐντὸς δεκαετίας 
νὰ σκαρώσῃ, μ’ ὅλην τῆς τύχης τὴν καταδρομήν. Ἔπεσε πολὺ γιαλό, 
δὲν τὴν ηὗρε καλὰ τὸ ἀπόγειο κι ἄργησε. Διακρίνεται τὸ πλήρωμα, οἱ 
ἄνθρωποι σὰν ψύλλοι, ποὺ πηδοῦν ἐμπρὸς κι ὀπίσω στὴν κουβέρτα. 
Δούλευέ τα, καπετάνιο μου! <Ἡ> Παναγιὰ μπροστά σας! Στὸ καλό, 
στὸ καλό!8 

 
3.1.4. Μάλιστα, αν η ευχή, όπως και κάθε ενέργεια που γίνεται για καλό, 
εκστομιστεί κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, τότε πιστεύεται ότι 
θα πραγματοποιηθεί:  
 

Ἔλεγε δὲ ὁ Νικολός, ὡς εὐσεβὴς νέος ὁποὺ ἦτον, ὅτι ἡ Λειτουρ-
γία τῆς Κυριακῆς τὴν ὥραν ἐκείνην ἦτο ἀγαθὴ συγκυρία, διότι πᾶσα 
καλὴ ἐργασία, δέησις, εὐχή, καὶ τάξιμον, κατὰ τὴν ὥραν της Λει-
τουργίας ἐκτελεῖται. Ὅπως λ.χ. τὴν πρωίαν τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 
τὴν ὥραν ὁποὺ διαβάζεται τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Λειτουργίας, χύνει ὁ 
χρυσοχὸς τὸ δαχτυλίδι ἢ τὸ φλωρί, τὸ ὁποῖον ἔταξεν ἡ χαροκαμένη 
μάννα (τῆς ὁποίας ἔχουν ἀποθάνει τὰ πρῶτά της [τὰ] παιδιὰ) διὰ νὰ 
στερεωθῇ ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας καὶ τῆς χαρίσῃ ὁ Θεὸς τὸ κατόπιν 
τέκνον της.9  

 
3.2. Η μεσολάβηση των έργων του Θεού 
 
3.2.1. Και τη φύση, ως καλό έργο του Θεού, παρακαλεί ο άνθρωπος να 
τον βοηθήσει με την εύνοιά της:  
 

Πέτραι καὶ βράχοι ὅπου ἐπάγωσεν ἐπάνω σας τὸ χρῶμα τῆς 
τρικυμίας κ’ ἐκρυσταλλώθη τὸ φύσημα τοῦ Βορρᾶ, εἴθε νὰ 

                                                 
8 Τ’ Ἀγνάντεμα, 3.202.18-3.203.6. 
9 Τὰ Βενέτικα, 4.438.24-32. 
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μεταδίδετε διὰ πάντοτε τὴν ὄψιν καὶ τὴν πνοὴν αὐτὴν εἰς τοὺς 
ἁρμοὺς καὶ τὰ νεῦρα τῶν ποντοπόρων [τῶν] βιοπαλαιστῶν μας.10  

  
3.2.2. Η δε νυκτερινή αύρα γίνεται ο αγγελιαφόρος των ευχών στους 
ναυτικούς που πρόκειται να ταξιδέψουν μακριά:  
 

Ἡ νυκτερινὴ αὔρα ἐσύριζεν εἰς τὰ δένδρα, καὶ οἱ λογισμοὶ τῶν 
γυναικῶν ἐπετοῦσαν μαζί της, κ’ ἔστελλαν πολλὰς εὐχὰς εἰς τὰ κα-
τάρτια, εἰς τὰ πανιὰ καὶ εἰς τὰ ἐξάρτια τῶν καραβιῶν. Καὶ βαθιά, εἰς 
τὴν σιωπὴν τῆς νυκτός, τίποτε ἄλλο δὲν ἠκούσθη εἰμὴ τὸ λάλημα τοῦ 
νυκτερινοῦ πουλιοῦ, καὶ τὸ ᾆσμα μιᾶς τελευταίας συντροφιᾶς 
ναυτικῶν, μελλόντων ν’ ἀναχωρήσωσιν αὔριον. «Σῦρε, πουλί μου 
στὸ καλὸ − καὶ στὴν καλὴ τὴν ὥρα».11 

 
3.3. Ο εγωισμός του ανθρώπου και η λήθη του Θεού 
 

Ο άνθρωπος, όμως, αν και έχει βαθιά επίγνωση ότι η ευχή του και η 
επιθυμία του υλοποιείται μόνο με τη βοήθεια του Θεού, εν τούτοις 
εύκολα ξεχνάει ότι έχει ανάγκη τη θεϊκή αρωγή στη ζωή του και 
αισθάνεται ασεβώς αυτάρκης, όταν πρόσκαιρα απομακρυνθεί ο κίνδυνος:  
Κατέμπροσθεν ὁ μέγας πόντος ἡπλοῦτο, ὅστις ἐφαίνετο διὰ μιᾶς 
κατευνασθεὶς καὶ ἐπανερχόμενος μεθ’ ὑποκώφου βοῆς εἰς γαλήνην, κ’ 
ἐνέπνεε τὸ αἴσθημα ἐκεῖνο τῆς μελαγχολικῆς αὐτοπαρηγορίας, τὸ ὁποῖον 
κάμνει τὰ ἀνήσυχα γύναια τῶν παραθαλασσίων κωμῶν, ἐνῷ μίαν ὥραν 
πρὶν ἔτρεχον νύκτα κομίζουσαι δέσμας κηρίων, ζώνουσαι ἑπτάκις τοὺς 
ναΐσκους διὰ τεσσαρακοντοργυίου ταινίας κηροῦ, καὶ σημαίνουσαι 
αὐτοβούλως τοὺς κώδωνας, διὰ νὰ ἐξυπνίσωσι τὸν ἐνωρὶς κατακλιθέντα 
ἐφημέριον ὅπως ψάλῃ παράκλησιν, ἀναφωνοῦσαι ἅμα: «Παναγιά μ’, στὸ 
πέλαγο! Παναγιά μ’, στὸ πέλαγο!», μίαν ὥραν ὕστερον, ὅταν πραϋνθῇ, λέγω, 
ὁ ἄνεμος καὶ κοπάσῃ ἡ τρικυμία, τὰς κάμνει νὰ ὑποψιθυρίζωσι παραμυθού-
μεναι ἀλλήλας ἑλληνοπλαστικῶς καὶ χριστιανοειδωλολατρικῶς: «Ὅποιος 
πνίγηκε, μετάνοιωσε!»12 
 
 
 

                                                 
10 Ἐπιμηθεῖς εἰς τὸν βράχον, 4.585.1-5. 
11 Τ’ Ἀγνάντεμα, 3.205.18-23. 
12 Ναυαγίων ναυάγια, 2.503.7-18. 
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4. Η ποιμαντική ευχή και η κοινότητα 
 
4.1. Η λειτουργική ευχή  του ιερέα 
 

Η Εκκλησία, διά των ιερέων, βρίσκεται κοντά στον καθημερινό βίο 
των μελών της.13 Εύχεται λειτουργικώς: 
α) Υπέρ της ευφορίας των καρπών της γης:  

[…] ὁ ἱερεὺς ἔλεγεν ὁμαλῇ τῆ φωνῇ τὰ εἰρηνικά, καὶ ηὔχετο ὑπὲρ 
τῆς εὐσταθείας τῶν ἐκκλησιῶν, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς, κτλ.14  

 
β) Υπέρ των ωδινουσών:  

Ὁ καλογερόπαπας τοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος εἲχε 
λάβει ἐντολὴν νὰ ψάλῃ μικρὰν καὶ μεγάλην Παράκλησιν πρὸς 
βοήθειαν τῆς ὠδινούσης.15   

 
γ) Υπέρ της αφέσεως των αμαρτιών και της στερεώσεως του 

ανδρογύνου:  
Ἤρχισε νὰ διαβάζῃ τὴν πρώτην εὐχὴν κατανυκτικά, ὅπου γίνεται 

λόγος περὶ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν καὶ περὶ ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας. Εἶτα 
εὐλόγησε τὰ στέφανα καὶ ὑπέδειξεν εἰς τὸν σύντεκνον πῶς θὰ τ’ 
ἀνταλλάξῃ [τὰ στέφανα].16  

 
δ) Υπέρ της σωτηρίας κινδυνεύοντος:  

Ἡ θεια-Ἀρετὼ ἐθαύμαζε, καὶ ἔλεγεν ἀκόμη: 
− Τί ἀποκοτιά! τί ἀποκοτιά! 
Ὁ ἱερεύς, βοηθούμενος ἀπὸ τὸν μπάρμπ’ Ἀναγνώστην τὸν 

Παρθένην, εἶχε ψάλει τὴν Μικρὰν Παράκλησιν ἐμπρὸς εἰς τὴν 
εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γλυκοφικούσης.17 

 
4.2. Η προσωπική ευχή 
 

Εκτός από τις λειτουργικές εκκλησιαστικές ευχές, οι ιερείς του 
                                                 
13 Βλ. και Βαρβούνης, Μ.Γ. & Σουλιωτάκη, Ν. (1998), Η παραδοσιακή θρησκευτική συ-
μπεριφορά των συγχρόνων του στο έργο του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, Αθήνα: Αρμός, 
σ. 51-54, 58-62. 

14 Στὴν Ἁγι-Ἀναστασὰ, 2.351.1-2. 
15 Φῶτα Ὁλόφωτα, 3.40.6-8. 
16 Ὁ Γάμος τοῦ Καραχμέτη, 4.504.3-6. 
17 Ἡ Γλυκοφιλοῦσα, 3.87.31-35. 
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παπαδιαμαντικού κόσμου βρίσκονται κοντά στο ποίμνιό τους και σε 
διάφορες άλλες περιστάσεις, ενδιαφερόμενοι για τα βιοτικά τους 
προβλήματα. 
 
4.2.1. Ο παπα-Γαρόφαλος εύχεται και ευχαριστεί, για τη βοήθεια που του 
έδωσε, τον κοινωνικά παρεκκλίνοντα Αλιβάνιστο, τον οποίο θεωρεί 
ισότιμο μέλος του εκκλησιαστικού σώματος, γι’ αυτό τον προσφωνεί με 
το όνομά του και όχι με το χλευαστικό του παρωνύμιο, όπως κάνουν οι 
άλλοι:  

Καλὰ ποὺ ἔπεσα κοντὰ στὸ καλυβάκι τοῦ μπαρμπα-Κόλλια ἐδῶ 
(δεικνύων τὸν καλούμενον Ἀλιβάνιστον) καὶ μ’ ἐβοήθησε νὰ βρῶ τὸ 
δρόμο! ... Ἄς ἔχῃ τὴν εὐχή!18  

 
Μάλιστα, ο ιερέας όχι μόνο χρησιμοποιεί το εκκλησιαστικό όνομα του 

μπαρμπα-Κόλια, αλλά το συνδέει ποιμαντικά με τον Άγιο, του οποίου το 
όνομα φέρει ο Αλιβάνιστος, όταν τον καλεί να συνεορτάσει με την 
υπόλοιπη κοινότητα την Ανάσταση:  
 

− Να ’χῃς τὴν εὐχὴ τοῦ Χριστοῦ, παιδί μου! Ἔλα! ... Νὰ πάρῃς 
εὐλογία! ... Νὰ μοσχοβολήσ’ ἡ ψυχή σου! Ἔλα ν’ ἀπολάψῃς τὴ χαρὰ 
τοῦ Χριστοῦ μας! Μὴν ἀδικῇς τὸν ἑαυτόν σου! Μὴν κάνῃς τοῦ 
ἐχτροῦ τὸ θέλημα! ... Πάτα τὸν πειρασμό! Ἔλα, Κόλια! Ἔλα, Νικό-
λαε, ἔλα, Νικόλαε μακάριε! Ὁ ἅγιος Νικόλαος νὰ σὲ φωτίσῃ!19  

 
4.2.2. Ο παπα-Γαρόφαλος δεν κρατάει κακία και εκφέρει μια ευχή για τον 
άνθρωπο, στον οποίο είχε εμπιστευθεί την καλλιέργεια του χωραφιού του, 
αλλά εκείνος το είχε αφήσει άσπαρτο, χωρίς να ειδοποιήσει τον ιερέα:  
 

− Μὴ ρωτᾶτε ... θέλησα νὰ πάω ἀπ’ τὸν ἄλλο δρόμο ... ἀπ’ τὰ 
Ρόγγια ... εἶπε ἀσθμαίνων ὁ παπάς· ἤθελα νὰ ἰδῶ τὸ χωράφι ... εἶπε 
νὰ τὸ σπείρῃ, κεῖνος ὁ Ντανάκιας καὶ τ’ ἄφησε ἄσπαρτο ... κ’ ἐγὼ 
χαμπάρι δὲν εἶχα, τόσοι μῆνες τώρα. Ἂς εἶναι καλὰ ὁ ἄνθρωπος ...20 

 
 
 

                                                 
18 Ὁ Ἀλιβάνιστος, 3.527.11-13. 
19 ό.π., 3.528.4-8. 
20 Ὁ Ἀλιβάνιστος, 3.527.7-10. 
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4.2.3. Αντιστρόφως, η θεια-Σκεύω εύχεται στο μοναχό:  
 

− Ἄ! τὴν εὐχὴ τοῦ Χριστοῦ νά ’χῃς ... καλὴ ψυχὴ ... καὶ καλὸν 
παράδεισο, ἀδερφέ μου ...21  

 
Ο χριστιανός γνωρίζει ότι ο μοναχός δεν είναι τέλειος. Ξέρει ότι είναι 

κι αυτός άνθρωπος που κάνει τον προσωπικό του πνευματικό αγώνα, και, 
ως εκ τούτου, έχει ανάγκη τις ευχές που έχουν ανάγκη όλοι οι άνθρωποι. 
Δεν αποτελεί αντινομία ούτε ασέβεια η αυτονόητη δυνατότητα, και υπο-
χρέωση, του λαϊκού, ως μέλους του εκκλησιαστικού σώματος, να εύχεται 
στον κληρικό «να έχεις την ευχή του Χριστού».22 Είναι ιδιαίτερα ενδεικτι-
κή, σε ένα τέτοιο κοινοτικό πλαίσιο, η διαπίστωση ότι οι παπαδιαμαντι-
κοί άνθρωποι δεν συμμετέχουν στη λατρεία ως απλοί θεατές των τελου-
μένων, αλλά ως συλλειτουργοί.23   
 
 
5. Η ευχή «πιάνει» 
 
5.1. Η ευχή για σωτηρία ανθρώπων που κινδυνεύουν, με την επίκληση 
του Θεού, σε πολλές περιπτώσεις έχει πιάσει, έχει πραγματοποιηθεί: 
 

Κ’ αἱ γυναῖκες πάντοτε ἔκραζον: 
− Παναγιά μ’! Παναγιά μ’! 
Ἄχ! ἀπὸ πόσας συμφορὰς πόσον κόσμον νὰ ἔσωσεν ἡ εὐσεβής, ἡ 

αὐθόρμητος αὕτη κραυγὴ τῶν χριστιανῶν γυναικῶν!24  
 
5.2. Ο καπετάν Ηρακλής ο Καλούμπας έχει χαρακτηριστεί χαραμάδος, 
ήτοι αποσυνάγωγος,25 από την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης και, 
γι’ αυτό, δεν βρίσκει εργάτες να ξεφορτώσει το εμπόρευμά του. Έτσι, 
εύχεται να έρθει πρώτα ένας καλός βοριάς, για να πουλήσει το 

                                                 
21 Βαρδιάνος στὰ σπόρκα, 2.612.18-19. 
22 Βουλγαράκης, Η. (1979/1982), Συ τι κρίνεις τον αδελφόν σου. Διδάγματα από τό λόγο 
και την πράξη των Γερόντων της ερήμου για την καταλαλιά και την κατάκριση, Γ΄ 
έκδοση, Αθήνα: Αστήρ. 

23 Κεσελόπουλος, Αν. (1994), Η λειτουργική παράδοση στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, 
Θεσσαλονίκη: Πουρναρά, σ. 73-82. 

24 Τὰ Δαιμόνια στὸ ρέμα, 3.239.33-240.2. 
25 Ὁ Χαραμάδος, 3.658.12-13. 
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εμπόρευμά του οπουδήποτε αλλού, και μετά ένας νοτιάς, για να κάνει 
Χριστούγεννα στην πατρίδα του: 
 

Ὁ καπετὰν Ἡρακλῆς δὲν ἠθέλησεν οὔτε νὰ ἐνεργήσῃ τι, οὔτε εἰς 
τὸ Προξενεῖον νὰ προσφύγῃ. Ἐπειδὴ ἤρχοντο Χριστούγεννα δὲν 
ἐμελέτα μὲν νὰ πλεύσῃ εἰς τὴν γενέθλιον νῆσόν του, διὰ νὰ ἑορτάσῃ, 
ἀλλ’ ἐνδομύχως ηὔχετο νὰ ἔστελλεν ὁ Θεὸς ἕνα καλὸν βορρᾶν διὰ νὰ 
πωλήσῃ τὰ κρασιὰ ὁπουδήποτε (τὰ ὁποῖα ἤξευρεν ὅτι ἐκόστιζαν 
πάμφθηνα εἰς τὸν ἔμπορόν του) καὶ ἔπειτα μίαν καλὴν νοτιὰν διὰ νὰ 
ποδίσῃ καὶ μεταβῇ εἰς τὴν πατρίδα του.26  

  
Πράγματι:  
 

Ἀπέπλευσεν ἀπὸ τὴν Σαλονίκην, καὶ ἔλεγε μέσα του: «Νὰ μὴν 
πιάσῃ ἡ κατάρα τῶν Τσιφούτηδων! Νὰ μὴν τοὺς περάσῃ!» Διασκέ-
δασον τὴν βουλὴν τοῦ Ἀχιτόφελ, Κύριε ὁ Θεός μου! 
Ἀνοικτὰ ἀπὸ τὴν Κασσάνδραν εὗρε δύο μεγάλα πλοῖα, βαρυφορ-

τωμένα ἀπὸ ἀρνία πρώιμα κ’ ἐρίφια. Ἠγόρασεν ἐξ αὐτῶν εἴκοσι κε-
φάλια. 
Ὅπως εὐχήθη, οὕτω σχεδὸν ἔγινε. Τὴν πρώτην νύκτα ἔστειλεν ὁ 

Θεὸς ἐλαφρὸν βορρᾶν. Τὴν δευτέραν ἑσπέραν ἔπνευσε σφοδρὸς νότος. 
Ἐπόδισε τὴν νύκτα καὶ κατέπλευσεν εἰς τὸ παλαιὸν 

βραχοκτισμένον καὶ θαλασσοδαρμένον Κάστρον.27 
 
5.3. Δίνοντας τη γονεϊκή ευχή στον Αγάλλο, στον μετέπειτα μοναχό 
Αλύπιο, που έφευγε για ταξίδι, ο  πατέρας εύχεται να τον γηροκομήσει ο 
γιος του και η μάνα του εύχεται να της κλείσει το παιδί της τα μάτια:  
 

Ὅταν ἐζήτησε τὴν πατρικὴν εὐλογίαν, ὁ κὺρ Δημητράκης τοῦ 
εἶπεν: 

− Ἂς εἶναι, παιδί μου· ἐσὺ θὰ μὲ γηροκομήσῃς. 
Κι ὅταν ἐφίλησε τὴν δεξιὰν τῆς μητρός του, ἡ Ἀρετὴ τοῦ εἶπε: 
− Τὰ χεράκια σου θὰ μὲ θάψουνε.28  

                                                 
26 ἔπειτα μίαν καλὴν νοτιὰν διὰ νὰ ποδίσῃ καὶ μεταβῇ εἰς τὴν πατρίδα του: να γυρίσει 
μπρος-πίσω και να φέρει τον καιρό στην πρύμη, ώστε να προχωρεί μαζί μ’ αυτόν· 
«Γλωσσάρι» Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου, τ. 3, σ. 721· Ὁ Χαραμάδος, 3.658.14-20. 

27 ό.π., 3.658.25-659.2. 
28 Τὰ Μαῦρα κούτσουρα, 4.463.4-8. 
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Μετά είκοσι χρόνια, η ευχή των γονέων πραγματοποιείται:  
 

Ἡ γραῖα Ἀρετὴ ἀπέθανε, καὶ ὁ γυιός της ὁ Ἀλύπιος τὴν ἔθαψε «μὲ 
τὰ χεράκια του», ὡς ἱερεὺς καὶ ὡς υἱός, ὅπως αὐτὴ εὐχήθη.29  

  
Και ο κυρ Δημητράκης  

 
[…] ἐπῆγε κ’ ἐκοινοβίασεν εἰς τὴν Μονὴν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, διὰ 

νὰ γηροκομηθῇ πλησίον τοῦ υἱοῦ του Ἀγάλλου, ὅπως πάλαι εἶχε 
προείπει. Ἐκάρη, καὶ ὠνομάσθη Δαυὶδ, ὁ μοναχός.30 

 
5.4. Η Μαρία, η καλή σπιτονοικοκυρά του Παπαδιαμάντη, εύχεται να 
συγχωρήσει και να ελεήσει ο Θεός αυτούς που της έκλεψαν τις κότες και 
το σάλι της. Και εύχεται, με ταπεινότητα, να ξαναποκτήσει κότες, αν εί-
ναι θέλημα Θεού. Η ευχή της, τουλάχιστον ως προς ό,τι την αφορά, 
πραγματοποιείται:  
 

Ὣς τόσον ἡ σπιτονοικοκυρά, ὑπόμονος, δὲν ἐπικράνθη πολύ. Εἶ-
πε μόνον: «Ἐγώ, ἂν θέλῃ ὁ Θεός, θ’ ἀποχτήσω κι ἄλλες κόττες. 
Αὐτοὶ ποὺ τὰ κάνουν, θὰ εἶναι δυστυχεῖς πάντοτε. Θεὸς σχωρέσ’ 
τους». 
Τῷ ὄντι, δὲν ἐπέρασαν ὀκτὼ μῆνες, κ’ ἐγέμισε πάλιν ἡ αὐλή της 

ὀρνίθια. Ὄχι ὀρνίθια μόνον, ἀλλ’ ἀπέκτησε καὶ περιστέρια. 
Columbas et gallinas.31 
Παρομοίαν μεγαλοψυχίαν ἔδειξε καὶ ὅταν τῆς ἔκλεψάν ποτε τὸ 

σαλάκι της, ἀπὸ τὸ στασίδι, ὅπου τὸ εἶχεν ἀποθέσει προσωρινῶς, εἰς 
ἓν παρεκκλήσι, ὅταν ἐπῆγε ν’ ἀνάψῃ τὰ κανδήλια, καὶ ὅπου ἦτο σύ-
ναξις, γινομένης ἱεροτελεστίας. Εἶπε: «Καμμιὰ πολὺ φτωχιὰ θὰ 
ἦτον. Ὁ Θεὸς νὰ τὴν ἐλεήσῃ».32 

  
 
 
 
 
                                                 
29 ό.π., 4.478.22-24. 
30 ό.π., 4.478.28-479.3. 
31 Columbas et gallinas: περιστέρια και όρνιθες· «Γλωσσάρι» Ν. Δ. Τριανταφυλλόπου-
λου, τ. 4, σ. 723. 

32 [Ἡ Ψυχοκόρη], 4.611.16-26. 
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6. Ευχή προς τον πλησίον 
 
6.1. Ο άνθρωπος εύχεται συχνά στο συνάνθρωπο, βλέποντάς τον ως τον 
πλησίον. Ευχές εκφέρονται κατά τις δύσκολες περιστάσεις, όπως είναι 
μια ασθένεια. Η θεια-Σκεύω εύχεται υπέρ των ανθρώπων: 
 

Ἡ φτώχεια ἦτον μεγάλη, ἡ γρίνια ἀκόμη μεγαλυτέρα. Τὸ δὲ 
χειρότερον ἦτον ἡ ἀσθένεια ... −Ὁ Θεὸς νὰ φυλάγῃ καὶ πάλιν ὅλον 
τὸν κόσμον, καὶ δεύτερον ἐμᾶς, τοὺς ἁμαρτωλούς.33 

 
6.2. Οι γειτόνισσες εύχονται στη Χατζίνα να γεννήσει γρήγορα το 
Χατζόπουλο:  
 

Ἡ Χατζησταμάταινα, μὲ τὴν προσκεφαλάδα ὡς ἔμπλαστρον ἐπὶ 
τῆς κοιλίας, εἶχε τολμήσει νὰ ἐξέλθῃ ἀπὸ τὸ Κάστρον τὰς ἡμέρας 
ἐκείνας, ὅπου ὅλαι αἱ καλαὶ γειτόνισσαι, πτωχαὶ καὶ ταπειναί, ὅσας 
δὲν ἔπαυε ποτὲ νὰ ἐλεῇ καὶ νὰ φιλεύῃ ἡ Χατζίνα, ηὔχοντο μέλπουσαι 
ἐν χορῶ: 

− Ἄχ! πότε θὰ γεννήσ’ ἡ Χατζίνα, νὰ κάμ' τὸ Χατζόπ’λο; Πότε;34  
 
6.3. Η γρια-Καντούσαινα, η Ξομπλιαστήρα, εκφέρει καλοσυνάτες ευχές 
σε ένα από τα κορίτσια που την ενοχλούσαν, ξεχνώντας την ενόχληση 
και συγχωρώντας τα για τη συμπεριφορά τους:  
 

− Ἄ! ἐσεῖς ἤσαστε, πουλάκια μου, ποὺ περνούσατε ἀπ’ τὴν αὐλή; 
... Δὲν ἔρχεσαι νὰ σὲ φιλέψω ὅσο θέλεις δυόσμο καὶ ταμπαρόρριζα 
καὶ βασιλικό; ... νὰ ζήσῃς, πουλάκι μου!35 

 
6.4. Πολύ χαρακτηριστική, στο παπαδιαμαντικό κείμενο, είναι η εικόνα 
του αναστάσιμου τραπεζιού σε ξωκλήσι. Η διασκέδαση συνδέεται με την 
πίστη και την κοινότητα. Σε τέτοιες περιστάσεις βρίσκει απόλυτη 
εφαρμογή το βιβλικό: «Εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα 
εἰς δόξαν δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε».36  

Έτσι, σε μια εξοχική Λαμπρή, κεντρικό πρόσωπο του γλεντιού είναι ο 

                                                 
33 Βαρδιάνος στὰ σπόρκα, 2.546.9-12. Πρβλ. 2.546.6-7. 
34 Τὸ Χατζόπουλο, 4.415.27-32. Πρβλ. 4.411.1-2. 
35 Ἡ Ξομπλιαστήρα, 4.173.25-27. 
36 Α΄ Κορ. 10, 31. 
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ιερέας. Ακολουθεί ένας ποταμός ωραίων και ειλικρινών ευχών, αρχής 
γενομένης από το «Χριστός Ανέστη», προς όλους τους παρισταμένους, 
και για καθέναν χωριστά, από το μπαρμπα-Μηλιό:  
 

− Χριστὸς Ἀνέστη! ἀληθινὸς ὁ Κύριος! Ζῇ καὶ βασιλεύει εἰς πά-
ντας τοὺς αἰῶνας! 
Εἶτα μετὰ τὸ προοίμιον, εἰσῆλθεν εἰς τὴν οὐσίαν: 
− Γειά μας! καλὴ γειά! διάφορο! καλὴ καρδιά! Παπά μ’, νὰ χαί-

ρεσαι τὸ πετραχήλι σ’! Παπαδιά, νὰ χαίρεσαι τὸν παπά σ’ καὶ τὰ 
παιδάκια σ’! Ξάδερφε Θοδωρή! νὰ ζήσῃς, νὰ τς χαίρεσαι! Κουμπάρε 
Παναγιώτη! ὅπως ἔτρεξες μὲ τὸ λάδ’ νὰ τρέξῃς καὶ μὲ τὸ κλῆμα! Συ-
μπεθέρα Κρατήρα! Νὰ χαίρεσαι, μ' ἕναν καλὸν γαμπρό! Ἀνιψιὲ 
Γιώργη! Τίμια στέφανα! στὸ γάμο σας νὰ χαροῦμε. Κουμπάρα Κυ-
παρισσού! μὲ μιὰ καλὴ νύφη, νὰ ζήσῃς, νὰ χαρῇς! ἐβίβα ὅλοι! Τέ-
περ-τε! Πάντα χαρούμενοι! Στὴν ὑγειά σας! Σμπεθέρα Ξαθή! καλὴ 
λευθεριά! Στὴν ὑγειά σας! Πάντα χαρούμενοι! Πάντα μὲ τὸ καλό! 
Καὶ ἀνάλογος πρὸς τὸ πρόσωπον ὑπῆρξεν ἡ πόσις. 
Ἀλλὰ καὶ ὁ Φταμηνίτης ἠθέλησε νὰ προπίῃ, κατ’ ἄλλον ὅμως στε-

νώτερον τρόπον· ἠθέλησε νὰ βρῇ τὴν γυναῖκά του, καὶ ἠνάγκασεν 
αὐτὴν ν’ ἀπαντήσῃ εἰς τὴν πρόποσιν: 

− Μπρόμ! 
− Πιὲ κὶ δό μ’! 
− Μὲ κρασί! 
− Καλῶς τ’ν ἀγάπη μ’ τὴ χρυσῆ! 
Καὶ πιὼν αὐτός, μετεβίβασε τὴν τσότραν εἰς τὴν ὡραίαν Ξανθήν, 

ἥτις ἔβρεξε τὰ χείλη. 
Εἶτα ἤρχισαν τὰ ᾄσματα. Ἐν πρώτοις τὸ Χριστὸς ἀνέστη, 

ὕστερον τὰ θύραθεν. Ὁ μπαρμπα-Μηλιὸς θελήσας νὰ ψάλῃ καὶ 
αὐτὸς τὸ Χριστὸς ἀνέστη, τὸ ἐγύριζε πότε εἰς τὸν ἀμανέν καὶ πότε 
εἰς τὸ κλέφτικο.37 

 
 
7. Η ευχή του γονιού 
 

Ο γονιός εύχεται, σε διάφορες περιστάσεις, υπέρ του παιδιού του. Η 
ευχή του γονιού, για λόγους θεολογικούς και συναισθηματικούς, 

                                                 
37 Ἐξοχικὴ Λαμπρὴ, 2.131.28-132.18. 
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αποτελεί αυταξία και έχει μεγάλη σπουδαιότητα αφ’ εαυτής. Γι’ αυτό το 
λόγο εκφέρεται συχνά, όταν γίνεται αναφορά του γονιού στο παιδί του, 
στο πλαίσιο οποιασδήποτε επικοινωνιακής συνάφειας.  
 
7.1. «− Πήγαινε, τρέχα... νά ’χῃς τὴν εὐκή μ’»,38 λέει η Καραβοκυρού στο 
μικρό γιο της, που τον παρακαλεί να της κάνει μια δουλειά.  
 
7.2. Και ο Γιωργής «ἅμα ἐνύκτωσεν, ἐδείπνησε λιτῶς μὲ τὴν μητέρα του, 
τὴν γραῖαν χήραν Μπούρμπαιναν, καὶ μὲ τὰ δύο μικρὰ παιδία τῆς 
ὑπάνδρου ἀδελφῆς του, εἶτα ἐσηκώθη, ἐφόρεσε τὰ ναυτικά του, ἤναψε τὸ 
φαναράκι, ἐκαληνύκτισε τὴν γραῖαν μητέρα του, ἐπῆρε τὴν εὐχήν της, 
λέγων ὅτι θὰ κοιμηθῇ εἰς τὴν βάρκαν, διότι θὰ ἔχουν ταξίδι αὔριον τὸ 
πρωί.39 
 
7.3. Η θεια-Σκεύω εύχεται να είναι καλά ο σπορκαρισμένος40 γιος της, και, 
μάλιστα, εύχεται πρώτα υπέρ της εκκλησιαστικής κοινότητας, της οποίας 
μέλη είναι η ίδια και ο γιος της: «Ὁ Θεὸς νὰ φυλάξῃ ὅλους τοὺς χριστιανούς, 
καὶ δεύτερον τὸ παιδάκι της, ἐκεῖ ποὺ εἶναι, καλή του ὥρα ...».41  
 
 
8. Η ευχή του παιδιού 
 
8.1. Ευχές εκφέρουν και τα παιδιά υπέρ των γονέων τους, όπως η 
Σειραϊνώ:  
 

Ἐκάθητο ἡ κόρη καὶ ηὔχετο νὰ γυρίσῃ γρήγορα ὁ πατήρ της, καὶ 
εἶχε πίστιν καὶ ἐλπίδα εἰς τὴν καρδίαν της, καὶ ἐκοπίαζε καὶ ἐκέντα 
τὰ προικιά της.42  

 
8.2. Ο μικρός Πάπος, βλέποντας τη λέμβο, με την οποία ταξιδεύει ο 
πατέρας του, εύχεται: «Καλὸ κατευόδιο, πατέρα μου».43  

Το ίδιο παιδί, καταλαβαίνοντας ότι ο πατέρας του θα είναι θυμωμένος, 
                                                 
38 Γυνὴ πλέουσα, 4.23.8. 
39 Ἔρως - ἥρως, 3.168.5-9. 
40 σπόρκος: μολυσμένος, επιχόλερος. σπορκαρίζομαι: τελώ υπό κάθαρσιν, είμαι σε καρα-
ντίνα· «Γλωσσάρι» Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου, τ. 2, σ. 697. 

41 Βαρδιάνος στὰ σπόρκα, 2.546.6-7. 
42 Ἅγια καὶ πεθαμένα, 3.119.3-5. 
43 Τὸ Ἐνιαύσιον θῦμα, 3.218.20. 
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γιατί δεν πήγε μαζί του στο ταξίδι, εύχεται και προσεύχεται να 
επιστρέψει γρήγορα ο πατέρας του και να μην του κρατάει κακία για την 
ανυπακοή του: 

 
− Κάμε, Θέ μου, ἔλεγεν ὁ Πάπος, να ’ρθῃ ὁ πατέρας μου, καὶ νὰ 

μὴ μὲ καταριέται ποὺ δὲν ἐπῆγα μαζί του. Ἅι μ’ Νικόλα μ’, ποὺ σ' 
ἔχω γείτονα, οὔτε σοῦ ἔφερα ποτὲ κερὶ καὶ λιβάνι ... ἄχ! καμμιὰ 
φορὰ ἔκλεψα κανένα σπίρτο ἢ κανέν’ ἀπόκερο ἀπὸ μέσ’ ἀπ’ τὸ 
ἐκκλησιδάκι σου, μπροστὰ στὸ κόνισμά σου, ὁποὺ σὺ ἔκανες πὼς δὲ 
μὲ γλέπεις ... γιὰ νὰ κυνηγῶ τὶς νυχτερίδες καὶ τὰ κουκουβαϊόπουλα 
τὴ νύχτα ... μὴ μὲ ξεσυνερίζεσαι, καὶ φέρε γλήγορα τὸν πατέρα μου 
πίσω ... καὶ νὰ μὴ βαρυγνωμᾷ ποὺ δὲν πῆγα μαζί του ... κ’ ἐγὼ νὰ 
σοῦ φέρω ἄλλα τόσα κι ἄλλα τόσα κι ἄλλα τόσα, ὅσα σπίρτα καὶ 
κεριὰ σοῦ ἔκλεψα.44  

 
Δυστυχώς, ο πατέρας του πνίγεται και ο Πάπος στέκεται και κοιτάει 

αδύναμος το πέλαγος, αντικρίζοντας τη συμφορά, και ευχόμενος να είχε 
τη δύναμη να σώσει τον αγαπημένο του πατέρα:  
 

Ἤρχισε νὰ κλαίῃ μετὰ λυγμῶν. Ὁ πατήρ του βεβαίως ἐπνίγετο. 
Καὶ αὐτὸς δὲν ἠδύνατο νὰ τὸν βοηθήσῃ. Ὤ, νὰ εἶχε τόσην δύναμιν, 
τόσην, ὅσην ὁ ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα!45 

 
 
9. Η όντως ζωή 
 

Η αγιότητα είναι δυνατή και νοηματοδοτεί το βίο των απλών και 
καθημερινών ανθρώπων, οι οποίοι έχουν επίγνωση της δυσκολίας αλλά 
και της εφικτότητας της αγιότητας.  
 
9.1. «Ν’ ἁγιάσουν τὰ κόκκαλά του» είναι μια σπουδαία ευχή που εκφέρε-
ται για τους αδελφούς που δεν ζουν πια.46 Η γρια-Συρραχίνα θυμάται τον 
πνευματικό της και εύχεται να είναι «μακαρία ἡ ψυχή του».47 «Κύριος 

                                                 
44 ό.π., 3.221.15-23. 
45 ό.π., 3.222.9-11. 
46 2.544.32-545.1, 2.564.1-2. Πρβλ. 2.475.18. 
47 Τ’ Ἀγνάντεμα, 3.203.30-31. 
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μακαρίσαι αὐτούς», εύχεται για αποδημήσαντες συγγενείς του ο 
Παπαδιαμάντης.48 
 
9.2. Ο γονιός ενδιαφέρεται και εύχεται πρωτίστως για την πνευματική 
κατάσταση του παιδιού του. Περισσότερο από τη σωτηρία της πρόσκαι-
ρης ζωής του, η μάνα και η γιαγιά του άρρωστου νεογέννητου νοιάζονται 
να προλάβουν να βαπτισθεί πριν πεθάνει. Αρωγός σε αυτή την έγνοια 
τους είναι ο ιερέας, ως ποιμένας της κοινότητας: 
 

Δύο ἀνθρώπιναι φωναὶ ἠκούσθησαν εἰς τὰ πρόθυρα τῆς 
ἐπαύλεως. Ὁ βοσκός, ὁ σύζυγος τῆς λεχοῦς, καὶ ὁ σύντροφός του, ὁ 
ἀδελφὸς ἐκείνης −οἵτινες τώρα μόλις εἶχον ἔλθει μὲ τὸ κοπάδι ἀπὸ 
τὸ πέραν Μέγα Ρεῦμα, ὅπου εἶχον ὁδηγήσει εἰς τὸ ὑπήνεμον τὰ πρό-
βατα− τοὺς ἐπερίμεναν. 

− Ἔρχονται, ἔρχονται! 
− Εἶναι κι ὁ παπὰς μαζί! 
Οἱ δύο βοσκοὶ ἐβοήθησαν τὸν παπὰν νὰ πεζεύσῃ, ἐξεφόρτωσαν τὸ 

δισάκκιον μὲ τὰ ἱερά, εἰσῆλθον ὅλοι εἰς τὴν καλοκτισμένην καλύβην, 
ὅπου ὑπῆρχε θάλπος ἑστίας, καὶ ὀσμὴ ἀγροτικῆς οἰκοκυροσύνης. Ἡ 
λεχὼ ἅμα τοὺς εἶδε, χλωμή, μελαψή, ἀνεσηκώθη ἐπὶ τῆς κλίνης. 

− Ἂς γίνῃ χριστιανός, ἐψιθύρισεν. 
− Ἂς μβῇ στοῦ Θεοῦ τὴ στράτα, παιδί μου, συνεπλήρωσεν ἡ μήτηρ 

της.49  
 
9.3. Η Αφέντρα σταυρώνει το προσκέφαλο του μικρού Μανώλη της, 
ευχόμενη, με αυτόν τον έμπρακτο τρόπο, να είναι ευλογημένο και να 
βαδίζει στο δρόμο του Θεού:  
 

Ἡ μήτηρ του τὸν κατέκλινε δίπλα εἰς τὴν παραστιάν, ἐπὶ μαλλίνου 
κιλιμίου, τὸν ἐσκέπασε μὲ μίαν ἄκραν τῆς βελέντζας, ἐσταύρωσε τρὶς 
τὸ προσκέφαλόν του καὶ τὸν ἄφησε νὰ κοιμηθῇ.50  

 
 
 
 
                                                 
48 Τὸ Χατζόπουλο, 4.420.32-33. 
49 Ἡ Συντέκνισσα, 3.587.27-588.6. 
50 Οἱ Ἐλαφροΐσκιωτοι, 2.486.6-9. 
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10. Επιλογικά 
 

Στην παρούσα εργασία προτάθηκε η διδακτική προσέγγιση της θεολο-
γικής έννοιας της «ευχής» υπό το πρίσμα της ορθόδοξης ανθρωπολογίας, 
όπως αναδεικνύεται μέσα από την αξιοποίηση αντιπροσωπευτικών παρα-
θεμάτων από την παπαδιαμαντική πεζογραφία. Η χρήση της λογοτεχνίας 
στη διδακτική των θεολογικών μαθημάτων μπορεί να έχει ιδιαίτερα αξιό-
λογα αποτελέσματα αναφορικά με τη γνωσιακή αποσαφήνιση και τη βι-
ωματική πρόσληψη θεολογικών εννοιών με οικεία στους μαθητές κοινω-
νική αναφορά. 
 
 

 
 
 

Ο Βασίλειος Ε. Πανταζής κατάγεται από την Αρτάκη Κυζίκου Μικράς 
Ασίας. Σπούδασε Παιδαγωγική και Θεολογία και είναι διδάκτωρ του Το-
μέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας  
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2004). Διδάσκει 
Διδακτική Μεθοδολογία των Ιστορικών-Αρχαιογνωστικών Μαθημάτων, 
των Θρησκευτικών και των Βιοεπιστημών, καθώς και Παιδαγωγική Θε-
ωρία, στα Πανεπιστήμια Αθηνών (Τμήμα Θεολογίας, 2007-2008), Πελο-
ποννήσου, Θεσσαλίας και στην ΑΣΠΑΙΤΕ (Αθήνα). Κύριος ερευνητικός 
του χώρος είναι η Ανθρωπολογική Παιδαγωγική με τις φιλοσοφικές προ-
ϋποθέσεις της και τις προεκτάσεις της στη Διδακτική Μεθοδολογία των 
θεμελιωδών ανθρωπολογικών κλάδων (Θεολογία, Ιστορία, Επιστήμες της 
Ζωής/Βιοεπιστήμες). Επίσης, μελετάει συστηματικά το έργο του Αλε-
ξάνδρου Παπαδιαμάντη. 
(vapantazis@yahoo.gr) 
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Δημήτριος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
 
 
Συμβουλευτ ική  της  σταδιοδρομίας  στα   
Σχολε ία  Δεύτερης  Ευκαιρ ίας  (Σ .Δ .Ε . )  

 
 

 
 
 
1. Εισαγωγή 
 

ΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΟΤΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
η συμβουλευτική σταδιοδρομίας αλληλεπιδρούν σε πολλά επίπε-
δα και με διάφορους τρόπους. Καταρχήν, και οι δύο αποτελούν 

διά βίου διαδικασίες. Έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες 
του για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Επίσης, αν και συνδέο-
νται άμεσα με τις συμβατικές μορφές εκπαίδευσης, υπερβαίνουν τους 
περιορισμούς της, γιατί απευθύνονται στο σύνολο του ενεργού πληθυ-
σμού, πέρα από κοινωνικοοικονομικούς φραγμούς και παρωχημένα στε-
ρεότυπα. Η παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογική εξέλιξη οδηγούν σ’ έναν 
διαρκώς εντεινόμενο μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας, με οικονομι-
κή στενότητα, κρίσεις και πολυποίκιλες αλλαγές. Οι παραδοσιακοί κανό-
νες, που επί χρόνια ρυθμίζουν την επαγγελματική ζωή των ατόμων μετα-
βάλλονται, καθιστώντας αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό και την επικαιρο-
ποίηση των γνώσεων.  

Στις μέρες μας, ο δρόμος μιας επιτυχούς σταδιοδρομίας έχει γίνει 
πλέον δύσβατος, γεμάτος με οικονομικές, αλλά και κοινωνικές ανακατα-
τάξεις, οι οποίες επιδρούν αρνητικά σε πολλές πλευρές της προσωπικής 
ζωής των ατόμων. Έτσι, νέοι όροι κυριαρχούν στην αγορά εργασίας και 
μεταξύ αυτών είναι η διά βίου μάθηση και η εκπαίδευση ενηλίκων.  

Δράσεις οι οποίες θεωρούνται καταλυτικές για την ανάπτυξη της οι-
κονομίας και της απασχόλησης.  

Η γνώση του σήμερα καταργείται αύριο, ενώ η διαρκής ενημέρωση 
και η πρόσβαση στην πληροφορία καθίσταται επιτακτική ανάγκη. Η έν-
νοια της φράσης «να μαθαίνουμε πώς να μαθαίνουμε» καθ’ όλη διάρκεια 
της ζωής μας, δεν είναι πλέον μια φιλοσοφική αρχή, αλλά τρόπος ζωής. 
Με δεδομένο, πλέον, ότι κάθε άνθρωπος θα χρειαστεί να αλλάξει αρκετές 

Ε 
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φορές επάγγελμα στη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής, η εκπαί-
δευση ενηλίκων, έρχεται να τον απεγκλωβίσει από το οικονομικό και 
κοινωνικό αδιέξοδο και να τον οδηγήσει σε νέες, δημιουργικές προσπά-
θειες. Ο ρόλος της συμβουλευτικής για τη σταδιοδρομία, κρίνεται πλέον 
θεμελιώδης.  

Καμία κοινωνία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις ενός πα-
γκοσμιοποιούμενου οικονομικού περιβάλλοντος, εάν ο πληθυσμός της δεν 
διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. Αποτελεί, λοιπόν, βασι-
κή προτεραιότητα η απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων, που θα δώ-
σουν τη δυνατότητα παραγωγικής απασχόλησης και προσαρμογής στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας (Demetrio 2003, 191-193). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε βάσιμα να υποστηρίξουμε ότι η 
συμβουλευτική είναι μία διαδικασία που βοηθά τους ανθρώπους να αντι-
μετωπίσουν τα ζητήματα που τους απασχολούν. «Βοηθά στο να κατα-
νοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους, να καταλά-
βουν τα συναισθήματα αλλά και τη συμπεριφορά τους και δίνει την κα-
τάλληλη υποστήριξη για να προβούν στις αναγκαίες αλλαγές, να ανακα-
λύψουν εναλλακτικές λύσεις και νέες προοπτικές για τη ζωή τους, την 
οικογένειά τους και την εργασία τους» (McLeod 2005, 27-31). Σύμφωνα 
όμως με μια άλλη, αντίθετη, προσέγγιση, η εκπαίδευση και όλες οι άλλες 
υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτήν και κατ’ επέκταση η σύνδεσή της 
με την απασχόληση, μπορούν να κατανοηθούν πληρέστερα ως πτυχές της 
ευρύτερης αναπαραγωγικής λειτουργίας, η οποία συντελείται σε μια κοι-
νωνία που προσδιορίζεται από άνιση κατανομή πλούτου, προνομίων και 
εξουσίας.  

Στο πλαίσιο αυτής της παραδοχής, η εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει 
συγκεκριμένες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες και όχι άλλες, και 
προωθεί κυρίαρχες αντιλήψεις για την κοινωνία, τον άνθρωπο, την εργα-
σία και άλλα. Σε συνδυασμό με αυτά, η εκπαίδευση συμβάλλει στην κοι-
νωνική επιλογή και κατανομή ατόμων, τόσο κατά τη διαδρομή τους εντός 
του εκπαιδευτικού συστήματος, από το νηπιαγωγείο μέχρι την τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, όσο και κατά τη μετάβασή τους από την εκπαίδευση 
στην απασχόληση. 

Πρόκειται για κοινωνική κατάταξη και επιλογή των ατόμων στις ιε-
ραρχημένες βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε ιεραρχημένες θέσεις του 
υφιστάμενου κοινωνικού καταμερισμού εργασίας. Αυτές βέβαια οι λει-
τουργίες δεν επιτελούνται μηχανιστικά, καθώς τα εκπαιδευτικά συστήμα-
τα και τα υποκείμενα, διδάσκοντες και εκπαιδευόμενοι, διαθέτουν σχετικό 
βαθμό αυτονομίας. 
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Στο πλαίσιο της σχετικής αυτονομίας αναδεικνύονται οι δομικοί όροι, 
κοινωνικού επικαθορισμού, αλλά και οι προσωπικές στρατηγικές των 
υποκειμένων για κοινωνική κινητικότητα μέσω της εκπαίδευσης και της 
εργασίας. Αν δεχτούμε τα παραπάνω, η συμβουλευτική και ο προσανα-
τολισμός προσφέρεται ιδιαίτερα και κατά προτεραιότητα για εκπαιδευό-
μενους που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα, τόσο 
για την ανάδειξη και την άμβλυνση των κοινωνικών επικαθορισμών και 
εμποδίων, όσο και την ανάπτυξη προσωπικών στρατηγικών. 

Από την άποψη αυτή λοιπόν, η συμβουλευτική και ο προσανατολι-
σμός αποκτούν κάποια χαρακτηριστικά διά βίου παρέμβασης που μπο-
ρούν να αντισταθμίσουν όλα τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμε-
τωπίζουν τα άτομα που προέρχονται από μη προνομιούχα στρώματα. Η 
κλασική πλέον έρευνα του Willis μας έχει ζητήσει να απαντήσουμε δύο 
ερωτήματα. Όπως χαρακτηριστικά ισχυρίζεται, το δύσκολο πράγμα να 
εξηγήσουμε πώς παιδιά μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων ασκούν επαγ-
γέλματα μεσαίων και ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων, είναι γιατί οι 
άλλοι τους το επιτρέπουν. Το δύσκολο πράγμα να εξηγήσουμε πώς παι-
διά εργατικών οικογενειών ασκούν επαγγέλματα εργατικής τάξης, είναι 
γιατί οι ίδιοι το επιτρέπουν στον εαυτό τους. Αν όντως έτσι είναι τα 
πράγματα, η συμβουλευτική και ο προσανατολισμός έχουν στρατηγική 
σημασία στην όλη υπόθεση, αρκεί να μην μετατρέπονται σε διαδικασίες 
ταξικής επιβεβαίωσης της θέσης εκπαιδευομένων και εργαζομένων και 
σε πρακτικές αποδοχής της κοινωνικής τους μοίρας (Μαυρογιώργος 
2005, 65-75).  
 
 
2. Ο ρόλος της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας  
στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 
 
Η γενικότερη φιλοσοφία και παιδαγωγική αντίληψη των Σχολείων Δεύ-
τερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). εντάσσεται στο πλαίσιο των αντιλήψεων της 
μεταρρυθμιστικής παιδαγωγικής και των εναλλακτικών σχολείων, της 
αγωγής για και μέσα από την κοινότητα (community education) και της 
ανοικτής αγωγής (open education). Στοιχεία των παιδαγωγικών αυτών 
ρευμάτων, τα οποία εμπεριέχονται στη φιλοσοφία και σκοποθεσία των 
Σ.Δ.Ε. είναι: αξιοποίηση των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων του αν-
θρώπου σε ηλικίες πέρα από τις προσδιοριζόμενες από το κρατικό «υπαρ-
κτό» σχολείο, θεώρηση της τοπικής κοινωνίας ως χώρου παιδαγωγικής 
παρέμβασης και πηγής μάθησης, αξιοποίηση των προσφερόμενων δυνα-
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τοτήτων του στενότερου και ευρύτερου κοινωνιότοπου για την εγκαθί-
δρυση κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, διεπιστημονικότητα 
στις μαθησιακές διαδικασίες και ανάδειξη των πρακτικών συνεπειών αυ-
τής για την ανύψωση των γνωστικών και κοινωνικών ικανοτήτων των 
εκπαιδευομένων, και την υλοποίηση παιδαγωγικών διαδικασιών με βάση 
τις ανάγκες των μαθητών και τις προκλήσεις του φυσικού και κοινωνικού 
περιβάλλοντος, διαφοροποίηση της μαθησιακής διαδικασίας σε σύγκριση 
με το συμβατικό σχολείο μέσα από τη διευκόλυνση της συμμετοχικότη-
τας του «μανθάνοντος», ανοικτό αναλυτικό πρόγραμμα και την επικέ-
ντρωση στις μαθησιακές ανάγκες του μαθητή, ενίσχυση της κοινωνικής 
μάθησης μέσα από διαδικασίες διανθρώπινης επικοινωνίας, συμμετοχι-
κής λήψης απόφασης, όσον αφορά το περιεχόμενο του μαθησιακού υλι-
κού και τη μεθοδολογία, με την υλοποίηση projects και με τη σύνδεση 
του σχολείου με τα δρώμενα στην κοινότητα. 

Ως σχολικό μοντέλο τα Σ.Δ.Ε. προέκυψαν από τα αμερικάνικα 
Accelerated schools, τα οποία ιδρύθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 
1980 στις ΗΠΑ, με σκοπό να αντιμετωπίσουν τη διαρροή των μαθητών 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να τους επανεντάξουν στη σχολική 
διαδικασία και να τους εφοδιάσουν με δεξιότητες απαραίτητες για την 
κοινωνική τους προσαρμογή και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 
Βασικός παιδαγωγικός στόχος των σχολείων αυτών ήταν να ικανοποιή-
σουν τις ανάγκες των μαθητών μέσα από την ανάδυση και την αξιοποίη-
ση των δυνατοτήτων του καθενός. Το στόχο αυτό προσπάθησαν να τον 
επιτύχουν με βάση τις εξής παιδαγωγικές αρχές:  

Σε αντίθεση με το παραδοσιακό σχολείο, το οποίο χώριζε τους μαθη-
τές –άμεσα ή έμμεσα– ανάλογα με την εξωσχολική βοήθεια που είχαν, τα 
σχολεία αυτά χαρακτηρίζονταν από την ενότητα μαθησιακού περιεχομέ-
νου και πρακτικών για όλους τους μαθητές ενσωματώνοντας τη δράση 
όλων των εμπλεκομένων στην αγωγή (δασκάλων, γονέων, μαθητών). 
Αποβλέπουν, επίσης στην ενθάρρυνση της εμπλοκής όλων των μαθητών 
στις σχολικές διαδικασίες και της υπευθυνότητας στη λήψη αποφάσεων. 
Επιδιώκουν την υποστήριξη των μαθητών, ώστε να αναδυθούν μέσα από 
τις εκπαιδευτικές διαδικασίες οι δυνατότητες τους και να μειωθούν οι 
αδυναμίες τους, γνωστικού, ψυχολογικού ή κοινωνικού τύπου (Κρίβας 
2007, 245-247). 

Με αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο ιδρύθηκαν τα Σ.Δ.Ε., τίτλος με τον 
οποίο καταγράφονται για πρώτη φορά τον Νοέμβριο 1995 στη Λευκή 
Βίβλο της Ε.Ε. υπό το κεφάλαιο «Διδασκαλία και μάθηση: Προς την κοι-
νωνία της μάθησης». Στο κείμενο αυτό διατυπώθηκαν πέντε κύριοι στό-



ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/2009                                                                            33  

χοι: (α) να ενθαρρυνθεί ο Ευρωπαίος πολίτης στην κατάκτηση νέων γνώ-
σεων, (β) το σχολείο να πλησιάσει το χώρο των επιχειρήσεων και να συ-
νεργαστεί μαζί του, (γ) να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός, (δ) 
ο Ευρωπαίος πολίτης να χρησιμοποιεί με επάρκεια τρεις γλώσσες, που 
ομιλούνται στις χώρες της Ε.Ε. και (ε) η επένδυση στην εκπαίδευση να 
θεωρείται ισοδύναμη με τις άλλες οικονομικές επενδύσεις (Ε.Ε. 1995, 
40-43).  

Οι σημαντικότερες καινοτομίες που εφαρμόζονται στα Σ.Δ.Ε. σε σχέ-
ση με το τυπικό σχολείο είναι οι παρακάτω. Στο πρόγραμμα σπουδών. 
Συγκεκριμένα στα Σ.Δ.Ε. αντικαθίσταται ο όρος «μάθημα» με τον όρο 
«γραμματισμός». Στις μεθόδους διδασκαλίας. Η διδασκαλία στην εκπαί-
δευση ενηλίκων μπορεί και πρέπει να παίρνει υπόψη της τις συνθήκες 
ζωής και εργασίας των ενήλικων εκπαιδευόμενων καθώς και τα προβλή-
ματα και τις δυσκολίες που δημιουργούν οι συνθήκες αυτές, προκειμένου 
να είναι αποτελεσματική και να συμβάλλει στη διαπροσωπική επικοινω-
νία εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου. Η αξιολόγηση. Δεν περιορίζεται στην 
αποτίμηση των αποτελεσμάτων, που προκύπτουν από τις προσπάθειες 
των εκπαιδευόμενων. Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται σύμφωνα με την 
εμπλοκή τους και την ενεργοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
αλλά και την εν γένει εξελικτική τους πορεία (Ταρατόρη κ.ά. 2008, 26-
32). Η ενσωμάτωση της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Αυτή δεν παρέ-
χει μόνο, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας, επαγγελματική πλη-
ροφόρηση και επαγγελματογνωσία, αλλά προωθεί και την ανάπτυξη 
προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την υλοποίηση επιλογών 
σταδιοδρομίας, διαπραγματεύσεων και διαμόρφωση εργασιακών σχέσεων. 
Υιοθετούνται εξάλλου οι ακόλουθες διαδικασίες: ομαδική επαγγελματική 
πληροφόρηση, παρακίνηση για αυτοέκφραση, κατανόηση των στόχων 
του θεσμού, προετοιμασία για απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων για 
επανένταξη των εκπαιδευομένων στον κοινωνικό και επαγγελματικό χώ-
ρο, ενίσχυση της αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης, απόκτηση δυναμικών 
ικανοτήτων (δημιουργικότητα, λήψη αποφάσεων), σύνδεση με επιχειρή-
σεις και σύνδεση των εκπαιδευομένων με εργασιακούς χώρους, εμπειρία 
εργασίας, χρήση συστημάτων αυτοπληροφόρησης και προγραμμάτων 
συμβουλευτικής υποστήριξης και επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους και 
οργανισμούς (Κρίβας & Καγκαλίδου 2003, 269-280). 
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3. Οι ανάγκες των ενηλίκων για συμβουλευτική  
εστιασμένη στη σταδιοδρομία 
 
Οι ενήλικες στην πορεία της επαγγελματικής τους ανάπτυξης και μαθη-
σιακής τους αναζήτησης δέχονται ποικίλες επιδράσεις, κοινωνικής, προ-
σωπικής, εκπαιδευτικής επαγγελματικής φύσης και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την προσαρμογή στο ερ-
γασιακό περιβάλλον, με τη λήψη απόφασης, με την αλλαγή στάσης, την 
επίδοση στην εργασία και την προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου 
τους. Παράλληλα βιώνοντας διαρκώς αυξανόμενες εξελίξεις, αλλαγές και 
προκλήσεις, αισθάνονται την ανάγκη για βελτίωση της επαγγελματικής 
τους κατάστασης, αλλά και για προσωπική ανάπτυξη. Συνεπώς οι ενήλι-
κες ως μια ξεχωριστή κατηγορία συμβουλευόμενων, χρειάζονται συστη-
ματική συμβουλευτική υποστήριξη. Συνεπώς, οι εκπαιδευόμενοι στα 
Σ.Δ.Ε. αποτελούν μια ομάδα πολυδύναμη, διαφοροποιημένη, με ποικιλία 
χαρακτηριστικών, αλλά και ανεκτίμητες εμπειρίες ζωής. Ειδικότερα, ο 
εκπαιδευόμενος στα Σ.Δ.Ε. έρχεται με μια σειρά από αιτήματα όπως, (α) 
ζητά να αναπτύξει και να ικανοποιήσει τις δυνατότητές του, (β) θέλει να 
πληροφορηθεί για την αγορά εργασίας, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, κι όταν 
αποφασίσει, να οργανώσει το πλάνο δράσης του, (γ) επιδιώκει να συγκε-
κριμενοποιήσει τις γενικές και ασαφείς επιλογές, ώστε ν’ αυξήσει και τις 
πιθανότητες εύρεσης εργασίας, (δ) πασχίζει για μια εξειδικευμένη αντι-
μετώπιση ειδικών προβλημάτων, αν υπάρξει ανάγκη, δεδομένου ότι τα 
ζητήματα σταδιοδρομίας συχνά τον υπερφορτίζουν, (ε) επιζητά την κατά 
περίπτωση συμβουλευτική παρέμβαση αφού οι ανάγκες του ποικίλουν 
ανάλογα με το στάδιο της επαγγελματικής του εξέλιξης, (στ) θέλει να 
προσεγγίσει τις κατάλληλες πηγές, ν’ αξιολογήσει και ν’ αξιοποιήσει τις 
πληροφορίες, γιατί συχνά δεν τα καταφέρνει, (ζ) επιδιώκει να αποκτήσει 
αυτογνωσία και να εκτιμήσει τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, προ-
κειμένου, αν χρειαστεί, ν’ αλλάξει εργασία, χωρίς αυτό να του δημιουρ-
γήσει άλλα προβλήματα και τέλος, (η) επιμένει για την άμεση ικανοποί-
ηση όλων των παραπάνω αιτημάτων του (Στεφάνου 2003, 252-256). 

Από τα παραπάνω μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε ότι η συμβουλευ-
τική της σταδιοδρομίας συντελείται κυρίως μέσα από τις δεξιότητες του 
συμβούλου, ο οποίος «οφείλει» να είναι επαγγελματικά καταρτισμένος, 
να σέβεται τις εμπειρίες, τα βιώματα και τις αντιλήψεις των πελατών, να 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης 
και να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εκφράσουν τυχών ανησυχίες ή 
φοβίες τους (Βαϊκούση 2003, 185-193). Επίσης θα πρέπει να έχει την 
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ικανότητα της συνεχούς εξέλιξης και αναπροσαρμογής, την ικανότητα 
και τη θέληση να βοηθάει τον άνθρωπο, να είναι αυθόρμητος, ευαίσθη-
τος κι ευπροσάρμοστος, να τηρεί ουδέτερη κι όχι αξιολογική στάση, να 
επιδεικνύει δημοκρατική συμπεριφορά, να βλέπει τη σχέση βοήθειας ως 
σχέση ισότητας και ισοτιμίας, κ.ο.κ. (Κοσμίδου-Xardy & Γαλανουδάκη-
Ράπτη 1996, 17-22). Εν ολίγοις να είναι ένας καλός ακροατής (Ivey κ.ά. 
2009, 21).  

Επίσης, ο Gysbers (2005), προτείνει μια «ολιστική προσέγγιση», 
σύμφωνα με την οποία ο σύμβουλος οφείλει να προσεγγίζει το άτομο ως 
σύνολο, σε μια προσπάθεια να κατανοήσει όλες τις πλευρές της ζωής 
του, υπό την έννοια μιας «ανθρώπινης σταδιοδρομίας» (human carrier). 
Οι πλευρές αυτές περιλαμβάνουν: (α) τους ρόλους που το άτομο αναλαμ-
βάνει στη ζωή του, π.χ. εργαζόμενος, γονέας, μέλος της κοινότητας, (β) 
τα περιβάλλοντα στα οποία λειτουργεί (εργασία, σπίτι, σχολείο), και (γ) 
τα γεγονότα που σημαδεύουν τη ζωή του, όπως πρώτη εργασία, γάμος, 
ασθένειες, συνταξιοδότηση. Άλλοι παράγοντες, όπως φύλο, εθνικότητα, 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, θρησκεία, πρέπει επίσης να συνεκτιμώ-
νται. Κομβικός άξονας στο «ολιστικό μοντέλο» είναι το γεγονός ότι επι-
τρέπει, κάτω από τη συνεκτίμηση όλων των παραπάνω στοιχείων, όχι 
μόνο να εντοπιστούν κρίσεις, αλλά και να αναπτυχθούν σημαντικές δυ-
νατότητες για τη ζωή του ατόμου (Παπαβασιλείου-Αλεξίου 2006, 42-62).  

Με αφετηρία την επισκόπηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήσαμε 
ποσοτική έρευνα στους εκπαιδευόμενους των Σ.Δ.Ε. του νομού Αχαΐας 
προκειμένου να διερευνήσουμε τις απόψεις τους σχετικά με την αποτελε-
σματικότητα του θεσμού της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και συγκε-
κριμένα, κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματική για την ομαλό-
τερη (επαν-)ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 
 
 
4. Μεθοδολογία έρευνας 
 
Ως εργαλείο ελέγχου των υποθέσεων εργασίας της έρευνας επιλέχθηκε η 
ποσοτική έρευνα (δειγματοληπτική έρευνα και τυποποιημένο ερωτημα-
τολόγιο). Η ποσοτική έρευνα, παρόλο που έχει σταθερή και δύσκαμπτη 
δομή και ο σχεδιασμός της επιδέχεται ελάχιστες αλλαγές μετά την έναρ-
ξή της, έχει ως βασικό της γνώρισμα τη σύνδεση δύο ή περισσότερων 
χαρακτηριστικών για μεγάλο αριθμό περιπτώσεων, αναδεικνύοντας τις 
γενικές τάσεις που εμφανίζονται στο δείγμα. Αυτός, άλλωστε, ήταν και ο 
βασικός λόγος, για τον οποίο επιλέξαμε την ποσοτική έρευνα, γιατί μας 
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παρείχε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε μεγάλο μέρος του πληθυσμού 
και έτσι να ελέγξουμε τις υποθέσεις εργασίας μας. Τα ερωτηματολόγια 
διανεμήθηκαν στους εκπαιδευόμενους των Σ.Δ.Ε. του νομού Αχαΐας 
(70 εκπαιδευόμενοι Α΄ και Β΄ κύκλου) κατά το χρονικό διάστημα 
από 1η έως 20 Μαΐου 2009. 

Τέλος, επισημαίνουμε τη θετική ανταπόκριση των εκπαιδευόμε-
νων στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, γεγονός το οποίο συ-
ναρτάται ευθέως και με το πολύ χαμηλό ποσοστό μη απάντησης των 
ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. 

Μετά τη συγκέντρωση και την πρώτη ανάγνωση των ερωτηματολογί-
ων έγινε αφαίρεση των ερωτηματολογίων, στα οποία δεν είχαν απαντηθεί 
όλες οι ερωτήσεις. Ακολούθησε η προετοιμασία των δεδομένων και η 
μηχανογραφική επεξεργασία τους (στο στατιστικό πακέτο S.P.S.S. 16). 
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατηγοριοποίηση των απαντήσεων. Κα-
ταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων να 
ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο των απαντήσεων, που δόθηκαν και να 
έχουν μια γενική ποιοτική και ποσοτική αξία. 
 
 
5. Αποτελέσματα έρευνας 
 
Όπως αναφέραμε ήδη, σκοπός της έρευνάς μας ήταν να διερευνήσουμε 
τις απόψεις των εκπαιδευόμενων σχετικά με την αποτελεσματικότητα του 
θεσμού της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και συγκεκριμένα, εάν μπο-
ρεί να θεωρηθεί αποτελεσματική για την ομαλότερη (επαν-)ένταξή τους 
στην αγορά εργασίας. Στην έρευνά μας συμμετείχαν 70 εκπαιδευόμενοι, 
εκ των οποίων 62,10% ήταν γυναίκες και 37,9% άνδρες. Τα παραπάνω 
ευρήματα αποτελούν μια ένδειξη, που μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι 
στο σύνολο εκπαιδευόμενων υπάρχει σαφής υπεροχή των γυναικών ένα-
ντι των ανδρών. Η υψηλή εκπροσώπηση των γυναικών οφείλεται προφα-
νώς σε πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς, που μπορούμε βάσιμα να υπο-
θέσουμε ότι παίζει σημαντικό ρόλο, είναι ότι πλήττονται σε μεγάλο βαθ-
μό από την ανεργία. Ως προς την ηλικία ο μέσος όρος του δείγματος εί-
ναι τα 38 έτη, ενώ οι ηλικίες των εκπαιδευόμενων κυμαίνονται από 18 
έως 75 έτη. Ως προς την εργασιακή τους κατάσταση το 60,5 % είναι ερ-
γαζόμενοι. Σε ό,τι αφορά το είδος της απασχόλησης αξίζει να σημειωθεί 
ότι το 30,3% είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι και στην πλειοψηφία τους δεν 
έχουν ασφάλιση. Το 15,2 % είναι συμβασιούχοι στο δημόσιο μέσο προ-
γραμμάτων του ΟΑΕΔ, το 10,9 % απασχολείται σε οικογενειακές επιχει-
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ρήσεις που διατηρούν οι γονείς ή ο/η σύζυγος, ένα ποσοστό 10,9% δια-
τηρεί μικρές επιχειρήσεις που αφορούν κυρίως τον τομέα της καθαριότη-
τας, το 22,2% είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε κατώτερες θέσεις και τέλος 
ένα 10,9% είναι αγρότες. 

Στην ερώτηση για ποιο λόγο αποφασίσατε να φοιτήσετε στα Σ.Δ.Ε., το 
45% απάντησε για την απόκτηση απολυτηρίου γυμνασίου, το 32% για 
εύρεση ή βελτίωση εργασίας, το 20,1% για συνέχιση σπουδών σε Ι.Ε.Κ., 
ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και Ενιαίο Λύκειο και ένα 2,9% για αξιοποίηση του ελεύ-
θερου χρόνου του.  

Στο ερώτημα τι σκοπεύετε να κάνετε μετά την αποφοίτησή σας από τα 
Σ.Δ.Ε., το 20% των ερωτώμενων απάντησαν ότι θέλουν να συνεχίσουν 
τις σπουδές τους στο λύκειο, το 22% θέλουν να βρουν μια θέση στο δη-
μόσιο, το 30% δήλωσε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Το 25% επιθυμεί 
να βελτιώσει την εργασιακή του κατάσταση και τέλος, ένα 3% σκοπεύει 
να ξεκινήσει δική του δουλειά μέσω κάποιου προγράμματος επιδότησης 
από τον ΟΑΕΔ.  

Στην ερώτηση εάν και πόσες φορές έχετε επισκεφθεί το σύμβουλο στα-
διοδρομίας, το 70,0% δήλωσε ότι έχει επισκεφθεί μία με δύο φορές το 
σύμβουλο σταδιοδρομίας, τρεις με τέσσερις το 18% και πάνω από τέσσε-
ρις το 12%. 

Στην ερώτηση σε ποια σημεία θεωρείτε ότι σας βοήθησε η Συμβουλευ-
τική Σταδιοδρομίας, οι εκπαιδευόμενοι απάντησαν ότι θέλησαν να ενημε-
ρωθούν για τις διεξόδους που υπάρχουν μετά την αποφοίτησή τους από 
τα Σ.Δ.Ε. (53,1%), το 15% θέλησε να μάθει να συντάσσει ένα βιογραφι-
κό σημείωμα, το 14% θέλησε μάθει τρόπους επίλυσης προσωπικών προ-
βλημάτων, ένα ποσοστό 10% θέλησε να βελτιωθεί έτσι ώστε να είναι σε 
θέση να παρουσιάζει όσο το δυνατόν καλύτερα τον εαυτό του και τέλος, 
ένα μικρό ποσοστό (7,9%) θέλησε να γνωρίσει διάφορες τεχνικές εύρε-
σης εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, το 30%, 
απάντησε όλα τα παραπάνω.  

Τέλος, στην ερώτηση αν το περιεχόμενο της συμβουλευτικής σταδιο-
δρομίας πιστεύετε ότι θα σας διευκολύνει στην ομαλή (επαν-)ένταξη στην 
αγορά εργασίας, το 52% απάντησε, ότι στο μέλλον θα διευκολυνθεί. 
 
 
6. Συμπεράσματα – διαπιστώσεις 
 
Από τη συνολική διαπραγμάτευση του θέματος σχετικά με τις αντιλήψεις 
των εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε. για την αποτελεσματικότητα της συμ-
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βουλευτικής σταδιοδρομίας και τη συμβολή της στην ομαλότερη ένταξή 
τους στην αγορά εργασίας μπορούμε βάσιμα να οδηγηθούμε στα ακό-
λουθα συμπεράσματα:  

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν μια θετική άποψη για το θεσμό της συμβου-
λευτικής της σταδιοδρομίας θεωρώντας τον ως ένα μέσο πληροφόρησης 
και καθοδήγησης. Ένα σημαντικό ποσοστό ενδιαφέρεται σοβαρά να πλη-
ροφορηθεί σχετικά με τις σπουδές και τις επαγγελματικές διεξόδους, που 
ενδεχομένως μπορούν να του προσφερθούν μετά το τέλος των σπουδών 
του στα Σ.Δ.Ε. και, τέλος, να αναπτύξει νέες ικανότητες, αλλά και να 
βελτιώσει τις υπάρχουσες δεξιότητές του. 

Επίσης συνάγεται ότι οι ενήλικες αποτελούν μια κατηγορία που 
χρειάζεται συστηματική συμβουλευτική υποστήριξη, λόγω των μεγάλων 
κοινωνικών αλλαγών, που συντελούνται στις μέρες μας. Η πρόοδος μπο-
ρεί μερικές φορές να οδηγεί σε αυτοκαταστροφικά αποτελέσματα, γιατί 
απαιτεί από τον άνθρωπο να ζει με πολλές και αντικρουόμενες μεταξύ 
τους προσωπικές αξίες, όπως είναι ο ατομικισμός από τη μια πλευρά και 
η παγκοσμιότητα από την άλλη, και να έρχεται αντιμέτωπος με ποικίλες 
προκλήσεις.  

Ένα σημαντικό κίνητρο είναι οι ανάγκες των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν 
μείνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα εκτός του χώρου εργασίας και 
χρειάζεται να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, ούτε τα προβλήματα 
εκείνων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της ανεργίας και έχουν ανάγκη 
από επανακατάρτιση και επαγγελματικό αναπροσανατολισμό. Στις περι-
πτώσεις αυτές η παροχή βοήθειας στο άτομο που ζητεί να επανενταχθεί 
στην αγορά εργασίας ή να αναπροσανατολιστεί, βασίζεται σε μια δυαδική, 
πρόσωπο με πρόσωπο, σχέση, που επιτρέπει στο σύμβουλο να αξιολογήσει 
συνολικά την προσωπικότητα του συμβουλευόμενου και να εκτιμήσει τα 
ψυχολογικά του χαρακτηριστικά. Το γεγονός αυτό θα βοηθήσει στη λήψη 
ορθών αποφάσεων (Μαλικιώση-Λοϊζου 2004, 215-240).  
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Abstract 
 
Aim of this present work is to analyze the theoretical problem that has 
been arised today regarding the importance and the role of the career 
advisory in sociopolitical and economic level.   

The tendencies and the subjects that influence «positively» or 
«negatively» the application and concretisation of institution advisory for 
the career in Second Chance Schools will be determined.  

Finally we will present the results of a research that took place during 
the school year 2008-2009 among students at the Second Chance Schools 
in the county of Achaia in order to identify their perceptions regarding 
the effectiveness of the institution career advisory.  

 
 

Ο Δημήτριος Γεωργιάδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Είναι πτυχιού-
χος Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου του Bari Ιταλίας (1999). Διδά-
κτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2007). Εργάστηκε κατά την περίο-
δο 2006-2009 στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Από το 2009 εργάζεται ως 
Επαγγελματικός Σύμβουλος στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλανδρίου του 
Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς, ενώ από το 2008 διδάσκει στα ΤΕΙ Πατρών και 
Μεσολογγίου Πολιτική Οικονομία και Συνεταιριστική Παιδεία και Κοινω-
νική Ανάπτυξη αντίστοιχα.  
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Γεώργιος ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ 
 
 

Η  αναγκαιότητα  αναπροσαρμογής  της   
τεχν ικής  και  επαγγελματ ικής  εκπαίδευσης  
στην  προοπτ ική  οικονομικής  και   
κοινωνικής  ανάπτυξης  

 
 
 
 

ΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ, ΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ, ΟΤΙ 
βρισκόμαστε σε μια ταραγμένη και κρίσιμη περίοδο. Μέχρι πριν 
λίγο ξέραμε ότι ο 20ός αιώνας υπήρξε ο αιώνας των ακροτήτων, 

αφού στη διάρκειά του, συνέβησαν παγκόσμιοι πόλεμοι, συνταρακτικές 
τεχνολογικές, πολιτικές και κοινωνικές ανακατατάξεις αναπτύχθηκαν 
νέες εργασιακές σχέσεις με αποκορύφωση την ίδρυση αλλά και πτώση 
του υπαρκτού σοσιαλισμού. 

Σήμερα, στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα διαπιστώνονται συ-
γκλονιστικές αλλαγές στην τεχνολογία, στην πληροφορία και στην οργά-
νωση της οικονομίας, που εξαιτίας της ιλιγγιώδους ταχύτητας που πα-
ρουσιάζουν και της παγκοσμιοποιημένης μορφής που παραλαμβάνουν 
οδηγούν σε εθνικά ανεξέλεγκτες κοινωνικές και οικονομικές διεργασίες. 
Στους τομείς της τεχνολογίας και της οικονομίας οι εξελίξεις είναι ιδιαί-
τερα περίπλοκες και εξαναγκάζουν τις κοινωνίες να οργανώνονται σε νέα 
πρότυπα, που αλλάζουν με απίστευτα βίαιο ρυθμό, ριζικά τη ζωή του αν-
θρώπου (Ιακωβίδης 2009). Οι κοινωνικοί θεσμοί μεταλλάσσονται και ο 
παραδοσιακός ιστός του κράτους αποσυντίθεται, επειδή βρίσκεται διαρ-
κώς σε νέα αναπροσαρμογή. Οι ανάγκες για εκσυγχρονισμό και ορθολο-
γισμό της παραγωγής ωθούν επιτακτικά στη δημιουργία εκπαιδευτικών 
θεσμών που θα εγγυηθούν την εξασφάλιση ικανού ανθρώπινου δυναμι-
κού, που να μπορεί  με επάρκεια να καλύπτει τις άμεσες τεχνολογικές και 
οργανωτικές απαιτήσεις της παραγωγής, που δυστυχώς σήμερα είναι υπο-
χρεωμένη να υποστεί τα δεινά του διεθνούς ανταγωνισμού.  

Ο επικρατέστερος, χωρίς καμία αμφισβήτηση, θεσμός εξισορρόπησης 
είναι το εκπαιδευτικό σύστημα που διαθέτει η κάθε χώρα. Το Εκπαιδευ-
τικό Σύστημα της χώρας μας δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις υψηλές  

Κ 
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ταχύτητες των τεχνολογικών εξελίξεων, εξαιτίας πολλών αιτιάσεων με-
ταξύ των οποίων η κουλτούρα και η έλλειψη επιστημονικής παρέμβασης 
στους θεσμούς (Ιακωβίδης 1998). Μπροστά, λοιπόν, στον κίνδυνο η ορ-
γανωμένη εκπαίδευση να μην μπορεί να παρακολουθήσει, αλλά ούτε και 
να συμβάλλει στη δημιουργία νέων τεχνολογικών και παραγωγικών με-
θόδων προστρέχει στη δημιουργία πρόχειρων εκπαιδευτικών μοντέλων  
που λειτουργούν ως συμπληρωματικοί μηχανισμοί ισορροπίας μεταξύ 
του εκπαιδευτικού συστήματος και του οικονομικού συστήματος. Έτσι, 
δημιουργείται η πεποίθηση σε αυτούς που ασχολούνται με τη σπουδή 
των εκπαιδευτικών θεμάτων, ότι σχετικά με την Τ.Ε.Ε. υπάρχει στην ελ-
ληνική κοινωνία μία ανώριμη στάση σε ό,τι αφορά την αξία, το ρόλο και 
την αναγκαιότητά της.  

Η Ελλάδα, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ιστορικές προκλή-
σεις του παρόντος και του μέλλοντος πρέπει με κάθε τρόπο να απαλλαγεί 
από συναισθηματικές άκαμπτες αντιλήψεις, πρακτικές και στερεότυπα, 
που όπως αποδεικνύεται για πολλοστή φορά, δεν βοηθούν στην αποτελε-
σματική επίλυση των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων. 

Η παγκοσμιοποιημένη τεχνολογία και η απλούστευση της πρόσβασης 
στη διεθνή αγορά, η δημιουργία υπερεθνικών θεσμών διακυβέρνησης σε 
βάρος του Κράτους-Έθνους, η ανεξέλεγκτη ελεύθερη κίνηση των κεφα-
λαίων μέσω των χρηματιστηριακών οργανισμών, αλλά και η απειλή της 
ελευθερίας των πολιτών και της δημοκρατίας από την παγκοσμιοποίηση 
του κεφαλαίου και του ελέγχου της πληροφορίας, επιβάλλει μια άλλη 
προσέγγιση με ποιοτική διασφάλιση της ηθικής στους εκπαιδευτικούς 
σχεδιασμούς. 

Αν αποδεχθούμε ότι η ανάπτυξη είναι μια σύνθετη δυναμική διαδικα-
σία ποσοτικής και ποιοτικής ανόδου των οικονομικών κοινωνικών και 
πολιτιστικών παραμέτρων που συνθέτουν έναν κοινωνικό σχηματισμό, 
τότε είναι φανερό ότι είμαστε υποχρεωμένοι ως λαός και ως χώρα να 
προσαρμοστούμε στα νέα αυτά δεδομένα που κάνουν κάτι περισσότερο 
από αναγκαίο ένα συνολικό επαναπροσδιορισμό της εθνικής μας αναπτυ-
ξιακής στρατηγικής. Σ’ αυτή, λοιπόν, την αναπτυξιακή στρατηγική η 
Τ.Ε.Ε. πρέπει να αναλάβει κυρίαρχο ρόλο. 

Είναι δεδομένο ότι βρισκόμαστε σήμερα σε ένα σταυροδρόμι κρίσι-
μων επιλογών. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε απαιτούνται πραγματι-
κά νέες ιδέες, σύγχρονές αντιλήψεις και υπέρβαση στη σκέψη και τη 
δράση, με βάση τη σε βάθος μελέτη των προβλημάτων, την πλήρη γνώση 
των νέων δεδομένων και την ολόπλευρη συνειδητοποίηση των επιπτώ-
σεων τους στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό. 
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Ζούμε, λοιπόν, σε έναν κόσμο που όχι μόνο προαναγγέλλονται αλλά 
και συντελούνται κοσμογονικές ανακατατάξεις, συγκρούσεις και αλλα-
γές. Έτσι, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σήμερα ανακαλύπτουμε: 
• Το τέλος του ρομαντισμού και των ψευδαισθήσεων για την αθωότητα 
και την αγνότητα των εθνικών και υπερεθνικών πολιτικών, που παρέδω-
σαν ανεπιφύλακτα τις ελπίδες και τα οράματα των λαών στα τεχνοκρατι-
κά κελεύσματα της απληστίας του διεθνούς κεφαλαίου. 
• Τη συνεχή μεταβατικότητα των βασικών κανόνων και θεσμών της ε-
ποχής μας και τη ρευστότητα της κοινωνίας μας, όπως αυτές απεικονίζο-
νται είτε μέσα από την εθνική και παγκόσμια οικονομική κρίση, είτε μέ-
σα από την ανάδειξη των νέων μέσων στη γνώση με τους υπολογιστές, 
στην πληροφόρηση με τη δορυφορική TV, στην εξουσία με την προνομι-
ακή διαχείριση της πληροφορίας και στην παραγωγή με τη βιοτεχνολογία, 
μικρο- αλλά και νανοτεχνολογία και τη ρομποτική. 
• Ανακαλύπτουμε ακόμη, την πολυπλοκότητα των διεθνών και των δια-
κρατικών ανταγωνισμών με τις ανεξιχνίαστες μορφές των «κάθε λογής» 
σχέσεων και τις πολυδιάστατες δεσμεύσεις κατανοώντας ταυτόχρονα τα 
πεπερασμένα όρια του εθνικού προστατευτισμού. Κι ανακαλύπτουμε ακό-
μη, την αξεδιάλυτη σχέση ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και στην 
οικολογική ισορροπία, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, τις αδυσώ-
πητες αρχές του διεθνούς καταμερισμού της εργασίας μαζί με την αμετά-
θετη αξία της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και του εκσυγ-
χρονισμού κάθε οικονομίας.  

Πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (κοινή έκθεση Συμβουλί-
ου/Επιτροπής Ε.Ε. 13832/04) αναγνωρίζοντας τη μεγάλη συμβολή της 
γνώσης στην αναπτυξιακή στρατηγική της Ε.Ε. πρόταξε ως κυρίαρχο στό-
χο τη βελτίωση της άμεσης εκπαιδευτικής παρέμβασης στον δυναμικό και 
ανταγωνιστικό χώρο της οικονομίας μέσα από ριζικές αλλαγές στα εκπαι-
δευτικά συστήματα, με ιδιαίτερη, μάλιστα έμφαση στην Τ.Ε.Ε. (B.I.B.B. 
2008). Η πρωτοπορία της Ε.Ε. αποφασίστηκε ήδη από το 2002 ότι πρέπει 
να ολοκληρωθεί μέχρι το 2010. Αυτή η αναμόρφωση αφορά όλα τα κράτη 
μέλη, ανάλογα με το εθνικό πλαίσιο συνθηκών που επικρατεί στο καθένα. 

Όπως γίνεται φανερό, για την Ελλάδα, η παραπάνω διεργασία αποτε-
λεί μια πρόκληση διπλής βαρύτητας και σημασίας. Αφενός, διότι στην 
σημερινή υπάρχουσα κατάσταση η Ελλάδα παρουσιάζει συγκριτικά με 
άλλες προηγμένες χώρες, πολλές εκπαιδευτικές ελλείψεις στην Τ.Ε.Ε. 
Αφετέρου, αυτές οι ελλείψεις θα επιδεινωθούν και θα δημιουργήσουν 
αγεφύρωτο χάσμα, αν η Ελλάδα δεν ενταχθεί και δεν αναζητήσει μέσα 
από τις ευρωπαϊκές αναδιοργανωτικές διεργασίες που συντελούνται, τη 
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διευθέτηση των προβλημάτων της Τ.Ε.Ε. σε ενιαία με την Ε.Ε. στρατηγι-
κή και προοπτική, με τα απαραίτητα επιβαλλόμενα εκπαιδευτικά και ποι-
οτικά πρότυπα. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν επιτρέπονται πλέον ανώριμες πρα-
κτικές σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Η γνώση και οι εφαρμογές της 
δεν πρέπει να αποτελούν ετεροχρονισμένης επιλογής πολυτέλεια. Η προ-
οπτική της αυτοδύναμης ανάπτυξης γίνεται σχεδόν ανέφικτη στα πλαίσια 
της διευρυνόμενης διεθνοποίησης, της στενής διεθνούς αλληλεξάρτησης, 
αλλά και των υπερεθνικών μηχανισμών που επιδιώκουν να επιβάλλουν 
λύσεις. Μπροστά λοιπόν στους  κινδύνους απαξίωσης του ρόλου της εκ-
παίδευσης, που εμφανίζονται καθημερινά από το χώρο των οικονομικών 
διεργασιών και της ανελέητης ανταγωνιστικότητας που επιφέρουν, επι-
βάλλεται να κατανοηθεί η σπουδαιότητα της αναγκαιότητάς της. 

Για να επιτευχθεί νέα προοπτική, επιβάλλεται να τολμήσουμε να θέ-
σουμε για άλλη μία φορά επίκεντρο των κοινωνικών οικονομικών και 
πολιτιστικών διεργασιών την παιδεία. Την παιδεία ως «γνώση» και «πρά-
τειν», αλλά και ως «παραγωγή» νέας γνώσης. Την παιδεία ως μόρφωση, 
αλλά και ως ήθος. Την παιδεία ως στάση και τρόπο ζωής, ως ιστορική 
μνήμη και ως πολιτική και εθνική ολοκλήρωση. Και βέβαια  την παιδεία 
ως εκπαιδευτική διεργασία για την παραγωγική και επαγγελματική έντα-
ξη της νεολαίας μας στην αγορά εργασίας, δηλαδή την παιδεία μέσα από 
την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

Επειδή κάθε πρωτοβουλία, σχέδιο ή πρόγραμμα που αφορά την παι-
δεία και την εκπαίδευση στοχεύει στην ίδια την μετεξέλιξη της κοινωνί-
ας, είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται η συναίνεση μέσα από το διάλογο 
και την πολυφωνία. Και αυτό διότι θα μας δοθεί ίσως για μία ακόμη φο-
ρά η δυνατότητα να υπερασπιστούμε τη θέση εκείνη που υποστηρίζει ότι 
το αρνητικό ισοδύναμο σε βάρος της τεχνικής εκπαίδευσης στο εκπαι-
δευτικό μας σύστημα, αποτελεί καταφανή στρέβλωση της εκπαιδευτικής 
μας στρατηγικής. Το δίλημμα που τίθεται από την ελληνική πολιτεία κα-
τά την αναζήτηση του «ιδανικού κοινωνικού ανθρώπου» είναι ψευτοδί-
λημμα. Στην πραγματικότητα το πρόβλημα δεν οφείλεται στην Τεχνική 
και Επαγγελματική Εκπαίδευση, αλλά στην αδυναμία της πολιτείας να 
χαράξει νέα εκπαιδευτική πολιτική διαφορετική του παρελθόντος. Το 
ιδεολόγημα περί κοινωνικής δικαιοσύνης που προβάλλεται μέσα από το 
ενιαίο σχολείο αποδεικνύεται στην πράξη ότι αποθαρρύνει την ατομική 
έφεση και θέτει εμπόδια στην κοινωνική δημιουργία και στην ευτυχία 
του ανθρώπου. Δεν είναι η μορφή του σχολείου η αιτία της στρέβλωσης 
της σχέσης του σχολείου με την κοινωνία, αλλά η ουσία της εκπαίδευσης 
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και ο κατανεμητικός ρόλος της. Για την κοινωνική καταξίωση του απο-
φοίτου της Τ.Ε.Ε. συνηγορούν και η επιστήμη και η τεχνολογία και γενι-
κότερα η οικονομία, διότι όλες οι προβολές της οικονομικής ανάπτυξης 
δείχνουν την επιτακτικότητα της κατάκτησης των επιστημονικών και τε-
χνολογικών επιτευγμάτων που αποτελούν την αποκορύφωση του νεώτε-
ρου ανθρώπινου πολιτισμού. 

Η Τ.Ε.Ε. με όλες τις εκπαιδευτικές μορφές σχολείων που διαθέτει, 
αλλά και με νέες μορφές που πρέπει να αναπτύξει επωμίζεται καθημερινά 
και θα επωμισθεί στο μέλλον σημαντικότερους ρόλους μέσα στις κοινω-
νικές, οικονομικές και τεχνολογικές διεργασίες (B.I.B.B. 2007). Η εκπαι-
δευτική μεταρρύθμιση του μέλλοντος πρέπει να προσανατολιστεί σε παι-
δαγωγικοκεντρικές και εργασιοκεντρικές επιδιώξεις. Πρέπει να προκύψει 
ως αποτέλεσμα ωρίμανσης των παλιών μεταρρυθμίσεων, να τεκμηριώνε-
ται από πολλές επιστημονικές έρευνες και να είναι απαλλαγμένη από συ-
ντεχνιακές αντιλήψεις κοινωνικών ομάδων, η δε εφαρμογή της οφείλει 
να αποτελεί αντικείμενο μόνιμης και συνεχούς επιστημονικής παρακο-
λούθησης. Έτσι μόνο θα αποτραπούν οι πολυσχιδείς κοινωνικού χαρα-
κτήρα παρεμβάσεις, που επιτρέπουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας όχι 
για τους μαθητές αλλά για τους εκπαιδευτικούς, που αλλοιώνουν όμως 
την ποιότητα των βασικών παιδαγωγικών σκοπών και τον επιστημονικό 
ορθολογισμό που τους διέπει εθνικά και περιφερειακά κατά κλάδο και 
οικονομικό τομέα με επιστημονικό και ερευνητικό προγραμματικό ρόλο. 
Το ελληνικό κράτος πρέπει να αναπτύξει κάθετους και οριζόντιους μηχα-
νισμούς, αντικειμενικές προϋποθέσεις, προσφέρεται και αποτελεί μονα-
δική ευκαιρία για την αποκέντρωση του σχολικού μηχανισμού. 

Καμία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν θα πετύχει,  
• αν δεν πιστέψει το ίδιο το κράτος σ’ αυτήν,  
• αν δεν προκύψει μέσα από επιστημονικές διεργασίες και επαγγελμα-
τικότητα, 
• αν δεν κατανοηθεί η αναμφισβήτητη μαθησιακή διαφορετικότητα του 
ατόμου, 
• αν δεν εξασφαλισθούν ίσες ευκαιρίες μέσα από αναπροσαρμοστικές 
δυνατότητες εκπαιδευτικής εξέλιξης για αυτούς που θέλουν αλλά και 
μπορούν, 
• αν δεν αρχίσει από την ποιοτική και ποσοτική εξασφάλιση των εκπαι-
δευτικών, 
• αν δεν εξασφαλιστούν θεσμοί σχολικής ανάπτυξης και ποιοτικής δια-
σφάλισης,   
• αν δεν βρεθούν πιστώσεις.  
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Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, επιβάλλεται ένας ριζικός οργανωτικός με-
τασχηματισμός όλου του εκπαιδευτικού συστήματος, ο οποίος ανεξάρτη-
τα από τη σχέση της γενικής με την τεχνική εκπαίδευση, πρέπει να εξα-
σφαλίζει διόδους και εξόδους των μαθητών προς όλες τις κατευθύνσεις, 
είτε αυτές αφορούν την οριζόντια μετακίνηση των μαθητών, είτε αφο-
ρούν τη δυνατότητα μετακίνησής τους προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων πρέπει να αναζη-
τηθούν επιστημονικά και παιδαγωγικά μοντέλα που θα διασφαλίζουν τη 
συνεργασία των εσωτερικών παραγόντων και θα αναζωογονούν τη μαθη-
σιακή πράξη. 

Εάν συμφωνήσουμε ότι η εκπαίδευση είναι αναγκαία προϋπόθεση για 
την οικονομική, την κοινωνική και την πολιτιστική ανάπτυξη της πατρί-
δας μας, τότε πρέπει επίσης να συμφωνήσουμε ότι η εκπαίδευση είναι 
«αγαθό» που μία δημοκρατική πολιτεία έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει σε 
όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες της. Με την έννοια αυτή, υπάρχουν κοι-
νωνικές και οικονομικές εξελίξεις, στις οποίες πρέπει να δώσουμε ιδιαί-
τερη προσοχή, διότι η Ελλάδα είναι ταυτόχρονα ευρωπαϊκή χώρα, αλλά 
και μέλος της διεθνούς κοινότητας. Άρα οφείλουμε σε κάθε νεωτεριστική 
προσπάθεια να ενεργούμε με τη σκέψη ότι: 
• η Τ.Ε.Ε. πρέπει να καταδεικνύει ευρωπαϊκή συγκρισιμότητα όπως 
διάρκεια, τίτλους, ποιοτικά και μαθησιακά πρότυπα (standards), 
• να διαφυλάττει την ανθρωποκεντρική της φιλοσοφία (εκπαίδευση όχι 
κατάρτιση), 
• να εξασφαλίζει ανεξάρτητη και αυτόνομη εκπαιδευτική και οργανωτι-
κή εξελικτικότητα, 
• να εξασφαλίζει οργανωτική και εκπαιδευτική προσαρμοστικότητα, 
ώστε να καλύπτει με επάρκεια τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να 
συμβάλει στην ανάπτυξή της. 

Η προσπάθεια για όλο και μεγαλύτερη εξειδίκευση ενέχει τον κίνδυνο 
αδυναμίας αντίληψης των εξελίξεων. Γνώσεις, δεξιότητες, τεχνικές ξε-
περνιούνται σε ορισμένους τομείς μέσα σε λίγα χρόνια. Τα νέα προβλή-
ματα, οι νέες τεχνολογίες απαιτούν και νέες ικανότητες. Ο νέος, πρέπει 
να έχει σε κάθε φάση της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας την ικανό-
τητα να αφομοιώνει τις τεχνολογικές εξελίξεις και να προσαρμόζεται, 
χωρίς κλυδωνισμούς, σε ένα νέο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, το γνω-
σιολογικό περιεχόμενο των σπουδών πρέπει να επιδιώκει γνώσεις επίκαι-
ρες, εύχρηστες και αποδείξιμες. Γνώσεις παρωχημένες και γνώσεις μη 
άμεσα χρησιμοποιούμενες (ρεζέρβα), σε θεωρητικό επίπεδο, πρέπει να 
αποφεύγονται. 
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Σήμερα, στο εκπαιδευτικό μας σύστημα υπάρχουν συγκεκριμένα δε-
δομένα που προέκυψαν τις τελευταίες δεκαετίες από τους νόμους 576/77, 
1566/85, 2009/92, 2525/97, 2640/98 και 3475/06. Σύμφωνα, λοιπόν, με 
τα δεδομένα αυτά η Τ.Ε.Ε. δεν μπόρεσε να αναδειχτεί σε αυτόνομη εκ-
παιδευτική μορφή που να είναι ελκυστική για τους νέους και αναγκαία 
για την αγορά εργασίας (Ιακωβίδης 1998). Η εξασφάλιση της πρόσβασης 
των αποφοίτων Ε.Π.Α.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι θεωρητικά 
μόνο απρόσκοπτη. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία, αλλά υπάρχει 
γενικότερα η εκτίμηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, ότι θα έχουν την 
ίδια αποτελεσματικότητα με αυτήν των προγενέστερων επαγγελματικών 
λυκείων. Αλλά και στην περίπτωση που θα είχαν μεγαλύτερο ποσοστό 
προσβασιμότητας θα εκπλήρωναν τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό τους 
σκοπό; Είναι όμως αυτή η επιδίωξη της αγοράς; Υπάρχει μήπως έλλειψη 
αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Ή μήπως υπάρχουν ουρές ανέργων 
αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η αγορά παρουσιάζει ελλειμ-
ματικό ισοζύγιο στην αναζήτηση κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού; 

Με όποια επιστημονικά κριτήρια και από όποια σκοπιά παρατηρή-
σουμε την εκπλήρωση των στόχων της Τ.Ε.Ε., πάντοτε διαπιστώνουμε 
την ασύμβατη σχέση της  και  με την αγορά εργασίας, αλλά και με τη 
γενική εκπαίδευση. Πρέπει όμως να παραδεχθούμε πως η έλλειψη κα-
τάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της κα-
κής τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά γενικότερα του ελ-
λιπούς εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της λανθασμένης στρατηγικής του. 
Με άλλα λόγια οι αρχιτέκτονες του εκπαιδευτικού συστήματος, ξαφνικά 
στο τέλος της τρίτης τάξης του γυμνασίου, διαπιστώνουν πολλά χρόνια 
τώρα, ότι προκύπτει μία κατηγορία παιδιών, που αν ο διαχωρισμός τους, 
δεν δημιουργεί πρόβλημα στη βιωσιμότητα των τμημάτων της γενικής 
εκπαίδευσης, τότε και μόνο τότε χρειάζονται άλλο σχολείο μικρότερων 
εκπαιδευτικών απαιτήσεων. Μάλιστα, αυτή η διαπίστωση γίνεται πολλές 
φορές αντιληπτή, πολύ αργότερα  με τις πανελλήνιες εξετάσεις, όταν δη-
λαδή ο Γιαννάκης έγινε Γιάννης. Η αναποτελεσματικότητα της Τ.Ε.Ε., 
λοιπόν, είναι συστημική, είναι παθογενής και προκύπτει επιστημονικά, 
παιδαγωγικά και οργανωτικά, λίγο πριν, κατά τη διάρκεια και λίγο μετά 
από την ολοκλήρωσή της. 

Συμπερασματικά λοιπόν διαπιστώνεται ότι το πρόβλημα της ΤΕΕ εί-
ναι πολυσύνθετο και απαιτεί μία σε βάθος επιστημονική προσέγγιση της 
πολιτείας, που όμως πιθανότατα θα οδηγήσει σε νέους προσανατολι-
σμούς, που σαφώς θα επιφέρουν μεγάλες ρήξεις στις υπάρχουσες εκπαι-
δευτικές συνθήκες. 
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Το ξετύλιγμα του μύθου 
 

Α) Η μεταρρύθμιση αρχίζει από την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
 

α) Πριν απ’ όλα απαιτείται η σε βάθος ενασχόλησή μας με το μεγάλο θέ-
μα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών μας. Άλλωστε, όλες οι χώρες της 
Ε.Ε. με αφορμή της συνθήκης της Βolonia, άρχισαν τις μεταρρυθμίσεις 
των ανωτάτων ιδρυμάτων από την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Η νέα 
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) 
επιβάλλεται να αναπτύξει ισάξιο κύρος με τις ευρωπαϊκές πανεπιστημια-
κές σχολές, αφού πρώτα βελτιώσει αναπροσαρμόζοντας τα προγράμματά 
της με προοπτική προσφοράς προγραμμάτων διεπιστημονικών γνώσεων. 
Η επιβαλλόμενη αλλαγή του εκπαιδευτικού μοντέλου (ίσως πρωτεύον 
δευτερεύον μάθημα διδασκαλίας), επιβάλλεται να συμπεριλαμβάνει και 
την απονομή διεθνούς ακαδημαϊκού τίτλου Μάστερ όπως αντίστοιχα 
συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι η σχολή σή-
μερα παράγει υποδεέστερο έργο σε σχέση με τα υπόλοιπα Α.Ε.Ι., μελλο-
ντικά όμως δεν θα επαρκεί.  

β) Αναβάθμιση και διευθέτηση (διαβάθμιση) του επιστημονικού και 
εργασιακού ρόλου του εκπαιδευτικού της Τ.Ε.Ε. σε θεωρητικούς καθη-
γητές και εξειδικευμένους καθηγητές εργαστηρίων. 

γ) Όλοι οι θεωρητικοί  καθηγητές κατέχουν Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος εκπαίδευση και διαθέτουν στο εξής αντίστοιχα εκπαιδευτικά 
ευρωπαϊκά πρότυπα (standards). Για τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς 
που δεν διαθέτουν αντίστοιχου επιπέδου τίτλους σπουδών, διοργανώνο-
νται προγράμματα εξομοίωσης από την ΑΣΠΑΙΤΕ σε συνεργασία με άλ-
λα Ανώτατα Ιδρύματα. Παράλληλα δημιουργούνται από την ΑΣΠΑΙΤΕ 
μόνιμα κυλιόμενα επιμορφωτικά ανά ειδικότητα σεμινάρια για την μα-
θησιακή εξασφάλιση της επίκαιρης γνώσης.  

δ) Όλοι οι εξειδικευμένοι καθηγητές είναι απόφοιτοι της νέας Τεχνι-
κής και Επαγγελματικής Ακαδημίας.  

ε) Η διδασκαλία των γενικών μαθημάτων, π.χ. μαθηματικά, φυσική 
κλπ., θα ανατίθεται κατά προτεραιότητα σε θεωρητικούς καθηγητές και 
όχι πλέον σε καθηγητές γενικών μαθημάτων. Εξαιρείται μόνο η διδασκα-
λία της ελληνικής γλώσσας η οποία θα γίνεται από δύο φιλολόγους (δα-
σκαλοσυνεργατική μέθοδος). 

στ) Δημιουργείται μεταπτυχιακό τμήμα Σχολικού Management στην 
ΑΣΠΑΙΤΕ για την εξασφάλιση ικανών εκπαιδευτικών στελεχών (π.χ. πρ. 
γραφείων, Διευθυντών, Υποδιευθυντών, Συμβούλων κλπ.). 
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ζ) Αντικαθίσταται ο θεσμός διορισμού μέσω των εξετάσεων του ΑΣΕΠ. 
Στη θέση του δημιουργείται ο θεσμός του Επίκουρου ή Ασκούμενου (As-
sesor) καθηγητή συγκεκριμένου και προκαθορισμένου 12μηνου προ-
γράμματος που ολοκληρώνεται με πολυεπίπεδη τελική αξιολόγηση και 
οδηγεί στο διορισμό στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Ο θεσμός των 
εξετάσεων του ΑΣΕΠ εξασφαλίζει κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά δεν εξα-
σφαλίζει ποιοτικά άριστους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι ικανός προς διορι-
σμό αυτός, που έμαθε το βιογραφικό του Piaget, του Vigotski ή του 
Skiner και συμπλήρωσε τις απαντήσεις της πολλαπλής ερώτησης του 
ΑΣΕΠ, αλλά αυτός που γνωρίζει πώς να παρέμβει στη μαθησιακή διερ-
γασία, ώστε να αλλάξει τη συμπεριφορά του μαθητή. 

 
Β) Το Γυμνάσιο αλλάζει φιλοσοφία 
 
Όπως είναι γνωστό σε όλους μας, το εκπαιδευτικό σύστημα παίρνει –ήδη 
από το Δημοτικό και ακόμη περισσότερο από τις γυμνασιακές τάξεις– 
πορεία και κατεύθυνση προς τις ακαδημαϊκές σπουδές. Άρα, θα μπορού-
σαμε να ισχυριστούμε ότι από τις γυμνασιακές τάξεις αρχίζει η στρέβλω-
ση και εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαί-
δευσης. Αυτό μας οδηγεί στη σκέψη ότι για τους μαθητές που πρόκειται 
να συνεχίσουν στη δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση επιβάλλεται η δη-
μιουργία ενός νέου τύπου Γυμνασίου.  

Το νέο Γυμνάσιο θα ακολουθεί πιο αργούς ρυθμούς από το σημερινό 
και οι διδακτικές του ώρες δεν θα υπερβαίνουν τις 28 την εβδομάδα. Η 
λιγότερη, αλλά σωστά επιλεγμένη ύλη, σε όλα τα μαθήματα θα απαλλά-
ξει τα Αναλυτικά Προγράμματα από τις πολλές λεπτομέρειες και ασάφει-
ες και θα επιτρέψει στους μαθητές να κατανοήσουν τις μικρότερες σε 
όγκο, αλλά πιο σημαντικές ενότητες. Αυτή η ανακατανομή της ύλης θα 
απαλλάξει μαθητές και εκπαιδευτικούς από τα δεσμά του Αναλυτικού 
Προγράμματος και θα προσφέρει ουσιαστικές γνώσεις, απαραίτητες για 
τη ζωή. Ακόμη θα ελευθερώσει τον μαθητή και την οικογένεια από το 
άγχος της λογοκοπίας και της απομνημόνευσης. Θα αποδεσμεύσει το εκ-
παιδευτικό σύστημα, αφού θα επιφέρει αποσυμφόρηση στο υπάρχον Γυ-
μνάσιο, θα ελαφρύνει τον υποψήφιο της Τ.Ε.Ε. από δευτερεύουσες και 
τριτεύουσες σκοπιμότητες.  

Το ενιαίο Γυμνάσιο όπως λειτουργεί σήμερα, ανακόπτει τα ενδιαφέ-
ροντα, τις κλίσεις και την ιδιαίτερη έφεση μεγάλου αριθμού μαθητών, 
ενώ παράλληλα τους ταλαιπωρεί και τους εξασθενεί. Έτσι παρατηρείται 
το φαινόμενο της διαρροής (περίπου 12%), που όμως αν προστεθεί και ο 
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μεγάλος αριθμός εκείνων των μαθητών που περνούν τις τάξεις χωρίς να 
το αξίζουν, επειδή το επιβάλλει η υποχρεωτική εκπαίδευση, τότε ένας 
μεγάλος αριθμός παιδιών (ίσως 40 %) παραμελείται από το εκπαιδευτικό 
σύστημα. Ταυτόχρονα εμποδίζονται οι μαθητές που τα ενδιαφέροντά 
τους προσιδιάζουν στους στόχους του σημερινού Γυμνασίου. 

Η δημιουργία ενός νέου τύπου Γυμνασίου παράλληλου με το υπάρχον, 
με φιλοσοφία εντελώς διαφορετική από εκείνη της πολυγνωσίας που προ-
σφέρει το Γυμνάσιο σήμερα επιβάλλεται και από την αλλαγή του ρόλου 
του σχολείου. Το σχολείο έχει πάψει από καιρό να αποτελεί το μοναδικό 
μέσο μετάδοσης γνώσεων και πληροφοριών. Ο ρόλος του σχολείου επομέ-
νως θα πρέπει να περιοριστεί στην παροχή ποιοτικής και ουσιαστικής 
γνώσης, στη μεθοδολογία μάθησης, στους τρόπους αναζήτησης της γνώ-
σης, στην επιστημονικότητα και στην κοινωνικοποίηση (Arnold 2004).  

Το προτεινόμενο Γυμνάσιο θα εδράζεται σ’ ένα κοινό για όλους τους 
μαθητές χρόνο, που θα λειτουργεί ταυτόχρονα ως πρώτη προσανατολι-
στική βαθμίδα. Τη δεύτερη προσανατολιστική βαθμίδα θα αποτελέσει το 
δέκατο –επίσης κοινό έτος– που θα παρουσιάζει πολυμορφική εκπαιδευ-
τική οντότητα και θα εξασφαλίζει την ισοτιμία μεταξύ τους. 

Αυτή η μορφή γυμνασιακής εκπαίδευσης φαντάζει καταλληλότερη για 
τους μαθητές που θέλουν αβίαστα να ακολουθήσουν την Τεχνική και Ε-
παγγελματική Εκπαίδευση, επειδή οι νέοι αυτοί διαθέτουν διαφορετική 
ενόραση, που έρχεται σε αντίθεση με τα καθιερωμένα, ανήκουν δηλαδή 
στη μεγάλη κατηγορία των πολιτών που επιδιώκουν με τη βοήθεια της 
εκπαίδευσης την αμεσότερη πρόσβαση στην αγορά και μέσα από αυτή 
την προσωπική τους ευτυχία. 

Γι’ αυτήν, λοιπόν, την κατηγορία που αποτελεί το ήμισυ και πλέον 
του μαθητικού πληθυσμού, επιβάλλεται η δημιουργία ενός πολυδιάστα-
του εκπαιδευτικού δικτύου, που θα ικανοποιεί τις επιθυμίες και τα ενδια-
φέροντα των μαθητών και θα προσδίδει κοινωνικό και οικονομικό κύρος. 
Αυτό το εκπαιδευτικό δίκτυο θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά που 
θα εξασφαλίζουν την αυτονομία και την εκπαιδευτική του επάρκεια: 
• Θα αρχίζει από τον πρώτο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
θα τελειώνει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για όσους μαθητές θέλουν και 
μπορούν απονέμοντας τον πρώτο διεθνή πλέον ακαδημαϊκό τίτλο Bachelor. 
• Θα προσφέρει εργασιοκεντρική εκπαίδευση χωρίς να αποβάλλει την 
ανθρωποκεντρική της μορφή. Όχι επομένως επαγγελματική κατάρτιση, 
αλλά επαγγελματική εκπαίδευση. Θα είναι ρεαλιστική, δηλαδή πραγμα-
τοποιήσιμη, για να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των νέων και στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας. 



 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/2009                                                                                      51 

• Θα συνδυάζει με άμεσο ρεαλιστικό εκπαιδευτικό τρόπο την πράξη με 
την θεωρία.  
• Θα προσφέρει ελκυστική και ανταγωνιστική, προς τη γενική εκπαί-
δευση, γνώση, αλλά και κύρος και θα εκδημοκρατικοποιεί το εκπαιδευτι-
κό σύστημα.  
• Θα εξασφαλίζει την οριζόντια σύνδεσή της με τη γενική εκπαίδευση 
με επιλεγμένα προγράμματα (γέφυρες) στο τέλος του πρώτου κύκλου, 
στο τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο τέλος της Τεχνικής 
και Επαγγελματικής Ακαδημίας. 

 
Γ) Το νέο προφίλ της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
 
Η δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση αποτελεί εκ-
παιδευτικά και οργανωτικά καθ’ όμοιο τρόπο με τη γενική εκπαίδευση 
μέρος της δεύτερης βαθμίδας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 
Σ’ αυτήν εκπαιδεύονται νέες και νέοι που επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε 
ένα αναγνωρισμένο επάγγελμα της Ε.Ε. 

Όλα τα σχολικώς εκπαιδεύσιμα επαγγέλματα εντάσσονται σε 13 επαγ-
γελματικές κατηγορίες, π.χ. μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, οικοδομικά 
και επεξεργασίας ξύλου, κλπ. 

Η δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση θα έχει την 
διαβαθμισμένη σε κύκλους οργανωτική μορφή του ν. 2640/98. Θα διέπε-
ται από ενιαία εθνική στρατηγική και νομοθεσία ανεξάρτητα από τον εκ-
παιδευτικό φορέα που ανήκει και θα αποτελείται από: 
• Τα Τεχνικά και Επαγγελματικά λύκεια ή οποιασδήποτε ονομασίας 
σχολεία, 
• τις Επαγγελματικές Σχολές (Ε.Σ.) και  
• τις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ (Σ.Μ.Ο.). 

Οι παραπάνω σχολές θα διαρκούν τρία χρόνια, και θα εδράζονται σε 
μία αυστηρά μελετημένη και οργανωμένη πολυμορφική δέκατη τάξη. 
Ανάλογα με τους σχολικούς σκοπούς θα μπορούν να αναπτύσσονται διά-
φορα εκπαιδευτικά μοντέλα π.χ. ολοήμερα, εναλλασσόμενα, συμπαγή 
κατά κύκλους κλπ. 
 
Δ) Νέα Αναλυτικά Προγράμματα 

 
Θα καταρτισθούν νέα Αναλυτικά Προγράμματα εφαρμοσμένων μαθημά-
των που θα απλοποιούν την επιστημονική θεωρία η οποία θα επαληθεύε-
ται, με όσο το δυνατόν πραγματικά προβλήματα και ασκήσεις μέσα από 
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τη ζωή, αλλά και επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους. Όλες οι ειδικότητες 
θα ενσωματώσουν μέσα στα προγράμματά τους τη χρήση του ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή. Γενικά τα μαθήματα θα εστιάζονται σε τρεις περιοχές: 

α) Γενικά μαθήματα (π. χ. Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική κλπ.). 
β) Θεωρητικά τεχνολογικά ή επαγγελματικά μαθήματα (π.χ. Μηχανο-

λογία, Ηλεκτρολογία, Οικονομία κλπ.). 
γ) Εργαστηριακά μαθήματα (εκπαιδευτικά οργανωμένες επισκέψεις σε 

χώρους εργασίας).  
 

Ε) Ίδρυση Τεχνικής και Επαγγελματικής Ακαδημίας (Τ.Ε.Α.) 
 

Με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης στους από-
φοιτους των σχολών, για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους απόφοιτους 
της Γενικής Εκπαίδευσης, αλλά και για λόγους οικονομικής και τεχνολο-
γικής αναγκαιότητας, δημιουργείται η Τεχνική Επαγγελματική Ακαδημία 
(Τ.Ε.Α.) με διάρκεια σπουδών τρία έτη (πέντε εξάμηνα φοίτησης και ένα 
εξάμηνο πρακτικής άσκησης). Προϋποθέσεις για την εισαγωγή στην Ακα-
δημία αποτελούν το πτυχίο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δύο 
χρόνια πραγματικής εργασίας στην ειδικότητα. Οι σπουδές στην Ακαδη-
μία θα εστιάζονται σε τρεις περιοχές: 

α) Γενικά εφαρμοσμένα μαθήματα (π.χ. Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία), 
β) Τεχνολογικά και εργαστηριακά μαθήματα, 
γ) κοινωνικά μαθήματα (π.χ. Παιδαγωγικά, Διδακτική, Ψυχολογία, 

Εργασιακές Σχέσεις). 
Οι απόφοιτοι της Τεχνικής Επαγγελματικής Ακαδημίας εισάγονται ή 

εντάσσονται σε προχωρημένα εξάμηνα των Α.Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι., ποσο-
στιαία και ανάλογα με τις αποδόσεις τους. Για τους απόφοιτους που επι-
θυμούν να συνεχίσουν, με ευθύνη της Ακαδημίας δημιουργούνται εντατικά 
προγράμματα «Γέφυρες» για την ομαλή ένταξη στα Α.Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. 
των αποφοίτων. Οι απόφοιτοι της Ακαδημίας θα αποτελέσουν κυρίως:  

α) τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές ελεύθερους επαγγελματίες, 
β) τα στελέχη των οργανωμένων επιχειρήσεων (πάνω από τρία άτομα), 
γ) τα εκπαιδευτικά στελέχη που θα πλαισιώνουν την ΤΕΕ με εξειδι-

κευμένους εργαστηριακούς καθηγητές. 
 

ΣΤ) Επιστημονικό Ινστιτούτο 
 
Για την επιστημονική αλλά και οργανωτική υποστήριξη της Τ.Ε.Ε., την 
κατάρτιση Αναλυτικών Προγραμμάτων, την σχέση της Τ.Ε.Ε. με την αγο-
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ρά εργασίας και την επιστημονική εξειδίκευση και υλοποίηση όλων των 
παραπάνω θέσεων, ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη «Επιστημονικό Ινστιτούτο  
Σχολικής Ανάπτυξης και Ποιοτικής Διασφάλισης της Τ.Ε.Ε.». Το Ινστι-
τούτο θα ενταχθεί στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό δίκτυο και θα αποτελέσει 
επίσημα το θεσμοθετημένο επιστημονικό όργανο για την διασφάλιση της 
εκπαιδευτικής ποιότητας και την ορθολογική σχολική ανάπτυξη.   
 
Ζ) Δυικό Σύστημα – Σχολές Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. 

 
Το Δυικό Εκπαιδευτικό Σύστημα (μαθητεία) του ΟΑΕΔ αποτελεί ένα 
ξεχωριστό διεθνώς επιτυχημένο εκπαιδευτικό εγχείρημα. Προσεγγίζει 
την φυσική μάθηση των νέων, καλύτερα από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό 
μοντέλο, που χρησιμοποιείται σήμερα παγκοσμίως. Ο συνδυασμός σχο-
λείου (θεωρίας), επιχείρησης (πράξης) και εργαστηρίου συμπληρωματικά 
ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα ενδιαφέροντα των μαθητών και της αγο-
ράς εργασίας και το σημαντικότερο, δημιουργούν εκπαιδευτικά ρεαλι-
στικά πρότυπα απεριόριστης μαθησιακής αξίας.  

Αυτές οι σχολές λειτουργούν από το 1983 μέχρι σήμερα χωρίς καμία 
ουσιαστική βελτιωτική παρέμβαση. Οι οργανωτικού χαρακτήρα μικρο-
παρεμβάσεις των τελευταίων χρόνων, μάλλον τείνουν στην επαναφορά, 
του προ του 1983, εκπαιδευτικού καθεστώτος, προς χάριν της εξασφάλι-
σης βοηθητικών χεριών στις επιχειρήσεις.  

Οι σχολές αυτές μπορούν να παραμείνουν, ως προς τη φιλοσοφία της 
ίδρυσής τους όπως έχουν, αλλά επιβάλλεται να εκσυγχρονισθούν οργα-
νωτικά, να αναμορφωθούν τα Αναλυτικά τους Προγράμματα και να εν-
δυναμωθούν πληθυσμιακά. Το Δυικό Εκπαιδευτικό Σύστημα με τις υπάρ-
χουσες κτιριακές υποδομές μπορεί να δεχθεί αξιοπρεπώς και χωρίς καμία 
ποιοτική επιβάρυνση πάνω από 30.000 μαθητές και να αποτελέσει ένα 
παράλληλο με του ΥΠΕΠΘ αξιόπιστο εκπαιδευτικό μοντέλο. 

 
Η) Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)  
 
Όσον αφορά τα Ι.Ε.Κ., αυτά θα πρέπει να αποκεντρωθούν και να λει-
τουργήσουν αυτόνομα ανά γεωγραφική περιφέρεια, θα διατηρούν ως τόσο 
χαλαρή σύνδεση με τον Ο.Ε.Ε.Κ. και το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο 
μετατρέπεται σε πολιτικό επιτελικό όργανο που απαρτίζεται από εκπρο-
σώπους των περιφερειών.  

Τα Ι.Ε.Κ. θα προσφέρουν εξειδίκευση και βασική κατάρτιση σύμφωνα 
πάντα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε νέους, που για οποιοδήποτε 
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λόγο σταματούν το Γυμνάσιο, σε μαθητές που διακόπτουν το Ενιαίο Λύ-
κειο και τις Τεχνικές Σχολές, αλλά και εν γένει σε ενήλικες και απόφοι-
τους των σχολείων της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η κατάρτιση θα είναι ταχύρυθμη, θα διαρκεί μέχρι τρία εξάμηνα και 
θα περιλαμβάνει δύο πεδία: θεωρητικό πεδίο κατά 20-30% και εργαστη-
ριακή δραστηριότητα ή εργασία κατά 70-80%. 

Σήμερα, είναι προφανές, ότι η Τ.Ε.Ε. ασκεί σε όλο τον ευρωπαϊκό 
χώρο ένα πολυεπίπεδο και πολυσχιδές εκπαιδευτικό έργο. Μελλοντικά, 
σύμφωνα με τις επιδιωκόμενες αναπτυξιακές προοπτικές της Ε.Ε., θα 
κληθεί να παίξει ακόμη σημαντικότερο ρόλο. Το ερώτημα που αναδύεται 
είναι τι θα πράξει η Ελλάδα; Θα αναζητήσει την αναδιοργάνωση της 
Τ.Ε.Ε. και μέσω αυτής τον ορθολογισμό ολόκληρου του εκπαιδευτικού 
συστήματος. Θα προσπαθήσει να ξαναδώσει ελπίδα και προοπτική με 
δικαιότερη κατανομή ρόλων στις νέες και νέους της χώρας; Θα επιδιώξει 
την εξασφάλιση της εγχώριας τεχνολογίας και την ανταγωνιστική ικανό-
τητα της παραγωγής μέσα από τη γνώση. Θα καλλιεργήσει εργασιακό 
ήθος; Θα πορευτεί μέσα από την κοινή εκπαιδευτική πορεία της Ε.Ε.;  

Αυτή η μελέτη, έχοντας ως βάση την επί σειρά ετών ερευνητική μας 
ενασχόληση και εμπειρία με το θέμα, αναδεικνύει έμμεσα, συμφωνώντας 
με άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις, τα πολλά μειονεκτήματα της 
Τ.Ε.Ε. και καταβάλλει προσπάθεια να απαντήσει με άμεσο ρεαλιστικό 
και υλοποιήσιμο τρόπο στα παραπάνω, αλλά και επιπλέον ερωτήματα, 
εναποθέτοντας τη διαφύλαξη της επιστημονικότητάς της στην ίδρυση και 
λειτουργία του προτεινόμενου Ινστιτούτου.  

Ευελπιστούμε, ότι η παραπάνω εισήγηση μπορεί να αποτελέσει επι-
στημονικό σενάριο οργάνωσης και λειτουργίας της ελληνικής Τ.Ε.Ε. 
Μπορεί να βοηθήσει στο έναυσμα μιας εκπαιδευτικής συζήτησης. Μπο-
ρεί όμως και να δώσει ιδέες για μια άλλη δημιουργική πρόταση.  
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Βασιλική ΚΑΡΑΒΙΔΑ  
 
 
Τομείς  ανάπτυξης  και  αγωγής  του   
παιδ ιού  προσχολικής  ηλικ ίας  

 
 
 
 
 
 
 

ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΠΑΙΔΙΑ    
ηλικίας από 8 μηνών μέχρι και την ηλικία εγγραφής τους στο Δη-
μοτικό Σχολείο. Σκοπός των Β/Ν Σταθμών εκτός από τη φύλαξη 

και φροντίδα των παιδιών είναι και η πλήρης διαπαιδαγώγησή τους, η 
οποία περιλαμβάνει την ψυχοκινητική, κοινωνικο-συναισθηματική, αισθη-
τηριακή, νοητική και αισθητική τους ανάπτυξη και καλλιέργεια. Έχοντας 
ως στόχο την επίτευξη του σκοπού αυτού διαμορφώνεται το ημερήσιο 
πρόγραμμα δραστηριοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών που 
εντάσσονται σε τμήματα κατά ηλικία1. 

Τα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής, πέρα από τη στελέχωση με το άρτια 
καταρτισμένο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, πρέπει να είναι 
εφοδιασμένα και με ειδικό ψυχοπαιδαγωγικό υλικό, που θα είναι στη 
διάθεση του παιδιού και θα του προσφέρει ευκαιρίες για να αναπτύξει 
την προσωπικότητά του και να παράγει δημιουργικό έργο. 

Μέσα από την ποικιλία των δραστηριοτήτων και παράλληλα με τη βιο-
λογική του ωρίμανση, κάθε παιδί θα αποκτήσει γνώσεις, θα βελτιώσει τις 
κινήσεις αδρής και λεπτής κινητικότητας, θα γνωρίσει το σώμα του, το χώ-
ρο, το χρόνο, το ρυθμό και σταδιακά θα καταστεί αυτόνομο, κοινωνικό άτο-
μο, χρήσιμο στον εαυτό του και στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο θα ζήσει2. 

Η πραγμάτωση της ολόπλευρης διαπαιδαγώγησης θα γίνεται σταδιακά, 
φυσικά και αβίαστα και πάντα σε ρυθμούς και στο βαθμό που είναι επι-
τρεπτό από το γενικό επίπεδο εξέλιξης στο οποίο βρίσκεται το κάθε παιδί3.  

                                                 
1 Βλ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ, ΣΩΦΡΟΝΑ & ΚΙΑΜΙΛΗ 2006, 96. 
2 Βλ. ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΚΑΡΟΓΛΟΥ & ΚΟΣΜΑ 1993, 13.  
3 Βλ. ΥΠΕΠΘ 1991, 13.  

Σ 
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Στη συνέχεια θα αναφερθούμε, με συντομία, στους βασικούς τομείς 
αγωγής και ανάπτυξης του παιδιού: 
 
 
1. Ψυχοκινητικός τομέας 
 
Ο όρος ψυχοκινητικότητα σημαίνει «τη σκόπιμη κινητική συμπεριφορά 
στην οποία εμπλέκεται το σώμα του νηπίου και η οποία προκαλείται, ορ-
γανώνεται και ελέγχεται από ψυχικούς μηχανισμούς» και βοηθάει το 
παιδί να ανακαλύψει και να γνωρίσει το σώμα του, να αντιληφθεί τη ση-
μασία των δύο πλευρών του (δεξιά-αριστερά), τις κινήσεις λεπτών χειρι-
σμών (λεπτής κινητικότητας) και να κατανοήσει στο μέτρο του εφικτού, 
τις έννοιες του χώρου, του χρόνου και του ρυθμού, στοιχεία απαραίτητα 
για την αρμονική ψυχοσωματική του ανάπτυξη4. 

Δραστηριότητες μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η ψυχοσωματική 
αγωγή είναι μετατοπίσεις αυθόρμητες και οργανωμένες μέσα στο χώρο, 
ασκήσεις για βελτίωση της ευλυγισίας, της ευκινησίας και της ισορροπί-
ας, ασκήσεις συντονισμού των κινήσεων του σώματος καθώς και μιμή-
σεις ανθρώπων και ζώων.   

Ο ρόλος του/της παιδαγωγού είναι να δώσει ευκαιρίες στο παιδί ώστε, 
μέσα από την ποικιλία των δραστηριοτήτων, να αποκτήσει αρμονία και 
συντονισμό στις κινήσεις του, να κατανοήσει το φυσικό περιβάλλον έχο-
ντας ως σημείο αναφοράς το σώμα του, να μάθει να ζει και να συνεργά-
ζεται με τα άλλα παιδιά, να σέβεται τους κανόνες της ομάδας, να υποχω-
ρεί στο άδικο και να επιμένει στο δίκαιο, να αναπτύσσει πρωτοβουλίες, 
ελεύθερα και αβίαστα, και μέσα στο πλαίσιο του οργανωμένου περιβάλ-
λοντος, να εθίζεται στην αμφίδρομη σχέση ατόμου-ομάδας, αξίες και 
στοιχεία απαραίτητα για την κοινωνικοποίησή του5. 

Η ομαλή, λοιπόν, εξέλιξη της ψυχοκινητικής ανάπτυξης του νηπίου 
του προσφέρει ισορροπημένη επαφή με τους συνανθρώπους του, γιατί η 
πρόοδος της γενικής κινητικότητάς του συμβαδίζει με τη συνειδητοποίη-
ση της ατομικότητάς του και της ατομικότητας των άλλων που βρίσκο-
νται γύρω του, καθώς και με την ικανότητα που προοδευτικά αποκτά να 
διαφοροποιεί τη γνώμη του από τη γνώμη των άλλων6. 

                                                 
4 Βλ. ΥΠΕΠΘ 1991, 21.  
5 Βλ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ, ΣΩΦΡΟΝΑ & ΚΙΑΜΙΛΗ 2006, 136. 
6 Βλ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΑΚΗ 1998, 44. 
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Η ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού είναι ένα εφόδιο που θα του 
δώσει τη δυνατότητα να ζήσει αρμονικά και να έχει μια παραγωγική αρ-
μονική ζωή7. 
 
 
2. Κοινωνικό-συναισθηματικός τομέας 
 
Η ανάγκη για κοινωνικοποίηση είναι έμφυτη στον άνθρωπο. Το παιδί 
από τη στιγμή που γεννιέται θέλει να βρίσκεται μαζί με άλλους ανθρώ-
πους και να παίρνει μέρος στις δραστηριότητές τους. Αν αυτή η ανάγκη 
του παιδιού ικανοποιηθεί επαρκώς, τότε θα είναι ομαλή και η ένταξή του 
στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο πρόκειται να ζήσει8. 

Η Προσχολική Αγωγή είναι η πρώτη συστηματική προσπάθεια για 
κοινωνική ανάπτυξη που βοηθάει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της προ-
σωπικότητας του παιδιού. Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό οι περισσότερες 
δραστηριότητες στοχεύουν στην κοινωνικοποίηση του νηπίου δεδομένου 
ότι γίνονται συλλογικά και αποβλέπουν στο να το βοηθήσουν να ενταχθεί 
στην ομάδα και να λειτουργεί σ’ αυτή ως μέλος υπεύθυνο και ισότιμο9.   

Η ένταξη όμως του παιδιού στην ομάδα δεν είναι πάντα ομαλή. Από 
τη φύση τους, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ενδιαφέρονται περισσότερο 
για τις προσωπικές τους ανάγκες και συχνά ενεργούν εγωιστικά. Αρνού-
νται να μοιραστούν πράγματα και δεν συνεργάζονται εύκολα με άλλα 
παιδιά10.  

Αρχικά, ο/η παιδαγωγός οργανώνει δραστηριότητες γνωριμίας των 
παιδιών μεταξύ τους και στη συνέχεια επιδιώκει μέσω συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων τη δημιουργία στενών σχέσεων μεταξύ των νηπίων και 
την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλοκατανόησης11. Σταδιακά, 
συνειδητοποιεί το παιδί ότι ο κόσμος δεν είναι αποκλειστικά δικός του, 
αλλά κοινός για όλους και ότι ο άλλος δεν είναι αυτός που ικανοποιεί τις 
ανάγκες του και τον υπηρετεί, αλλά αυτός με τον οποίο οφείλει να συ-
νεργαστεί για την πραγμάτωση κοινών σκοπών12. 

Η κοινωνική αγωγή πρέπει να αντιμετωπίζεται σε συνάρτηση με τη 
συναισθηματική, την ηθική και τη θρησκευτική αγωγή του παιδιού και 
                                                 
7 Βλ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ, ΣΩΦΡΟΝΑ & ΚΙΑΜΙΛΗ 2006, 136.  
8 Βλ. ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΚΑΡΟΓΛΟΥ & ΚΟΣΜΑ 1993, 9. 
9 Βλ. ΥΠΕΠΘ 1991, 83.  
10 Βλ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 2000, 297.  
11 Βλ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ, ΣΩΦΡΟΝΑ & ΚΙΑΜΙΛΗ 2006, 160-161. 
12 Βλ. ΥΠΕΠΘ 1991, 84. 
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τούτο, γιατί αυτοί οι επιμέρους τομείς έχουν σχέση μεταξύ τους, αλληλο-
επηρεάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται13.   

Από τους επιμέρους τομείς της Προσχολικής Αγωγής που προαναφέρ-
θηκαν ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην συναισθηματική πλευρά του 
παιδιού, γιατί η σύντομη απομάκρυνσή του από το γνώριμο οικογενειακό 
περιβάλλον και η μετάβασή του στο Βρεφονηπιακό Σταθμό και ιδιαίτερα 
ο αποχωρισμός από τη μητέρα του, του δημιουργεί ανασφάλεια, φόβο, το 
κάνει νευρικό και ευαίσθητο και το όλο κλίμα επιδρά αρνητικά στη συ-
μπεριφορά του με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και η ψυχοσωματική του 
ανάπτυξη. 

Η μεταβατική περίοδος που το παιδί αποχωρίζεται το γνώριμο οικογε-
νειακό περιβάλλον και «υποχρεούται» να εγκλιματιστεί στο νέο, δεν εί-
ναι μια απλή υπόθεση, καθώς σ’ αυτή τη φάση συμβαίνουν σημαντικές 
αλλαγές στο τρόπο ζωής του. Για την ομαλή ένταξη του παιδιού στον 
Βρεφονηπιακό Σταθμό και την αντιμετώπιση των όποιων μικρών ή μεγά-
λων προβλημάτων πρέπει πρώτα απ’ όλα ο/η παιδαγωγός να γνωρίζει 
λεπτομέρειες για την προσωπικότητα του κάθε παιδιού πριν από την εί-
σοδό του στο Προσχολικό Κέντρο. Αυτό θα το πετύχει με την ανταλλαγή 
πληροφοριών, με επισκέψεις και συζητήσεις στο σπίτι των γονέων του 
παιδιού, με επισκέψεις των γονέων στο χώρο που θα φιλοξενηθεί το παιδί 
τους κλπ. Όμως και στην περίπτωση που τα παραπάνω γίνουν δεν θα λυ-
θούν με μιας τα όποια προβλήματα αυτής της μεταβατικής φάσης, αν ο/η 
παιδαγωγός δεν διαθέτει κατάλληλη υποδομή, ανάλογη επιστημονική, 
παιδαγωγική κατάρτιση και μόρφωση, αν δεν είναι σωστός/ή επαγγελμα-
τίας και αν δεν ανανεώνει και εμπλουτίζει διά βίου τις γνώσεις του/της14.  

Σκοπός του/της παιδαγωγού είναι να δημιουργεί στην τάξη του/της 
μια ζεστή ατμόσφαιρα που θα θέτει τις βάσεις για την ισορροπημένη συ-
ναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Πρέπει να δημιουργεί με αγάπη, 
κατανόηση και στοργή κλίμα αποδοχής, ασφάλειας, σιγουριάς και από 
την πρώτη επαφή να ενθαρρύνει το παιδί για τη δημιουργία αρμονικών 
σχέσεων, σχέσεων αλληλοσεβασμού, αγάπης και συνεργασίας με τα άλλα 
παιδιά, στοιχεία απαραίτητα για ανάπτυξη της ηθικής και κοινωνικής 
αγωγής15.  

Στην προσχολική ηλικία οι συναισθηματικές εμπειρίες που αποκτά το 
παιδί παίζουν καθοριστικό ρόλο γιατί συντελούν στην ανάπτυξη της συ-

                                                 
13 Βλ. ΥΠΕΠΘ 1991, 83. 
14 Βλ. ΚΙΤΣΑΡΑΣ 1997, 294, 298. 
15 Βλ. ΥΠΕΠΘ 1991, 88.  
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ναισθηματικής του ζωής αλλά και στη διαμόρφωση ολόκληρης της προ-
σωπικότητάς του16.  

Μέσα σε ένα κλίμα ελευθερίας και αμοιβαιότητας θα αναπτυχθούν 
κατάλληλες διαπροσωπικές σχέσεις και παράλληλα με τις συλλογικές 
δραστηριότητες θα επιδιώκεται η καλλιέργεια του αλληλοσεβασμού, της 
ηθικής και της κοινωνικής αγωγής. 
 
 
3. Αισθητηριακός τομέας 
 
Με τις αισθήσεις, όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση και αφή, ερχόμαστε σε 
άμεση επαφή με τα αντικείμενα, τα όντα, τις πράξεις, τα γεγονότα. Τα 
όργανα των αισθήσεων είναι οι πόρτες του πνεύματος μέσα από τις οποίες 
θα περάσει όλη η γνώση και είναι η μόνη πηγή για τον άνθρωπο να γνω-
ρίσει τον περιβάλλοντα κόσμο και όχι μόνο. Κάθε ανθρώπινη διανόηση 
αποκτάται με τις αισθήσεις, «σ’ αυτές βασίζεται ο νοήμων λόγος», λέει ο 
Rousseau17.   

Πολλοί είναι οι παιδαγωγοί και ψυχολόγοι που υποστηρίζουν τη ση-
μασία της αγωγής των αισθήσεων για τη νοητική ανάπτυξη του παιδιού.  
Η Montessori θεμελίωσε τις αισθητηριακές ασκήσεις σε επιστημονικές 
βάσεις. Ο Γάλλος γιατρός Hard και ο συνεργάτης του Seguin χρησιμο-
ποίησαν την αισθητηριακή αγωγή στην εκπαίδευση των νοητικά καθυ-
στερημένων παιδιών. Την ίδια σχεδόν πορεία ακολούθησε και ο Βέλγος 
γιατρός Decroly. «Η αισθητηριακή αγωγή … είναι ένα πρόσχημα για να 
συγκεντρώσει αντιληπτικά δεδομένα, να τα ταξινομήσει, να τα συνδέσει 
με άλλα και μέσω αυτών να αναπτύξει στο παιδί την κρίση, τη φαντασία, 
το συσχετισμό, την αφαίρεση και τη γενίκευση, με μια λέξη τη νοημοσύ-
νη»18.    

Ο αισθητηριακός τομέας θεωρείται η βάση της ψυχικής και πνευματι-
κής ισόρροπης ανάπτυξης του παιδιού. Το παιδί με τις αισθητηριακές 
δραστηριότητες βελτιώνει τις αισθήσεις του, καλλιεργεί την προσοχή, τη 
σκέψη, πλουτίζει τις γνώσεις, καλλιεργεί τη μνήμη19.  

Οι δραστηριότητες για τον αισθητηριακό τομέα δίνουν στο παιδί ερε-
θίσματα: 

                                                 
16 Βλ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ, ΣΩΦΡΟΝΑ & ΚΙΑΜΙΛΗ 2006, 161. 
17 Βλ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-ΔΑΧΡΗ 1981, 147.   
18 Βλ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΑΚΗ 1998, 108-110. 
19 Βλ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ, ΣΩΦΡΟΝΑ & ΚΙΑΜΙΛΗ 2006, 149. 
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• Για τη διάκριση των χρωμάτων.  
• Για την κατανόηση των εννοιών κρύο-ζεστό, σκληρό-μαλακό κλπ. 
• Για να διακρίνει τη διαβάθμιση και τη διαφορά μεταξύ των αντικειμέ-
νων (βάρος, μέγεθος). 
• Για την κατανόηση της έννοιας της σύγκρισης: κοντό-πιο κοντό, φαρ-
δύτερο από …, πιο ψηλό, κλπ. 
• Για τη διάκριση της σύστασης της ύλης, όπως αντικείμενα που διαλύ-
ονται, καίγονται, σχίζονται κλπ. 
• Για την οσμή, τη γεύση και τον ήχο.20 

Οι αισθητηριακές ασκήσεις, ενώ έχουν δικό τους σκοπό, δεν λειτουρ-
γούν μόνες τους και απομονωμένα, αλλά συνδέονται με τις άλλες δρα-
στηριότητες που προβλέπονται στο ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του 
Βρεφονηπιακού Σταθμού και συνολικά με όλες αυτές τις ενέργειες, επι-
τυγχάνεται η άσκηση των παιδιών στην παρατηρητικότητα, στις χειροτε-
χνικές δραστηριότητες (ασκήσεις), στη γλωσσική ανάπτυξη, στην από-
κτηση των πρώτων μαθηματικών εννοιών, στην ψυχοκινητική ανάπτυξη 
και τη μουσική21. 

Καθήκον, λοιπόν του/της παιδαγωγού είναι να οργανώσει το περιβάλ-
λον της τάξης του/της έτσι ώστε να παρέχει ευκαιρίες και πλούσια ερεθί-
σματα, ώστε οι δραστηριότητες όρασης, ακοής, γεύσης, όσφρησης και 
αφής να επιτελέσουν στο έπακρο το σκοπό τους, δηλαδή την ευρύτερη 
πνευματική και ψυχική ανάπτυξη του παιδιού. 
 
 
4. Νοητικός τομέας 
 
Σκοπός της νοητικής αγωγής είναι να βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει και 
να διευρύνει τη σκέψη του η οποία, σ’ αυτή την περίοδο της ζωής του, 
περνάει σημαντικές φάσεις της ανάπτυξής της. Η γνώση πηγάζει από τις 
κινητικές πράξεις, οργανώνεται και οικοδομείται όμως με τη βοήθεια των 
νοητικών πράξεων και τη συμβολική λειτουργία (εκ των υστέρων μίμηση, 
ιχνογράφημα, συμβολικό παιχνίδι, νοητική εικόνα και γλώσσα κλπ.)22.  

Όσον αφορά τη νοητική ανάπτυξη, το παιδί μέσα στον Βρεφονηπιακό 
Σταθμό μαθαίνει: 
• Να καλλιεργεί την έμφυτη περιέργειά του και να δραστηριοποιείται. 

                                                 
20 Βλ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ, ΣΩΦΡΟΝΑ & ΚΙΑΜΙΛΗ 2006, 149-150. 
21 Βλ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΑΚΗ 1998, 114. 
22 Βλ. ΥΠΕΠΘ 1991, 195. 
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• Ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξής του, να διερευνά πραγματικές κα-
ταστάσεις κι έτσι να οδηγείται σταδιακά σε μια θετική σχέση με τη μά-
θηση.   
• Να εμπλουτίζει τις εμπειρίες του που προέρχονται από το φυσικό και 
κοινωνικό περιβάλλον και να τις οργανώνει με τη βοήθεια της συμβολι-
κής λειτουργίας. 
• Να γνωρίζει τα αντικείμενα του περιβάλλοντός του, σύμφωνα με τις 
φυσικές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα (χρώμα, σχή-
μα, μέγεθος). 
• Να έρθει σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον, να μάθει να τα ομαδοποι-
εί, να τα ταξινομεί και να τα αντιστοιχίζει με τη βοήθεια της γλώσσας.23 

Το παιδί, ιδιαίτερα της προσχολικής ηλικίας, με βάση τις γνώσεις και 
τις πράξεις του, προσπαθεί και αντιλαμβάνεται τα αντικείμενα και τα 
πρόσωπα που βρίσκονται στο περιβάλλον του και ερμηνεύει τις κατα-
στάσεις στις οποίες εμπλέκεται, δίνει δηλαδή ερμηνείες στα όσα συμβαί-
νουν γύρω του με βάση του εγώ του, την ατομική-προσωπική του άποψη 
(εγωκεντρισμός). Έτσι αποδεικνύεται ότι δεν είναι σε θέση να συνεργά-
ζεται με τους άλλους και αυτή η στάση εμποδίζει τη σκέψη του να είναι 
αντικειμενική24.  

Κέντρο του κόσμου για το παιδί είναι ο εαυτός του, δεν μπορεί να κα-
τανοήσει την άποψη κάποιου άλλου, να κατανοήσει ότι η δική του άποψη 
είναι μία από τις πολλές άλλες πιθανές απόψεις. Είναι μια γνωστική αδυ-
ναμία του νηπίου, μια ασυνείδητη τάση να μεταφράζει τα πάντα με βάση 
τα προσωπικά του βιώματα25. 

Ο/η παιδαγωγός του Προσχολικού Ιδρύματος παίζει σημαντικό ρόλο 
στην απάλειψη του εγωκεντρισμού του παιδιού. Με την οργάνωση ψυχο-
παιδαγωγικών δραστηριοτήτων θα επιδιώξει να αντιληφθεί το νήπιο ότι 
δεν πρέπει να βλέπει τα πράγματα με τον τρόπο που αυτό θέλει, ότι για 
να συμβιώσει και να γίνει αποδεκτό από τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας 
στην οποία ζει και δραστηριοποιείται, πρέπει να ακούει και να σέβεται τις 
απόψεις και τις ιδέες-γνώμες των άλλων, να υποχωρεί όταν πρέπει και να 
εκτιμά την προσπάθεια όσων εμπλέκονται στην ομάδα δραστηριοτήτων. 

Το παιδί, καθώς βρίσκεται στο στάδιο που οικοδομείται η γνώση, υπο-
βοηθείται από τον/την παιδαγωγό συστηματικά στην προαγωγή της νοη-
μοσύνης του, η οποία ακολουθεί, όπως είναι φυσικό, τους ρυθμούς της 

                                                 
23 Βλ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ, ΣΩΦΡΟΝΑ & ΚΙΑΜΙΛΗ 2006, 154, 156. 
24 Βλ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ, ΣΩΦΡΟΝΑ & ΚΙΑΜΙΛΗ 2006, 154. 
25 Βλ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΠΟΥΛΟΣ 1985, 36. 
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ηλικίας και της γενικής βιολογικής του ωρίμανσης. 
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι «στο νοητικό τομέα οι αλλαγές είναι 

εντυπωσιακές. Εμφανίζεται η συμβολική λειτουργία και η χρήση της 
γλώσσας. Το νήπιο έχει ήδη ξεπεράσει την περίοδο των αισθησιοκινητι-
κών γνωστικών σχημάτων και αρχίζει να παράγει εσωτερικά σύμβολα τα 
οποία αντιπροσωπεύουν τα εξωτερικά αντικείμενα και τις μεταξύ τους 
σχέσεις. Αρχίζει να μεταπλάθει τον εξωτερικό κόσμο σε εσωτερικό-
πνευματικό κόσμο. Μέσα στη μέθη του να γνωρίσει τη ζωή και τη φύση, 
το παιδί κατακλύζει τους γύρω του με ερωτήσεις για το πώς και το γιατί 
των προσώπων και των πραγμάτων»26.  
 
 
5. Αισθητικός τομέας 
 
Η αισθητική αγωγή, όπως επισημαίνουν παιδαγωγοί, ψυχολόγοι αλλά και 
άνθρωποι γενικά της τέχνης, εξυπηρετεί τόσο τους καθαρά ψυχοπαιδα-
γωγικούς όσο και τους καλλιτεχνικούς σκοπούς και συμβάλλει στη σφαι-
ρική και ισόρροπη πολύπλευρη ανάπτυξη του νήπιου, καθώς διευκολύνει 
την ψυχοκινητική, νοητική, αισθητηριακή, συναισθηματική, κοινωνική 
και ηθική ωρίμανση και εξέλιξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας27. 

Γενικά η τέχνη είναι μια πανανθρώπινη γλώσσα η οποία ενώνει και 
συναδελφώνει. Η καλλιέργεια της ευαισθησίας του μικρού παιδιού απέ-
ναντι στην ομορφιά, την τάξη και την αρμονία, στοιχεία απαραίτητα σε 
κάθε μορφή τέχνης και η ανάπτυξη της αισθητικής κρίσης, βοηθούν το 
παιδί να νιώσει τη σημασία της παγκόσμιας καλλιτεχνικής δημιουργίας28.  

Το παιδί στο Βρεφονηπιακό Σταθμό με την ποικιλία των καλλιτεχνι-
κών δραστηριοτήτων θα έρθει σε επαφή και θα γνωρίσει τα δημιουργή-
ματα της ελληνικής και της παγκόσμιας τέχνης και με τις επιμέρους ενό-
τητες της αισθητικής αγωγής που είναι το παιδικό θέατρο, το κουκλοθέα-
τρο, το θέατρο σκιών, η ζωγραφική, η μουσική, η παιδική λογοτεχνία, η 
πηλοπλαστική κλπ., αλλά και με τη συμβολή της γλώσσας θα εξοικειωθεί 
με τις δυνατότητες και τους τρόπους χρήσης των υλικών και των εργα-
λείων και θα αντιληφθεί την κοινωνική τους σημασία29.  

Με τις αισθητικές δραστηριότητες επιδιώκεται η αισθητική αγωγή του 

                                                 
26 Βλ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΠΟΥΛΟΣ 1985, 11. 
27 Βλ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ, ΣΩΦΡΟΝΑ & ΚΙΑΜΙΛΗ 2006, 251. 
28 Βλ. ΥΠΕΠΘ 1991, 120. 
29 Βλ. ΜΑΝΕΤΑ & ΣΚΟΥΜΥΔΑΣ 2003, 14. 
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νήπιου μέσα από την καλλιέργεια της αντίληψης, της έκφρασης και της 
αισθητικής προσέγγισης της φύσης και της τέχνης. Τα παιδιά υποβοη-
θούνται ατομικά ή συλλογικά στη ζωγραφική, πλαστική, υφαντική, τύ-
πωμα με σφραγίδες, γλυπτική, κολλάζ, παντομίμα, να χειρίζονται και να 
χρησιμοποιούν τις κούκλες του κουκλοθέατρου, του θεάτρου σκιών, να 
έρχονται σε επαφή με μουσικά παιχνίδια, μουσικά όργανα, να ακούν επι-
λεγμένα για νήπια πεζά ή ποιητικά κείμενα, να δημιουργούν απλές ιστο-
ρίες, παραμύθια, ποιήματα, να προσεγγίζουν αισθητικά τη φύση και να 
δημιουργούν, φυσικά και αβίαστα, προσωπικό αισθητικό κριτήριο. Έτσι 
το παιδί με την εμπλοκή του στις παραπάνω δραστηριότητες θα αναπτύ-
ξει τη δημιουργικότητά του, την ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση και με 
τη συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας δραστηριοτήτων θα μά-
θει να βελτιώνει τις σχέσεις και να διαχειρίζεται τον ατομισμό του, τον 
οποίο δημιούργησε στο οικογενειακό περιβάλλον30. 

Δεδομένου ότι κάθε παιδί είναι ένα μοναδικό άτομο και έχει τη δική 
του προσωπικότητα, ένας από τους στόχους της αγωγής είναι και η κοι-
νωνικοποίηση των παιδιών, με ταυτόχρονη καλλιέργεια και διατήρηση 
της ατομικότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Η καθημε-
ρινή συμμετοχή σε εικαστικές δραστηριότητες βοηθάει τα νήπια να γνω-
ρίσουν τον εαυτό τους και τους άλλους. Μέσα από τη συνεργασία και 
την εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας της κάθε «γωνιάς» δραστηριοτή-
των του Βρεφονηπιακού Σταθμού, αποκτούν κοινωνική συμπεριφορά, 
μαθαίνουν να συνεργάζονται, να περιμένουν τη σειρά τους για να εμπλα-
κούν στη δραστηριότητα της ομάδας, να ακούν και να σέβονται τις από-
ψεις των άλλων, να αποκτούν καλές συνήθειες31 και γενικά η καθημερινή 
και συστηματική ενασχόληση του παιδιού με τα «κοινά», η όλη εμπλοκή 
του στις ποικίλες δραστηριότητες με την ομάδα των συνομηλίκων του, η 
υποχρεωτική εφαρμογή και η υπακοή σε γενικούς κανόνες θα το οδηγή-
σουν στην απόκτηση αρχών και κανόνων που συμβάλλουν στην κοινωνι-
κοποίησή του. 

Καταλήγοντας θα λέγαμε ότι η ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του παιδιού της προσχολικής ηλικίας επιτυγχάνεται και 
μέσα από τις ποικίλες δραστηριότητες της αισθητικής αγωγής, η οποία 
θεωρείται στα σύγχρονα παιδαγωγικά συστήματα βασικός παράγοντας 
επίτευξης της αγωγής32 με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο/η παιδαγωγός, 

                                                 
30 Βλ. ΚΙΤΣΑΡΑΣ 1997, 156. 
31 Βλ. ΚΙΤΣΑΡΑΣ 1997, 156. 
32 Βλ. ΥΠΕΠΘ 1991, 119. 
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θα οργανώσει μια «γωνιά» εικαστικών δραστηριοτήτων εμπλουτισμένη 
με άφθονο και κατάλληλο ψυχοπαιδαγωγικό υλικό ανταποκρινόμενο στις 
ανάγκες και στα ενδιαφέροντα της τάξης του/της. 

Καθώς το παιδί σιγά-σιγά «εδραιώνεται» με τη βιολογική ωρίμανσή 
του, υποχωρεί και ο όποιος μικρός βαθμός δυσκολίας στις ατομικές και 
ομαδικές δραστηριότητες. Είναι φυσικό ότι θα έρθει αντιμέτωπο με μι-
κρές ή μεγαλύτερες αποτυχίες οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται θετι-
κά, με υπομονή και ψυχραιμία, με θέληση για βελτιωμένη προσπάθεια 
υπερπήδησης της όποιας αποτυχίας. Μέσα από την καθημερινότητα και 
την ποικιλία των αισθητικών δραστηριοτήτων, το παιδί οπλίζεται με 
στοιχεία απαραίτητα για την μετέπειτα πορεία στη ζωή του. 
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Abstract  
 
The purpose of the Nursery Schools, besides children’s custody and care, 
is also their entire education which includes psychokinetic, socio-
emotional, sensory, intellectual and aesthetic development and 
cultivation. The activities of psychokinetic development help the child 
know its body, cultivate the fine and gross mobility and understand, as 
far as possible, the concepts of space and time. The socio-emotional 
development includes activities aiming at the infant’s socialisation and 
normal accession to the group. Through activities of the sensory section 
the child improves its senses, cultivates the thought, memory and 
enriches its knowledge. The purpose of intellectual education is the 
development and expansion of the child thought. Finally, the aesthetic 
sector contributes to the cultivation of infant’s sensitivity towards beauty, 
order and harmony. In conclusion, we can say that the child through 
various activities which the daily schedule of Nursery School includes, 
acquires necessary components for ensuing life. 

 
 

 
 
 

Η Βασιλική Καραβίδα γεννήθηκε στην Πρέβεζα. Τελείωσε την Β/θμια Εκ-
παίδευση στο Θεσπρωτικό. Είναι πτυχιούχος Κλασσικής Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του Τ.Ε.Ι. 
Ηπείρου. Για πέντε περίπου χρόνια διατηρούσε φροντιστήριο Α/θμιας και 
B/θμιας Εκπαίδευσης. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία και είναι 
κάτοχος Master of Education του Πανεπιστημίου του Newcastle upon 
Tyne. Δίδαξε στη B/θμια Εκπαίδευση ως Βρεφονηπιοκόμος στο 1ο 
Ε.Π.Α.Λ. Άρτας. Ως τον Ιούνιο του 2009 υπηρέτησε μόνιμα ως Βρεφονηπι-
οκόμος στον παιδικό σταθμό του Οργανισμού Εργατικής Εστίας Άρτας.  
Από τον Ιούλιο του 2009 διορίστηκε ως μόνιμη Καθηγήτρια Εφαρμογών 
στο τμήμα Βρεφονηπιοκομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα.  
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Δημήτριος ΚΟΥΡΤΗΣ 
 
 
Πρόληψη  και  αποκατάσταση  μέσω   
της  άθλησης  και  οι  νέες  τεχνολογ ίες  

 
 
 

 
 
 
 

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙ-
στημονικής, κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής και εκπαι-
δευτικής ζωής είναι μία απτή πραγματικότητα. Οι εφαρμογές 

των νέων τεχνολογιών έχουν εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αποτε-
λούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε σοβαρής επιστημονικής και εκπαιδευ-
τικής προσπάθειας. 

Ο τομέας της αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων, τραυμάτων και αθλη-
τικών κακώσεων στηρίζει τη λειτουργία του –διάγνωση, αξιολόγηση, απο-
θεραπεία– κατά μεγάλο ποσοστό στις νέες τεχνολογίες. 

Ατομικά όργανα ελέγχου καρδιακής συχνότητας, ρολόγια καταγραφής 
καρδιακών παλμών, εργομετρικά ποδήλατα και διάδρομοι με παράλληλη 
μέτρηση δεδομένων, επίδοσης, ηλεκτροκαρδιογραφήματος, αρτηριακής 
πίεσης, καρδιακής συχνότητας, εξοπλισμένα με λειτουργικά συστήματα 
για την καταγραφή της πορείας του ασθενούς, με δυνατότητα αυτόματης 
και άμεσης διακοπής της επιβάρυνσής από το ίδιο το σύστημα, σε περί-
πτωση υπέρβασης των ατομικών δεδομένων, που έχουν τεθεί, συγκριτι-
κές αναλύσεις, εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης ανήκουν σε κάθε 
σοβαρό πρόγραμμα αποθεραπείας ασθενών με ιστορικό καρδιακού επει-
σοδίου. 

Για την αποκατάσταση τραυμάτων και αθλητικών κακώσεων χρησι-
μοποιούνται «ισοκινητικά μηχανήματα» αξιολόγησης του μυοσκελετικού 
συστήματος, όπου καταγράφονται και αρχειοθετούνται οι επιδόσεις από 
λειτουργικά συστήματα με οθόνη και εκτυπωτή για επανατροφοδότηση. 
Τα ισοκινητικά μηχανήματα έχουν επίσης τη δυνατότητα εκγύμνασης 
των μυών, εξασφαλίζοντας ιδανική ενδυνάμωση με τον πλέον ασφαλή 
τρόπο για τους τραυματισμένους μύες και αρθρώσεις. 

Η 
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Άξιο αναφοράς είναι επίσης ο διάδρομος-βατήρας καταγραφής ορθού 
βαδίσματος με αισθητήρες, μέσω των οποίων καταγράφονται πλήρως σε 
οθόνη από κατάλληλο λογισμικό τα αποτυπώματα του πέλματος κατά το 
βάδισμα, συλλέγοντας έτσι πολύτιμες πληροφορίες για την ορθοσωματι-
κή κατάσταση του ατόμου. 

Οι τεχνολογικές εφαρμογές είναι τόσες, που τα παραπάνω αποτελούν 
μόνο κάποια παραδείγματα χρήσης τους στον τομέα της αποκατάστασης. 

Στον αντίποδα, ο τομέας της πρόληψης αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες 
σε δύο επίπεδα. Αρχικά κινείται στο επίπεδο της αξιολόγησης της φυσι-
κής κατάστασης του ατόμου, δύναμη, αντοχή, ευλυγισία. Δυναμόμετρα, 
διάδρομοι και ποδήλατα, ψηφιακά μηχανήματα καταγραφής και ανάλυ-
σης γαλακτικού οξέος, μέτρηση και αξιολόγηση της μέγιστης πρόσληψης 
οξυγόνου (V02 max.), ατομικά μηχανήματα μέτρησης ζαχάρου σε διαβη-
τικούς ασθενείς είναι όλα συνδεδεμένα με λογισμικά προγράμματα μέ-
τρησης και απεικόνισης επίδοσης και φυσικής κατάστασης. 

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα ψηφιακής απεικόνισης του σώματος 
σε οθόνη υπολογιστή, για ανάλυση της ορθοσωματικής κατάστασης του 
ατόμου, μέσω ψηφιακής βιντεοκάμερας και ανάλυσης των στοιχείων από 
αντίστοιχο λογισμικό πρόγραμμα. 

Η άμεση και πλούσια πληροφόρηση, η σύγκριση και η ανάλυση καθι-
στούν το διαδίκτυο το δεύτερο επίπεδο αξιοποίησης των νέων τεχνολο-
γιών στον τομέα της πρόληψης. Η δυνατότητα για ελεύθερη και ανεξάρ-
τητη από γεωγραφικούς περιορισμούς πρόσβαση σε δεδομένα και πλη-
ροφορίες επιτρέπει στον χρήστη να συλλέγει πληροφορίες και γνώση από 
πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, άρθρα περιοδικών και εφημερίδων, επι-
στημονικών συνεδρίων, καθώς και να ανταλλάσει απόψεις και εμπειρίες 
σε ατομικό επίπεδο τόσο με ειδικούς και επιστήμονες όσο και με άλλους 
χρήστες ανά τον κόσμο.  

Το διαδίκτυο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια κάθε ανθρώπου, 
που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για θέματα πρωτογενούς πρόληψης, η 
οποία έχει άμεση σχέση με τον τρόπο και τη στάση ζωής μας. Ένα καλά 
ενημερωμένο άτομο έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι ένα υγιές 
άτομο. 
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Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην αποκατάσταση και στην πρόληψη 
μπορεί και πρέπει να έχει άμεση εφαρμογή και στο χώρο της εκπαίδευ-
σης. Δεν είναι λίγα τα προβλήματα που συναντά κανείς σήμερα στα σχο-
λεία. 

Αξίζει να αναφερθεί ο όλο και αυξανόμενος αριθμός υπέρβαρων μα-
θητών καθώς και τα προβλήματα παχυσαρκίας που συνεχώς διογκώνο-
νται. Η λύση των διατροφικών αυτών διαταραχών απαιτεί επιστημονική 
προσέγγιση με την αρωγή των νέων τεχνολογιών, ανθρωπομετρική αξιο-
λόγηση, ατομικά διατροφικά προγράμματα, ειδικά αθλητικά test και προ-
γράμματα άσκησης, μετρήσεις ζαχάρου για νεανικό διαβήτη με παράλ-
ληλη ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση της εξέλιξης των παι-
δίων. Ιδιαιτέρως δε απαιτείται καλά ενημερωμένο και ευαισθητοποιημέ-
νο σχολικό περιβάλλον, γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές, τοπική κοινωνία. 

Ταυτόχρονα εντοπίζονται πληθώρα ορθοσωματικών προβλημάτων, τα 
οποία αποδείχθηκε ότι δεν βοηθούνται άμεσα με τους παραδοσιακούς 
τρόπους εκγύμνασης των μαθητών. Το 1/3 των παιδιών στο σχολείο πα-
ρουσιάζει ορθοστατικές αδυναμίες ή ορθοστατική αστάθεια, η οποία 
προκαλείται από την ανισόρροπη κατανομή του χρόνου ανάμεσα στην 
αναγκαστικά καθιστική ζωή της τάξης και της έλλειψης κίνησης και σω-
στής εκγύμνασης (π.χ. 1-2 ώρες σχολική γυμναστική την εβδομάδα δεν 
αρκούν). Πρόκειται –κατά κύριο λόγο– για μυϊκές δυσαναλογίες, αδυνα-
μίες και δυσμορφίες αρθρώσεων, οι οποίες εμφανίζονται σε περιόδους 
έντονης ανάπτυξης, που μπορούν όμως με κατάλληλη παρέμβαση να εξι-
σορροπηθούν. 

Το σχολείο προσφέρεται ως μια μοναδική ευκαιρία, εάν αναλογιστεί 
κανείς ότι οι νέοι περνούν το λιγότερο 15.000 ώρες της ζωής τους σε αυτό. 
Κατά αυτόν τον τρόπο το σύγχρονο σχολείο, με την βοήθεια των νέων 
τεχνολογιών, μπορεί να πληροφορήσει, να ξυπνήσει συνειδήσεις, να δια-
μορφώσει τρόπους συμπεριφοράς, να δώσει λύσεις σε προβλήματα, που 
απασχολούν τους νέους και την κοινωνία. 
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Ι.Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
Η  εμπε ιρ ία  ως  έλλογη  υπερβατ ικότητα :  
Αναξιφόρμιγγες  και  ανίατοι  ιάτορες  φόβου  

 
 
 
 
 
1. Προαπαιτούμενα απρόβλεπτα επιστημολογικά 

 
ΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
της έννοιας της εμπειρίας σε συνάρτηση μάλιστα με το φόβο 
του θανάτου; Με ποια μεθοδολογία; Αδυνατούμε να αποκτή-

σουμε εμπειρία θανάτου, έχουμε μόνο φόβο θανάτου. Η έκδηλη στη χώ-
ρα μας Jalom-υστερία είναι ένα πρώτης τάξης ερέθισμα για κάποιον προ-
βληματισμό για το θέμα αυτό. Θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζαμε εάν, 
μετά την ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά και την τόσο πληθωρι-
στική κυκλοφορία των βιβλίων του στη χώρα μας, υπάρχουν «εμπειρικά» 
στοιχεία που δείχνουν πόσο μειώθηκε ο φόβος θανάτου στους Έλληνες. 
Είναι παμπάλαιο το θέμα: πάντα, δηλαδή, εγκαταλείπουμε το ερώτημα 
για το θάνατο και πάντα επανακάμπτουμε σε μια ατελεύτητη και ατελέ-
σφορη προσπάθεια να τον κατανοήσουμε ή να απαλλαγούμε από αυτόν,  
που δεν «υποκορίζεται» (Μπουκάλας 2009). Αλλά και η συζήτηση για το 
περιεχόμενο της εμπειρίας φαίνεται να μην ενδιαφέρει πλέον και πολύ. 
Εμπειρία και θάνατος, δύο παγίδες, που σε εξωθούν μεταξύ σιωπής και 
έλλογης αποτίμησης. 

Αίφνης, λοιπόν, η συνεξέταση αυτών των δύο σε οδηγεί σε μια δυσ-
διάβατη περιοχή προβληματισμού, καθώς τα υπάρχοντα επιστημολογικά-
μεθοδολογικά εργαλεία, φαίνονται ισχνά για να στηρίξουν τέτοιες από-
πειρες. Ποια μέθοδο, λοιπόν, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εν 
προκειμένω; Και μόνο το άκουσμα  της φράσης η εμπειρία ως έλλογη  
υπερβατικότα εγείρει παρευθύς, και όχι μόνο για τους θιασώτες της «έτοι-
μης λογικής», εύλογες δυσπιστίες. Προφανώς παρακάμπτει στερεότυπες  
επιστημολογικές και μεθοδολογικές «αρχές». Από τους Foucault (1987) 
(«εμπειρικό-υπερβατολογικό υποκείμενο», Δεληβογιατζής 1989) και Kuhn 
(1981), τον Κάλφα (2007) μέχρι τους Cohen και Manion (1997), αλλά 

Μ 
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και τη μαγικά συγκροτημένη Μυρσίνη, ήτοι την ασκητική της έρευνας 
(Σιάσος 2007), υπάρχει μια πλούσια γκάμα εργαλείων, αλλά η δυσχέρεια 
του θέματος σου ανατρέπει, την τελευταία στιγμή, τη χρήση τους για μια 
πρόσβαση στην ουσία του.*  

Πρόκειται εδώ για δύο σκάνδαλα. Το πρώτο συνίσταται στην παραδο-
ξότητα της υιοθεσίας μιας αντιφατικότητας: να συντήξεις την εμπειρία    
–πεδίο δόξης λαμπρό του εμπειρισμού, του λογικού θετικισμού και του 
καντιανού ορθολογισμού– με την υπερβατικότητα –πεδίο δόξης λαμπρό 
πλείστων «σχολών» από τον Πλάτωνα μέχρι τους Kant, Hegel, Husserl, 
Heidegger κ.ά. Και το δεύτερο σκάνδαλο: να διαγνώσεις μέσα στην υπερ-
βατικότητα, ήτοι στο εξωεμπειρικό πεδίο, ένα συνεπές έλλογο στοιχείο. 
Θυμίζει αυτό το άλμα, εν πολλοίς, υπερρεαλισμό, στο βαθμό που ενδίδει 
σε κάποιον «αυτοματικό» τρόπο αναζήτησης, αντιδρώντας σε αστυνο-
μεύσεις του κλασικού λογικού ειρμού στην ιχνηλασία του ασύνειδου. Ο 
Kümmel έχει δώσει ικανό δείγμα γραφής, πως αυτό το σκάνδαλο μπορεί 
να αποσπασθεί από τον σφικτό εναγκαλισμό της παραδοσιακής λογικής  
–προσθέτουμε και του υπερρεαλισμού– και να τεθεί σε ένα ήπιο φιλοσο-
φικό-ανθρωπολογικό ερμηνευτικό πλαίσιο, που το ονομάζει Logik der 
Disjunktion (Kümmel 2008, 47). 

 
 
 

                                                 
* Ως γνωστόν, ο Εμπειρισμός και ο Λογικός Θετικισμός εξαντλούν τα όρια της γνώσης 
στα όρια της εμπειρίας. Επίσης συχνά παρατηρείται ότι οι εμπειριστές, όπως π.χ. οι 
Locke και Barkley, αλλά και εμπειριοκριτικιστές, όπως oι Avenarius και Max, υπερ-
βαίνουν τον εμπειρισμό. Ο πρώτος οδηγείται σε εξωεμπειρικές έννοιες (ψυχή, Θεός), 
αλλά και στον ψυχολογισμό (η πραγματικότητα αντιπροσωπεύεται από αισθήματα και 
παραστάσεις). Ο Barkley οδηγείται σε μια μορφή υποκειμενικού ιδεαλισμού, καθώς και 
στον εγωμονισμό, ενώ οι Avenarius και Max θεωρούν τα αισθήματα ως εγγύηση της 
γνώσης (Γκίκας 1982, 96). Τομή όμως στην επιστημολογία συνιστά η Δομή των Επι-
στημονικών Επαναστάσεων του Kuhn. Πρόκειται για αντίδραση στην αυστηρότητα της 
μαθηματικής λογικής και του ακραίου εμπειρισμού και ανάδειξη της δημιουργικότητας 
και της φαντασίας του ερευνητή (Κάλφας 2007, 554 κ.ε.). Ο Kuhn τονίζει, όπως είναι 
χιλιοειπωμένο, ότι σε κάθε εποχή οι γνώσεις αρθρώνονται σε ένα σύστημα αυτόνομο, 
που είναι αδύνατο να κριθεί με τα δικά μας κριτήρια επιστημονικότητας (ό.π., 559). Η 
ασυνέχεια στην επιστημονική αναζήτηση, ο «κοινοτικός» απομονωτισμός των επιστη-
μόνων συναφούς επιστημονικού πεδίου, η αποδοχή ενός παραδείγματος, ήτοι πεποιθή-
σεων, αξιών, τεχνικών, ακόμα και σχεδόν-μεταφυσικών παραδοχών, η αυθαιρεσία διά-
κρισης παρατήρησης-θεωρίας, η ασυμμετρότητα, η έλλειψη μέτρου σύγκρισης των θε-
ωριών, ήτοι αντικειμενικότητας και ότι θεμελιώδες κριτήριο είναι η συμφωνία των με-
λών της κοινότητας, είναι ορισμένες καίριες απόψεις του (ό.π., 560). 
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2. Σε αναζήτηση της χαμένης τιμής της μεθόδου 
 
2.1. Το δισσόν κοινωνείν της εμπειρίας ως έλλογη υπέρβαση  
της «δόξας»: Παπαδιαμάντης 
 
Τι μέθοδο χρησιμοποιούν λογοτέχνες σαν τον Παπαδιαμάντη, που λίγο 
πια διαβάζουμε; Θα εκπλαγείς με πόσο απαλό τρόπο σε μυεί σε τεχνικές 
πειθούς. Στο κείμενό του «Της δασκάλας τα μάτια» υπάρχει ένας διάλο-
γος, τον οποίο μεταφέρουμε κατά λέξη. 

 
– Αρή, τι είναι; 
– Μάγια, είπε με μορφασμό το Ουρανιώ. 
Ήδη της είχε περάσει ο φόβος και της επανήρχετο η συνήθης ευθυ-
μία της. 
– Μάγια; ηρώτησεν η Σινιωρίτσα του Μυτιληνιού. 
– Μάγια: επανέλαβεν η Ματούλα του Καλοειδή. 
– Μάγια· εβεβαίωσεν το Ορσάκι του Ζαχαριάδη. 
– Μάγια· επεκύρωσεν η Φλωρού του Λαμιαίου. 

 
Είναι στίχοι του Ελύτη ή πίνακας του Θεόφιλου; Πάντως, τις συνήθεις 
επιστημολογικές αρχές δεν είχε κατά νου ο Παπαδιαμάντης. Παρακολου-
θεί, όμως, κανείς την όλη  πορεία εξακρίβωσης της αλήθειας (αφήνοντας 
κατά μέρος το κωμικό ή όχι της υπόθεσης για τα μάγια), που γίνεται με 
ελάσσονες, αλλά στιβαρούς όρους μετοχής πέντε προσώπων. Μένει κα-
νείς, επίσης, άναυδος, καθώς διαπιστώνει έναν αξιοζήλευτο ειρμό. Το 
βάρος δεν πέφτει εν τέλει στη λέξη μάγια, αλλά στο εκάστοτε ρήμα των 
«δωρικών» προτάσεων.  
Τι είναι; – το ερώτημα, το θέμα, το πρόβλημα τίθεται απλούν (εστί του 

Heidegger;), 
Μάγια, είπε – η απάντηση μονολεκτική και σαφής, 
ηρώτησεν – επιβεβαίωσης επανερώτημα,  
επανέλαβεν – επανάληψη (μήτηρ πάσης μαθήσεως), 
επεβεβαίωσεν – δις η επιβεβαίωση, 
επεκύρωσεν – η τελική πιστοποίηση. 
Η χαλαρότητα της αθωότητας και συνάμα η συνεννόηση στη βάση δι-

απροσωπικής σχέσης; Το έλλογο καθαυτό δεν δομείται εδώ στη βάση 
απριορικών κατηγοριών και νοησιαρχικών αρχών. Θηρεύεται αρχικώς 
μέσα από την προσωπική καθενός ενέργεια, αλλά καταφάσκει σε έναν 
κοινό αγώνα ανάδειξης της αλήθειας, ήτοι μέσα από μια, υπερβαίνουσα 
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την ατομική γνώμη κοινή εμπειρία, που είναι εν τέλει, μια συν-τελούμενη 
λειτουργία. Μόνο ως τέτοιο προϊόν επίμονης, όσο και κοινής και, πά-
ντως, έλλογης αναζήτησης της αλήθειας αίρεται η στενότητα της ατομι-
κής «δόξας». 

Υπ’ αυτήν την έννοια έχομε το διττόν της εμπειρίας πρόσωπο: αφενός 
μεν είναι καρπός μιας επίπονης διαλεκτικής προσωπικού κεκτημένου και 
κοινωνείν και αφετέρου υπάρχει όντως η ίδια μόνο κοινωνούμενη. Και 
ενώ μοιάζει να πολτοποιεί το θήραμα της ατομικής αντίληψης, απεναντίας 
το καρπώνεται και το αναδεικνύει τοποθετώντας το υπεράνω όρων φθη-
νής ιδιοκτησίας, όπως κινδυνεύει συνήθως να καταστεί η πρακτική τέ-
χνη. Δεν την προετοιμάζουμε αυτήν τη μέθοδο, αλλάζουμε πόλους, με-
ταφέρουμε το κέντρο βάρος από τη μέθοδο στο περιεχόμενο. Η παραδο-
ξότητα σε όλο της το μεγαλείο: μέσα από κοινή δοκιμασία –μια συγκε-
κριμένη τέχνη του διαλέγεσθαι– αυτοπαρουσιάζεται η αυτοποιητική μέθο-
δος συγκρότησης αυθεντικής εμπειρίας, αλλά και το περιεχόμεντη εμπει-
ρίας. Όμως, στο υπόβαθρό της υπάρχει, αδιάγνωστη από τους συνήθεις 
εμπειριστές, μια μακραίωνη φιλοσοφική-ανθρωπολογική γκάμα κριτηρίων 
γνώσης και αλήθειας, ήτοι εμπειρία έλλογης υπερβατικότητας, που αρχί-
ζει από τους Προσωκρατικούς και φθάνει, διά των πατέρων της Εκκλη-
σίας, μέχρι τους νεότερους χρόνους. 

 
 

2.2. Η «διαγνωσιακή» ερμηνεία  
 
Διαγνώσαμε, λοιπόν, κάποια αυτοποιητική διαδικασία. Νομιμοποιούνται 
τέτοιες διοδεύσεις στα πράγματα; Μας το συνιστούν καταξιωμένοι στο-
χαστές, όπως π.χ. είναι ο Γ. Χειμωνάς. Ορισμένες φορές πρέπει να τολ-
μάμε κάτι δημιουργικό: να μεταφέρουμε την ουσία της συζήτησης, όσον 
αφορά τη μέθοδο, σε άλλο επίπεδο, ήτοι στη συζήτηση για το «γνωστικό 
αντικείμενο». Μπορεί, με μια, έστω, διασταλτική ερμηνεία, να ισχύει 
αυτό και για την εμπειρία; Μπορούμε να διευκολύνουμε μιαν αυτοφανέ-
ρωσή της; Ο Χειμωνάς δε μιλάει προφανώς για εμπειρία, αλλά με τις νύ-
ξεις του, με την λίαν υπαινικτική του γλώσσα και έχοντας καταχωρήσει 
σε παρένθεση τον όρο «γνωστικό αντικείμενο», λειτουργεί για μας ως 
δέλεαρ, ώστε να πράξουμε ανάλογα (Χειμωνάς 1987, 56 κ.ε.). Ο ίδιος 
αναζήτησε έναν, όπως λέγει, ελεύθερο τρόπο προσέγγισης των προβλη-
μάτων της λειτουργίας του λόγου και συνιστά επ’ αυτού μια διαγνωσιακή 
τακτική. Με το διαγνωσιακή, όχι διεπιστημονική, αποδίδει την έννοια 
interdisciplinaire (ό.π.). Δεν υπονοεί μια επιστημονική μεθοδολογία, αλ-
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λά μια νέα γνώση, έναν νέο λόγο. Μας προτείνει «… με δεδομένο το 
γνωστικό αντικείμενο της έρευνας, το λόγο, να διαμορφώσουμε ένα νέο, 
ένα άλλο αντικείμενο, απαλλαγμένο από τους καθιερωμένους παγιδευτι-
κούς προσδιορισμούς του, απρόσφορο στις στερεότυπες ερευνητικές τε-
χνικές από τις εντεταλμένες αρμόδιες επιστήμες. Να τολμήσουμε περισ-
σότερα: να επιτρέψουμε σ’ αυτό το αλλιώτικο φαινόμενο να μας αποκα-
λύψει τις δικές του οπτικές, να καθοδηγήσει αυτό το ίδιο τη συλλογιστική 
μας, να μας υποβάλει τη δική του, αυτοδημιούργητη γλώσσα» (ό.π., 57). 

Παράδειγμα εξόχως χαρακτηριστικό αυτής της τόλμης υπάρχει στην 
ελληνική τέχνη, από τη βυζαντινή ζωγραφική («εγκαυστική» τέχνη) μέ-
χρι το Θεόφιλο και τον Τσαρούχη. Όμως, η αυτοποιητική διαδικασία, το 
αυτοδημιουργούμενο που μας ιθύνει, αίρει κάθε ενδεχόμενο μεθοδολογι-
κής λαθροχειρίας. Αυτό ισχύει και για την εμπειρία. Η εμπειρία υπερβαί-
νει την τετριμμένη διαδικασία της πρακτικής γνώσης, του αφελούς ρεα-
λισμού και του μονόχνωτου ορθολογισμού. Η υπερβατικότητά της δεν 
συνίσταται στο γεγονός ότι αναπαράγει κάποιο «νέο γνωστικό αντικείμε-
νο», μέσα από το οποίο, ας πούμε, υποδηλώνεται μια χουσσερλιανή άνο-
δος σε «εποχές», αλλά συνίσταται, κυρίως στο ότι αυτή η ίδια η εμπειρία 
είναι στον πυρήνα της υπερβατική και ως τέτοια δεν αφήνεται να αποκα-
λυφθεί από εμπαθείς πολέμιους εμπειριστές ή ορθολογιστές. Μιλάμε για 
εμπειρία, που είναι υπεράνω κάποιας ορισμένης εμπειρίας, που διασπά 
την αυτοδημιούργητη φυλάκισή της μέσα σε συγκεκριμένες έννοιες και 
σε αυτά που συνηθίζουμε να λέμε «εμπειρικά δεδομένα», με συνέπεια να 
αίρει προλήψεις και καθιερωμένα. Ο υπαρξισμός την ταύτισε, αδίκως, με 
τον πόνο: όντας απέναντι σε μια νέα, πονετική κατάσταση πέφτουν τα λέ-
πια από τα μάτια και βλέπεις καθαρά. Όμως η εμπειρία, όπως την εννοού-
με εδώ, έχει δημιουργικότερο και καθολικότερο ανθρωπολογικό χαρακτήρα. 
Ο πόνος είναι ένα μόνο γνώρισμά της, όπως θα δούμε παρακάτω στον 
Bollnow και, πάντως, όχι το μοναδικό για μια ριζική αλλαγή του Είναι μας. 
 
 
2.3. Η «διευκρίνιση» 

 
Ένα δεύτερο παράδειγμα της μετάβασης από τη μέθοδο στην αυτοφανέ-
ρωση του ίδιου του γνωστικού αντικειμένου, είναι εκείνο που ονομάζει ο 
Καστοριάδης διευκρίνιση. Μας μιλάει για τις φαντασιακές σημασίες και 
προβαίνει σε μια μέσα από τη ζωή «λύση αγρίων» για την Εκπαίδευση, 
και εδώ διακριβώνεται μια τέτοια ακριβώς στροφή από τη μέθοδο στην 
ίδια την Εκπαίδευση. Η διευκρίνιση είναι και αυτή ένα δείγμα γραφής, 
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πως μπορεί να υπάρξει μια απαγκιστρωμένη από επιστημολογικά θέσφατα 
διαγνωσιακή τακτική. Η θεσμισμένη κοινωνία θεωρείται χωρίς μεθοδο-
λογικό στερεότυπο, ώστε να γίνει αποκάλυψη του ίδιου του «νέου» αντι-
κειμένου. Πιο συγκεκριμένα, η εννοημένη αφ’ εαυτής κοινωνική πραγ-
ματικότητα (που δεν είναι «φυσική» ή «βιολογική»), το ίδιο το «αντικεί-
μενο», «μιλάει τον εαυτό του», εκφράζοντας την αντιμαχία απέναντι 
στην εγκαθιδρυμένη κοινωνική οργάνωση, καταστρέφει τις θεσμισμένες 
σημασίες και δημιουργεί καινούργιες, μη λογικές, αλλά κοινωνικές «φα-
ντασιακές» (Καστοριάδης 1984, 87). Το μάγμα π.χ. του καπιταλισμού, 
είναι θέσμιση και ενσάρκωση κοινωνικών φαντασιακών, όπως απεριόρι-
στη ανάπτυξη πραγωγικών δυνάμεων, κυριαρχία του οικονομικού στοι-
χείου, καθολική «εκλογίκευση» ή «ορθολόγηση» (ό.π., 88). Πόσο μη λο-
γικές είναι «... φαίνεται ήδη απ’ το γεγονός ότι η ιδέα μιας απόλυτης και 
απεριόριστης εκλογίκευσης είναι απόλυτο και απεριόριστο παραλήρημα» 
(ό.π.). Οι φαντασιακές σημασίες ούτε «επάγονται», ούτε «απάγονται», αλ-
λά δημιουργούνται εκάστοτε, δεν πρόκειται εδώ για επανάληψη ή «κα-
θορισμένη εξέλιξη». Η κρίση αποκαλύπτει τις θεσμισμένες σημασίες και 
προκαλεί μια νέα δημιουργία, που φωτίζει και σχετικοποιεί την παλαιά. 

Η αναζήτηση μιας λύσης, που γίνεται σε μια άλλη κατεύθυνση, σε μια 
ελεύθερα αυτοδιευθυνόμενη κοινωνία, οδηγεί τον Καστοριάδη στην προ-
βολή της «πρωτόγονης» αρχαϊκής («άγριας») κοινωνίας, παρά στη λύση 
των «πολιτισμένων» κοινωνιών. Η Εκπαίδευση π.χ. στην πρωτόγονη κοι-
νωνία δε χωρίζεται από τη ζωή του παιδιού, αλλά είναι ενταγμένη σ’ αυτή. 
Το παιδί δε βγαίνει από τον κοινωνικό χώρο, για να πάει σε εκείνον τον 
ειδικό, το χωρισμένο, τεχνητό χώρο-φυλακή του σχολείου προκειμένου 
να αναπτύξει σωματικές ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις. Η λύση του 
σχολείου «κουτσουρεύει» τον άνθρωπο, τον κομματιάζει, σε δύο ανάπηρα 
ήμιση (ό.π., 36). Η άλλη λύση είναι να απορροφηθεί εκ νέου η Εκπαί-
δευση από την κοινωνική ζωή του παιδιού. Η σταδιακή συμμετοχή του 
στις «σοβαρές» λειτουργίες της κοινωνίας αναπτύσσει την ευθύνη του, 
σε αντίθεση με τη σημερινή ανευθυνότητα που υπάρχει μέχρι και τα 25 
χρόνια ενός παιδιού ή νέου που μαθαίνει παθητικά και ά-σχετα (ό.π., 37). 
 
 
2.4. Η α-μεθόδευτη εμπειρία  
 
Όχι χωρίς κίνδυνο απλούστευσης θα λέγαμε ότι διάγνωση και διευκρίνιση 
δεν είναι ψυχολογικής, αλλά οντολογικής υφής σημαίνοντα και, υπό την 
έννοια αυτή, συστοιχούνται με την διάνοιξη (Erschlossenheit) του Hei-
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degger: δεν παραπέμπουν σε λειτουργίες της διάνοιας, αλλά σε εκστάσεις 
της ύπαρξης, στη διάνοιξη και όχι στην προδρομική αποφασιστικότητα, 
την περιώνυμη Entschlossenheit, που καθιστά δυνατή την υπέρβαση της 
αγωνίας, της οφειλόμενης από την στην απειλή της περατότητα. Και 
στους δύο, στο Χειμωνά και στον Καστοριάδη, δε βάζουμε απλώς και 
μόνο σε «παρένθεση» το γνωστικό αντικείμενο, εν προκειμένω τη λει-
τουργία του λόγου και την Εκπαίδευση, αλλά το αλλάζουμε, το αντικαθι-
στούμε με ένα νέο. Αυτό που υπερβαίνουμε είναι μια παγιωμένη κατά-
σταση, που μοιάζει να έχει εξαντλήσει την προσφορά της, το ρόλο της. 
Πρόταγμα δεν είναι ποια μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί στην ερμηνεία της 
λειτουργίας του λόγου ή του φαντασιακού της Εκπαίδευσης και όχι μόνο, 
ούτε ποια μεταρρύθμιση θα προκύψει, κυρίως για τη δεύτερη, από μια 
ερμηνεία, αλλά πως θα προκύψει μια νέα αυτο-δηλούμενη εκπαιδευτική 
ή άλλη «εννοημένη» πραγματικότητα. Με τη διάχυση της Εκπαίδευσης 
μέσα στην κοινωνία δεν υφίσταται δυισμός κοινωνία-σχολείο. Με μια 
διασταλτική-ουτοπική ερμηνεία αυτής της άποψης: κλασικό αθλητισμό 
διδάσκεται ο μαθητής όντας μέλος ενός έγκριτου αθλητικού συλλόγου, 
θρησκευτικά στην ενορία του, φυσική στο «Max-Planck» ή στο όποιο 
ινστιτούτο και ξένη γλώσσα στο εξωτερικό! Ουτοπία, θα πείτε, στους 
αντίποδες, όμως, ενός σχολείου βαλτωμένου.  

Πρόκειται εδώ για μια λίαν εμφατική επικύρωση της εμπειρίας ως έλ-
λογης υπερβατικότητας, καθώς προτάσσεται η αλλαγή πλεύσης: από την 
προτεραιότητα της γνωστικής μεθόδου στην αυτοφανερούμενη ζωντανή 
εμπειρία, όπου έλλογο και υπερβατικό δεν αλληλοϋποβλέπονται, αλλά 
αναμετρώνται δημιουργικά. Δε μιλάμε εδώ για εκείνη την εμπειρία, που 
εξαντλείται στην προσήλωση στο κεκτημένο κάποιας πρακτικής γνώσης, 
λίγο-πολύ επαναλαμβανόμενης μηχανιστικά. Μιλάμε για διαπόρθμευση 
μέσα από δυσκολίες, για διάψευση προσοδικών, για επίπονη μαθητεία ή 
για αναπάντεχο συγκλονισμό, που σε εξορθολογίζει και σε μεστώνει, κα-
θιστώντας σε ικανό να διακρίνεις το ψευδές και επίπλαστο, το συγκεχυ-
μένο και το αφελές, καθώς παραδίνεσαι σε αδυσώπητες παραδοξότητες, 
πρόσωπο με πρόσωπο με αδιέξοδα, όπου τα ίδια τα πράγματα αποκαλύ-
πτονται, χωρίς να αναμένουν πάτρονες φωστήρες. Τότε, η οντολογική  
δυναμική παίρνει «αυτεπάγγελτα» τη σκυτάλη από τη συναισθηματική, 
ερρήμην μεθόδων και προκάτ τακτικών. 

Όμως, έναντι του θανάτου διάγνωση και διευκρίνιση παθαίνουν αφλο-
γιστία. Ο αναπόφευκτα  επικείμενος θάνατος –ο άνθρωπος υπάρχει με το 
βλέμμα προς αυτόν– δεν συνιστά κανενός είδους διαγνωσιακό, διευκρι-
νιστικό, ή εμπειρικό αντικείμενο. 
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3. Αναξιφόρμιγγες σαλπιγκτές της εμπειρίας και  
ανίατοι ιάτορες φόβου: η αλογία του λόγου 

 
Τα ερωτήματα τίθενται ξανά: Τι είναι εμπειρία; Τι είναι φόβος θανάτου; 
Τι είναι λόγος; Τι είναι έλλογο; Τι είναι υπερβατικότητα; Εάν αποπειρα-
θούμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά δεν αρκούν τα γνωστά μεθοδολογικά 
εργαλεία. Ιδιαιτέρως δε, δε θα αποκομίσει γι’ αυτά τίποτα ο μπλοκαρι-
σμένος με παγιδευτικούς «καθιερωμένους προσδιορισμούς» μεθοδολογός 
επιστήμονας, παλαιάς ή νέας κοπής, ταγμένης να υπηρετεί τον παρηκμα-
σμένο εμπειρισμό και το στυγνό ορθολογισμό. Πρέπει πρώτα να δείξουμε 
το νέο «γνωστικό αντικείμενο», να αποσαφηνίσουμε το αυθεντικό νόημα 
της εμπειρίας, του φόβου, του θανάτου, αλλά και αυτούς που πολεμούν, 
εν ονόματι μιας ύπουλης αντίληψης της εμπειρίας και της ορθολογικότη-
τας, την υπερβατικότητα, εισάγοντας από την πίσω πόρτα έναν δικό τους, 
ύπουλο ανορθολογισμό στη ζωή εν γένει (π. Γκανάς 2007, 10 κ.ε.). Η 
στράτευση του εμπειρισμού και του ορθολογισμού στην αποδόμηση της 
υπερβατικότητας και του ανορθολογισμού του «αίματος και της γης» πα-
ρέσυρε σε στρεβλή θεώρηση της εσωτερικότητας του ανθρώπου και πυ-
ροδότησε μιαν άλλογη λογικότητα, από όσους γαυριούν κατά κάθε ίχνους 
μεταφυσικής. Ακόμα-ακόμα και αυτή η ψευδαίσθηση της ευτυχίας, που 
ευαγγελίστηκε ο πολιτικός εμπειρισμός, δε συνιστούσε τίποτα άλλο από 
μια πλαστογράφηση της υπερβατικότητας τόσο από τον ωμό και ανηλεή 
εκτροχιασμό της ελεύθερης αγοράς, όσο κι από τη βαρβαρότητα του 
σταλινισμού. Και οι δύο προβάλλουν την αμείλικτη πραγματικότητα σε 
ένα απραγματοποίητο, υπερβατικό ιδανικό, αντί να αναδεικνύουν την 
δομική της εμπειρίας, την έλλογη υπερβατικότητα. 

Για ποιο γνωστικό αντικείμενο μιλάμε, όταν μιλάμε για θεό; Έχουμε 
εμπειρία θεού; Ο θεός του Επίκουρου είναι άλλος, είναι ένας μεταξύ των 
δώδεκα και άπειρων άλλων. Ο θεός που καταδιώκει ο Marx δεν είναι ο 
Θεός που καταδιώκεται από τον Σαούλ, αλλά ο θεός της μεταφυσικής, 
της δυτικής παράδοσης και της Ιεράς Εξέτασης, των θρησκευτικών πο-
λέμων και της αυθεντίας του Πάπα. Και ο Θεός του Εβραίου Jalom, δεν 
είναι μόνον αυτός του  Επίκουρου ή του Marx, αλλά και εκείνος της Πα-
λαιάς Διαθήκης. Δεν ξέρω τι άλλο απομένει να γράψει κανείς ύστερα από 
τα δύο πρόσφατα έργα του Χρήστου Γιανναρά, το Ενάντια στη θρησκεία 
και το Αίνιγμα του κακού αναφορικά με τη σύγχυση στο θέμα θεός, θρη-
σκεία και πίστη. Φοβούμαι ότι σφυρίζουμε αδιάφορα πιστοί και αθεϊστές. 
Διαφορετικά θα διαπιστώναμε ότι μιλάμε για παντελώς διαφορετικά 
πράγματα και, για να μένουμε στα δικά μας, για άλλο «γνωστικό αντικεί-
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μενο»: άλλο θρησκεία και ψυχολογικά υποκατάστατα, άλλο ζώσα εμπει-
ρία σχέσης, αγάπης, αυτοπαράδοσης και εμπειρία θέωσης.  

Δεν πολεμάς με παρωχημένες γνωσιολογικές αρχές υπερβατικές μορ-
φές ιχνηλασίας της αλήθειας, επικαλούμενος πρακτικά υποκατάστατά τους 
και ανακηρύσσοντας την σπιθαμιαία σου μεγαλειότητα σε αυθεντικό ρυθ-
μιστή της αλήθειας. Χρειάζεται να πειθαρχείς στο λογικό σου και συνάμα 
να παρακολουθείς το σφυγμό της καρδιάς σου, να διακρίνεις τα όρια των 
δυνατοτήτων της δικής σου διανοητικής ικμάδας, αλλά και την ύπαρξη 
μιας αλήθειας, που κομίζουν τα πραγματικά περιστατικά, οι αυτόπτεις 
μάρτυρες, μιας ψηλαφητής αλήθειας, που οι «κλασικοί» εμπειριστές και 
οι ορθολογιστές την παρακάμπτουν. Εκεί το λόγο αναλαμβάνει η έλλογη 
υπερβατικότητα.  

Μιλάμε υποκινούμενοι εκάστοτε από κάποια φιλοσοφική υπεροψία, 
όχι με βάση κάποια αυθεντική εμπειρία, για τρία διαφορετικά είδη (!) 
θεού και διολισθαίνουμε σε κραυγαλέα σύγχυση. Φθάνουμε, κάποτε, στο 
σημείο να μιλάμε για «δημοκρατικούς θεούς» –αυτό κι αν είναι προβολή–, 
ή διολισθαίνουμε σε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς π.χ. για ένα Σωκράτη 
που «επεδίωκε να αποσπάσει την προσοχή του λαού από τα ζωτικά του 
προβλήματα» (!) και θέλουμε να συνεννοηθούμε (Θεοδωρίδης 1981, 329, 
361). Απόλυτο ξεσάλωμα και αφόρητη σύγχυση, αφού με τον αφελή   
εμπειρισμό και το όποιο φαντασιακό σου δοκιμάζεις να αναμετρηθείς –δεν 
έχεις πάρει στο μεταξύ είδηση π.χ. για χάος, απροσδιοριστία, σχετικότητα– 
με αυτό, που διαφεύγει κάθε εμπειρικού ή ορθολογικού περιορισμού.  

Φθάνουμε, επίσης, στο σημείο να διακρίνουμε απάτη στην προσπά-
θεια των μεγάλων φιλοσόφων της κλασικής αρχαιότητας να μεταφέρουν 
το κέντρο βάρους από την πραγματική πολιτική στα ανθρώπινα πάθη 
(ό.π.)! Η αρχαία ελληνική πόλις δουλεμένη μέσα από το μαρξιστικό φα-
ντασιακό, ή μέσα από τη σημερινή αστική Δημοκρατία, ευτελίζεται. 
Πρέπει να ανιχνεύσεις την αυθεντική πτυχή της, για να εκπλαγείς αναφο-
ρικά με το υπερβατικό νόημα που κομίζει, χωρίς να αλλοιώνει στο παρα-
μικρό την πολιτική, όσο και λογική ερμηνεία των πραγμάτων. Η πολιτική 
εκείνη είναι ο κατ’ εξοχήν τόπος εμπειρίας, τον οποίο η απουσία έλλογης 
υπερβατικότητας όχι μόνο τον αποστεώνει, αλλά τον καθιστά και υποχεί-
ριο της αλογίας του κάθε εμπειρισμού. 

Υπάρχει έμπειρος άνθρωπος χωρίς έμπειρο σκέψη; Τι κρύβεται πίσω 
από την υποδειγματική άσκηση του ρόλου ενός έμπειρου χειρουργού, ή 
ενός έμπειρου πολιτικού; Το παράδοξο είναι ότι αυτονομούμε την εμφα-
νή επιτυχή ενέργεια από εκείνη ακριβώς την αφανή πηγή που την τροφο-
δοτεί: από μιαν υπερβατική σκέψη, αδέσμευτη από την αναγκαιότητα του 
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εμφανούς. Από την ποιότητά της εξαρτάται η επιτυχής έκβαση των ενέρ-
γειών μας. Και πάλι το ερώτημα: υπάρχει έμπειρος άνθρωπος χωρίς έμπει-
ρο γλώσσα. Αρκεί να ξαναδιαβάσει προσεκτικά  ο Νεοέλληνας την Εισα-
γωγή στη Μεταφυσική του Heidegger και θα λαμπικάρει την υπερβατικότη-
τα της γλώσσας: «φωνή», «πτώσις» «έγκλισις» και προπάντων το        
«α-παρέμφατο» είναι για τον ανυποψίαστο απλή γραμματική, αλλά για 
τον βαθύ γνώστη της γλώσσας μια ασύλληπτη υπερβατικότητα, που μά-
λιστα έχει άμεση συνάφεια προς την αντίληψη και την ερμηνεία του Εί-
ναι (Heidegger 1973, 88). 

Και οι πιο στυγνοί πολέμιοι της υπερβατικότητας δεν αποφεύγουν  
αυτήν την παραδοξότητα, δηλαδή πολεμώντας την υπερβατικότητα ανε-
πιγνώτως αναδεικνύονται σε θιασώτες της, αφού δεν την πολεμούν με 
εμπειρικά μέσα, αλλά με λόγο υπερβατικό. Για την υπεροχή των παθών 
σε σχέση με την πιο «μικρή» ατομική ιδιοκτησία γράφει ο Μάρξ:  
 

Η απαλλοτρίωση των άμεσων παραγωγών πραγματοποιείται με τον 
πιο αμείλικτο βανδαλισμό και με κίνητρο τα πιο άνομα, τα πιο βρω-
μερά και τα πιο μικρόπρεπα απεχθή πάθη. Η ατομική ιδιοκτησία, 
που αποκτήθηκε με τη δουλειά και που στηρίζεται σαν να λέμε στη 
σύμφυση του μεμονωμένου, ανεξάρτητα εργαζόμενου ατόμου με τους 
όρους της δουλειάς του, παραμερίζεται από την κεφαλαιοκρατική 
ατομική ιδιοκτησία, που βασίζεται στην εκμετάλλευση ξένης, μα τυ-
πικά ελεύθερη εργασία. (Ράγγας 1979, 87 κ.ε.) 

 
Αυτή η «σύμφυση», που μας ξαναφέρνει στο προσκήνιο την προαναφερ-
θείσα «απορρόφηση» του Καστοριάδη και την «αυτοαποκάλυψη» του 
Χειμωνά, ήτοι την ανάγκη νέου «γνωστικού αντικειμένου», συνιστά πα-
ράδειγμα έλλογου και θαρραλέου υπερβατικού τρόπου εντοπισμού ενός 
άλλου, εναλλακτικού ποιοτικού τρόπου ζωής. Η ανομία, τα πάθη, οι συ-
νέπειες της ατομικής ιδιοκτησίας, η θέσπιση της «γενικής μετριότητας», 
η ανάπτυξη που δημιουργεί, τα μέσα της αυτοκαταστροφής της είναι  
εμπειρίες αδυσώπητες, που δεν τις διακρίνεις χωρίς έλλογη υπερβατικό-
τητα.  

Αλλά από εκεί αρχίζει το μαρτύριο: ποιο είναι το εναλλακτικό, τουτέ-
στι υπερβατικό νόημα ζωής, που σηματοδοτεί αυτή η εμπειρία και πρα-
κτικά διαχειρίζεται η πολιτική; Πάντως, το πλέον αναχρονιστικό είναι να 
υποκαθιστάς το θρησκευτικό δογματισμό με τον ωμό και απεχθή πολιτι-
κό εμπειρισμό, ο οποίος, για να αποενοχοποιηθεί, παραπέμπει ανερυθρί-
αστα σε ένα αφόρητο ιδεολογισμό του Αταξικού. «Η απάντηση σε όλα τα 
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ζητήματα της ζωής και της επιστήμης υπήρχε –σύμφωνα με την κυρίαρχη 
θεωρία– μέσα στα έργα των κλασικών, πρώτα-πρώτα στα έργα του Στάλιν 
… Βέβαια, μόνο ο Στάλιν κατείχε το προνόμιο να προσθέτει νέες αλήθειες 
στο θησαυρό των αιώνιων αληθειών και να βγάζει εκτός χρήσεως κάποια 
άλλη που μέχρι τότε ίσχυε αδιαφιλονίκητα» (Λούκατς 1978, 146). Εμπει-
ρισμός και ο ιρρασιοναλισμός σε πλήρη σύμπνοια, με εκφραστές-πάτρονες 
της αλήθειας, που αυτοανακηρύσσονται σε αυθεντίες του αληθούς. Η 
συνέπεια ήταν οικτρή, αφού ανέδειξαν σε ιθύνουσα πολιτική αρχή ό,τι 
πολεμούσαν, τον πιο βάρβαρο ανορθολογισμό, και αυτό που μόλις προ-
σημειώνει ο Μαρξ για την ατομική ιδιοκτησία: τα πιο άνομα, τα πιο βρω-
μερά και τα πιο μικρόπρεπα απεχθή πάθη και παρέδωσαν τη μοίρα των 
λαών στα πιο ωμά πάθη και στον πιο τυφλό φανατισμό. Η όντως εμπειρία 
μιας άλογης πολιτικής υπερβατικότητας. 

Ιδεαλισμός και ο στορικός υλισμός, έκαστος από άλλη αφετηρία, με 
άλλη μεθοδολογία και διαδικασία, σχετικο-ποίησαν την εμπειρία, την 
παραμόρφωσαν και την υποκατέστησαν με το παράλογο. Δεν απάλλαξαν 
τον άνθρωπο από την εμπαθή του φύση. Τον ανακυκλώνουν μέσα σε νέες 
μορφές βαρβαρότητας. Προσέξτε έναν «εμπειριστή» συνδικαλιστή ή πο-
λιτικό της αστικής Δημοκρατίας με τι ειρωνεία και με τι μίσος, συνήθως, 
στρέφεται κατά των πολιτικών του αντιπάλων. Δεν τίθεται θέμα είτε-είτε, 
αλλά με ποιους όρους θα φθάσεις σε αυθεντική εμπειρία, στον πιο καθο-
ριστικό για την προκοπή στίβο του ανθρώπινου γίγνεσθαι, στον πολιτικό. 
Αυτό που ο εμπειρισμός αναδεικνύει σε βεβαιότητα, σχετικοποιείται σύ-
ντομα μέσα από την ίδια την επόμενη εμπειρία. 

Η έλλογη υπερβατικότητα μπορεί να ελαχιστοποιήσει αυτό το φενακι-
σμό, γιατί δεν εγκλωβίζεται σε θρησκευτικούς φανατισμούς, ούτε σε εξα-
ναγκασμούς τύπου διαλεκτικού ιστορισμού (Μerleau-Ponty 1984, 100), 
της πονηριάς του πνεύματος, ούτε και στα υποκατάστατά τους. Και από 
την άλλη πλευρά: η κραυγαλέα μορφή του παραλόγου που λέγεται  θρη-
σκευτικός φανατισμός και νεοπλατωνική έκσταση δε διαφέρουν σε τίπο-
τα από τη φυγή στην ουτοπία και τη σαγήνη του «Αταξικού», ήτοι ενός 
φετιχισμού που εξουσιοδοτεί εν λευκώ τους θαισώτες του να σε πολτο-
ποιούν και αναλαμβάνει να διαχειριστεί την πολιτική εμπειρία (πρβλ. 
ό.π., 210 κ.ε.). 

Πάντως, διαβάζοντας προσεκτικά την Α΄ Επιστολή του Επίκουρου θα 
εκπλαγείς: δεν αρνείται την ύπαρξη του θεού, αφού επισημαίνει ότι «... πρέ-
πει να κρατήσουμε τη σοβαρότητα που ταιριάζει στο θεό, για να μην 
προβάλλουν δοξασίες αντιφατικές για το θεϊκό μεγαλείο» (ό.π., 336). Και  
πιο εμφατικά: θεοί μεν γαρ εισίν’ εναργής γαρ αυτών εστίν η γνώσις (ό.π., 
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338. Βλ. και Κονδύλης 1984, 27). Πώς το αιτιολογεί; Για να έχουν οι άν-
θρωποι παράσταση των θεών, σημαίνει ότι αυτοί υπάρχουν (ό.π.). Επί-
σης, επισημαίνει ότι, για να ξεκαθαρίσουμε τη φύση του θεού, χρειαζό-
μαστε το λογικό (ό.π., 339). Οπαδός, λοιπόν, και ο Επίκουρος μιας έλλο-
γης υπερβατικότητας; Και ενώ η μακαριότητα και η αφθαρσία, η ωραιό-
τητα και η μεγαλειώδης γαλήνη είναι στοιχεία του όσια δοξάζειν περί 
θεών (ό.π., 343), οι ίδιοι δεν έχουν ανάγκη των προσευχών μας, αλλά 
εμείς με αυτές παίρνουμε μέρος στην αγιότητά τους (ό.π., 347). Γιατί εί-
ναι «απρονόητοι» όμως οι θεοί; Γιατί αν ικανοποιούσαν τις προσευχές 
των ανθρώπων θα χάνονταν όλοι, αφού όλοι παρακαλούν για το κακό 
των άλλων!  

Ο Επίκουρος, αυτό το γκουρού, κατά τον Jalom, της αφοβίας θανάτου 
(η ψυχή φεύγει από το στόμα, μας λέγει!, ό.π., 356), της αισθησιαρχίας, 
της γνωσιοθεωρητικής αρχής πως ό,τι είναι πραγματικό πιστοποιείται 
από τις αισθήσεις, πως όλα προέρχονται από τις αντιλήψεις των αισθή-
σεων, περιφρονεί την υπερβατικότητα. Ο υλιστικός παλιμπαιδισμός πα-
ρέμεινε ευπειθής σε αυτόν. Ότι οι αισθητικές εμπειρίες δεν είναι αψευ-
δείς μάρτυρες της αλήθειας, δε χρειάζεται εδώ να αναλυθεί. Προέχει να 
κρατάμε στο νου, για ποια αλήθεια μιλάμε και επίσης πότε μας βολεύει 
να επικαλούμαστε τις αισθήσεις και πότε όχι. 

Να μην σκεφτόμαστε το θάνατο, λέγει ο Επίκουρος, γιατί όταν πεθαί-
νουμε όλα τελειώνουν. Είναι θέμα ανδρισμού αυτή η στάση! Πολύ πει-
στικό αυτό! Παραδώσου στο λογικό αυτού του φιλοσόφου και νίκησες το 
φόβο του θανάτου. Η ψυχή, λέγει, χάνεται με το σώμα, γιατί είναι υλική 
(ό.π., 348 κ.ε.). Προφανώς υπάρχει ως ύλη. Από πού συνάγονται αυτά; 
Μια ακόμα πλοήγηση στην υποκειμενική πανουργία και σε τεχνάσματα, 
σε επιδεξιότητες, αφού αφήνει ανέπαφο τον κοινωνικό δυναμισμό της 
εμπειρίας. Συνιστά στο άτομο να περιχαρακωθεί στη δική του ψευδαί-
σθηση πως τάχα μένει άθικτος από το θάνατο, για να πάψει να τον φοβά-
ται. Να φτιάξει διά του «λόγου» την «αταραξία του σοφού» (Μαρκούζε 
1983, 115), τη δική του μακαριότητα απέναντι στο θάνατο. 

Έτσι, όμως αναπαράγεται, ο φόβος και δημιουργεί νέα αδιέξοδα. Γιατί 
πασχίζει να λυτρώσει τον άνθρωπο από το φόβο του θανάτου, τη στιγμή 
που ο άνθρωπος αδυνατεί να έχει εμπειρία θανάτου. Πασχίζει, δηλαδή, 
να διασώσει την αντικειμενικότητα της ευτυχίας, ήτοι να τη συλλάβει με 
κατηγορίες αλήθειας και καθολικότητας, βασισμένος σε μια περιχαρακω-
μένη στον εαυτό της υποκειμενικότητα που δεν έχει, δε μπορεί να έχει, 
εμπειρία θανάτου (πρβλ. ό.π., 119). Τουλάχιστον θα μπορούσε να κρα-
τήσει τις κεραίες του συντονισμένες στο υπερβατικό. 
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Και ο Marcuse; Πολέμιος συνεπής στην αρχή του επαρκούς λόγου πο-
ρεύεται στο δικό του, γιατί όχι, υγιή ορθολογισμό. Προφανώς υπό το 
πρίσμα των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων της εποχής του λέγει:  
 

Η πολιτική δέσμευση της ελευθερίας, που δεν καταργεί την ελευθερία 
του ανθρώπου, αλλά την πραγματώνει, μπορεί να είναι μόνο η ελεύ-
θερη πράξη του ίδιου του ατόμου. Αυτή η πράξη αρχίζει με την κρι-
τική και τελειώνει με την ελεύθερη αυτοπραγμάτωση του ατόμου σε 
μια ορθολογικά οργανωμένη κοινωνία. Αυτή η οργάνωση της κοι-
νωνίας και αυτή η πράξη είναι οι θανάσιμοι εχθροί, τους οποίους 
πολεμά ο πολιτικός υπαρξισμός με κάθε μέσο. (ό.π., 56) 

 
Υπάρχει αυτοπραγμάτωση, που μπορεί να γλιτώσει τον ανορθολογισμό, 
χωρίς έλλογη υπερβατικότητα; Πολέμιος της «καταφατικής κουλτούρας» 
ο Marcuse στιλιτεύει τον φασισμό, τον ταυτίζει με τον φιλελευθερισμό 
και το ισχυρό κράτος, βλέπει μετατροπή της κοινοβουλευτικής δημοκρα-
τίας σε δικτατορικό κράτος (ό.π., 96). Η στράτευση του λόγου στην απο-
δόμηση του ανορθολογισμού του «αίματος και της γης», ένας υγιής ορ-
θολογισμός που στοχεύει απευθείας στον υπαρξισμό του Heidegger, διο-
λισθαίνει τραγικά σε μια στρεβλή θεώρηση της «πλαστογραφίας της υπερ-
βατικότητας» (ό.π., 31 κ.ε.). Προφανώς έχουμε και εδώ ένα γνωστικό 
αντικείμενο, που πρέπει να αντικατασταθεί! Γιατί η στράτευση του λόγου 
κατά του ανορθολογισμού του φασισμού, δε νομιμοποιεί τον περίγελο 
της υγιούς υπερβατικότητας π.χ. της αυθεντικής γνώσης, της ποίησης και 
της πίστης. 

Στον Ηorkheimer (1978) οι τόνοι πέφτουν. Αυτός είναι ενάντιος στο 
δεκάλογο, στην αυταρχικότητα και στην ιδιοκτησία, αλλά επισημαίνει 
ότι η δύναμη του νου δεν αποτελεί τη «λύση», όπως διατείνονται πολλοί. 
Συνιστά ένα όπλο μόνο του ανθρώπου στον αγώνα του με τη φύση (ό.π., 
15), έναν, όπως λέγει, νέο αντικειμενισμό: η «αλήθεια είναι αντικειμενική 
στο βαθμό που δεν προδίδει τον άνθρωπο» (ό.π., 22) και η ελπίδα για το 
«ολότελα άλλο», που, αν και ανέφικτο, είναι προσιτό στην καρδιά, δίνει 
νέα πνοή στην «αγωνιζόμενη ελπίδα» (ό.π., 23). Αυτό το ολότελα άλλο –
Χειμωνάς, Καστοριάδης, Μάρξ–, ας ξαναπούμε, λοιπόν, αυτό το «νέο 
γνωστικό αντικείμενο», αλλά και αυτό το προσιτό στην καρδιά τι είδους 
άλλο είναι; Και τι είδους άλλο είναι αυτό που θα μας εγγυηθεί ότι δεν θα 
εκφυλιστεί σε αλογία το «νέο», αν δεν είναι η υγιής, η έλλογη υπερβατι-
κότητα;  

Επίκουρος, Marx, Jalom, αλλά και Frankl, απόπειρες γενναίες για κα-
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τάφαση του λόγου, που, όμως, αν δεν προσέξεις, σε εμπλέκουν σε έναν 
νέο ανορθολογισμό, όσο ανορθολογική είναι και η νεοελληνική υστερία 
για την ομιλία του Jalom στο Μέγαρο Μουσικής και για την αγορά των 
βιβλίων του. Θα άξιζε, το ξαναλέμε, μια εμπειρική έρευνα, που θα μας 
διαφώτιζε σχετικά με τα πραγματικά οφέλη που προέκυψαν από την υστε-
ρία αυτή. Ο άνθρωπος δε ζητά βέβαια σήμερα να βρει άκρη με το φόβο 
θανάτου, αλλά και με την ύφεση. Αναξιφόρμιγγες και ανίατοι ιάτορες 
φόβου και οικονομίας είμαστε όλοι, όσοι καταπιανόμαστε με το φόβο του 
θανάτου ή με την πολιτική. Σαλπίζουμε, συνεπείς αλεξανδρινοί βασιλείς, 
παιάνες (γράφε: «τρύπια ασκιά γεμάτα αέρα», Μακρυγιάννης) τόσο για 
το όντως φοβερότατο μυστήριο, το θάνατο, όσο και για μια τόσο ανορθο-
λογική κατάληξη της σημερινής ελεύθερης, τουτέστι ασύδοτης οικονομί-
ας, την ύφεση, αυτή την ωμή και άλογη υπερβατικότητυα. 

Λύνεις ή όχι αυτά τα προβλήματα, πάντως, χάρη στους Marx και 
Jalom, ξαναπιάνεις την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Εκπλήσσει θετικά 
και το άνοιγμα του Jalom στη φιλοσοφία γενικά και ιδιαιτέρως σε εκείνη 
της ύπαρξης, κάτι που ο Επίκουρος δε θα το επικροτούσε. Όμως, από την 
άλλη πλευρά, ο Jalom σφυρίζει αδιάφορα για το σαρκωμένο παράδειγμα 
θαρρετής στάσης απέναντι στο θάνατο, δηλαδή τον Σωκράτη. Τουλάχι-
στον αυτός δεν τον αποκαλεί εγκληματία, όπως ο Marcuse. Ανάλογη έκ-
πληξη σου προκαλεί η διαπίστωση ότι ο Frankl, και αυτός ψυχίατρος, 
αυτόπτης μάρτυρας της εμπειρίας του Άουσβιτς, αναδεικνύει σε καθορι-
στική για το βίο και την επι-βίωση του ανθρώπου, όταν βρεθεί πρόσωπο 
με πρόσωπο με το θάνατο, τη δυναμική της πίστης και του νοήματος της 
ζωής. Την ίδια στιγμή, από το Marx επηρεασμένος, διολισθαίνεις σε μια 
έλλογη αναστόχαση ότι και η ύφεση έχει, σε τελευταία ανάλυση, να κά-
νει με την χαμένη (;) ουτοπία μιας παιδείας ζωής που πραγματώνει τον 
άνθρωπο (Marx 1983). Επίσης, από τους δύο παγκοσμίου φήμης ψυχιά-
τρους επηρεασμένος, διολισθαίνεις στην ουτοπία μιας παιδείας θανάτου.  

Αλλά η εμπειρία ως έλλογη υπερβατικότητα έχει τα όριά της: ενώ έχεις 
εμπειρία ύφεσης, δεν έχεις εμπειρία ποτέ θανάτου. Όλα καλά και άγια, 
μέχρις εδώ. Μέχρι που διαπιστώνεις ότι η παιδεία θανάτου δε νοείται 
ερήμην μιας παιδείας ζωής. Σου απομένει έτσι ένας δρόμος –νάτη πάλι η 
επιστημολογική δαμόκλειος σπάθη–, ή θα επιμείνεις στη διπλή ουτοπία 
των Marx και Jalom, δηλαδή σε αναζήτηση μιας απάντησης για το θάνα-
το και την ύφεση που λίγο-πολύ μοιάζει τέχνασμα, ή θα αναζητήσεις τον 
τρόπο να επαναδιαπραγματευτείς το «γνωστικό σου αντικείμενο» με μια 
ποιητική διαγνωσιακή τακτική τύπου «αμύγδαλο του κόσμου» (Ελύτης), 
ελαχιστοποιώντας το ποσοστό της πλάνης, όσον αφορά την έλλογη υπερ-
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βατικότητα, ή, τέλος, θα ψάξεις το θάνατο στην εις Άδην κάθοδον Εκεί-
νου που είναι η όντος ζωή. 

Δεν ξέρω πόσο δίκιο έχει ο Hegel όταν συγκρίνει τον ελληνικό κόσμο 
με τη νεανική ηλικία της ανθρωπότητας. Η δροσιά του πνεύματος της Ελ-
λάδος, μας είπε, προβάλλει μέσα από την πνευματωμένη αισθητικότητα. Ο 
Αχιλλέας, η ύψιστη μορφή που έπλασε η ελληνική φαντασία, ο ομηρικός 
νεανίας, είναι το τέκνο του ποιητή. Η ελληνική ζωή είναι αληθινή νεανι-
κή πράξη, την άρχισε ο Αχιλλέας και την έφερε σε πέρας ο Αλέξανδρος, 
ο πραγματικός νεανίας (Κονδύλης 1984, 62).Φαίνεται όμως μοναδικό το 
παράδειγμα συνάντησης έλλογου και υπερβατικού στον ελληνικό πολιτι-
σμό. Δεν αναφέρομαι στη νιτσεϊκή διάκριση απολλώνιου και διονυσια-
κού, αλλά σε μια  αλληλοπεριχώριση και, γιατί όχι, σε μια αλληλοϋπονό-
μευση ορθολογικού-ανορθολογικού, από την οποία προήλθε μια αναντι-
κατάστατη έλλογη υπερβατικότητα: προσωκρατικοί, αρχαία ελληνική πό-
λις και αρχαία ελληνική γλώσσα, αλλά και βυζαντινό μέλος, πατέρες της 
εκκλησίας, ποιητές από τον Όμηρο μέχρι τον Ελύτη, τέχνη όλων των ιστο-
ρικών εποχών, δραματική ποίηση, βυζαντινή μουσική, μεγάλοι Έλληνες 
ζωγράφοι και μουσικοί –Θεόφιλο θες ή Πικιώνη, Χατζηδάκη ή Θεοδωρά-
κη;– λαϊκός και έντεχνος πολιτισμός, τι να πρωτοαναφέρεις, σύντηξη λό-
γου και υπερβατικότητας σε μοναδική μορφή εμπειρίας. Ποια πηγή υπάρ-
χει που τροφοδοτεί μια τέτοια ιλιγγιώδη νοηματοδότηση της ζωής και 
προκαλεί αμείλικτα ερωτήματα οντολογικής υφής; Η αναγκαιότητα και 
το τόσο αφηρημένο «θείο» της νοησιαρχίας, του εμπειρισμού, της αισθη-
σιαρχίας, αλλά και του ιδεαλισμού του Hegel δεν επαρκούν για μια διή-
ζηση εν ελευθερία. 

Σοφιστές, διαφωτιστές, Marx, Jalom συνεισφέρουν στην υπόθεση του 
εξορθολογισμού, της αυτοσυνειδησίας και της αυτοεκτίμησης τα μέγι-
στα. Όσες φορές η Εκκλησία τους γύρισε την πλάτη αυτοϋπονομεύτηκε, 
αφού έτσι έδειξε ασυνέπεια προς το αυτεξούσιο του ανθρώπου, που η 
ίδια ευαγγελίζεται. Συνάμα, όσες φορές οι φιλόσοφοι και ψυχίατροι γύ-
ρισαν την πλάτη στην Εκκλησία αυτοϋπονομεύτηκαν με τη σειρά τους, 
αφού έδειξαν ασυνέπεια ερμηνεύοντας το ασυνείδητο μονοδιάστατα, ή-
τοι μόνο στο βαθμό που διευκολύνει την επιχειρηματολογία τους και πα-
ρέκαμψαν το εύρος του. Πρόκειται για τρανταχτό παράδειγμα διολίσθη-
σης από τη διαδικασία της αυτοσυνειδησίας στην εθελόδουλη παράδοση 
άνευ όρων σε γκουρού της Αλήθειας. 

Στο «Εξοχικόν κρούσμα» ο Παπαδιαμάντης, εκεί που μιλάει για τις 
περιβόητες «συνεντεύξεις» (τουτέστι ραντεβού) του υιού Κασταλίδη με-
τά γυναικών, αναφέρει «… και έσωζεν εκ κληρονομίας εις το αίμα του το 
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ερωτικόν της εξοχής ένστικτον». Παραφράζοντας τον κυρ-Αλέξανδρο θα 
έλεγα ότι ο Jalom, τηρουμένων των αναλογιών, σώζει εκ κληρονομίας το 
επικούριο της απομύθευσης της ζωής και του θανάτου εμπειρικό φαντασι-
ακό. Η απόλυτη ισωπέδωση: θεωρείς βδέλυγμα όλους τους άλλους φιλο-
σόφους (π.χ. Σωκράτη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη κ.ά.), όλους τους πολι-
σμούς της Ανατολής, που ανέδειξαν με τόσο σεβασμό το μεταθανάτιο 
αίνιγμα, και προσπαθείς με πρακτικά τεχνάσματα να το εξαγνίσεις. Ό,τι 
μας παρέδωσε ο Αισχύλος στο έργο του Αγαμέμνων με τα λόγια της 
Κασσάνδρας ταιριάζει απόλυτα εδώ: 

 
– Οτοτοτοτοί πόποι δά·   
ώπολλον ώπολλον (1072-73). 

 
Και επί το απαλότερον, αμείλικτο το ερώτημα: ποιος μας κρατάει, όταν η 
βλακεία μπει σε κίνηση; (Σεφέρης) 
 
 
4. Εμπειρία ως έλλογη υπερβατικότητα 
 
4.1. Παρέκβαση στην ανθρωπολογική θεώρηση της εμπειρίας στον  
Ο.F. Bollnow: ο δρόμος προς την υπερβατικότητα 

 
Η εμπειρία του ανθρώπου δεν είναι απλώς κάποιο κεκτημένο κεφάλαιο 
μνήμης, γνώσης και, κυριότατα, ικανότητας, αποθησαυρισμένο μέσα από 
δοκιμασίες, δράσεις και πράξεις, κεφάλαιο που διαφυλάσσεται ως ανά-
μνηση συντελεσμένων και, κυρίως, σκληρών, επίπονων και καθοριστι-
κών γεγονότων. Όσο κι αν ακούγεται κάπως αντιφατικό, η εμπειρία έχει 
πρωτίστως μελλοντική-εσχατολογική διάσταση: η λυδία λίθος, που θα 
την αποτιμήσει και θα την αναδείξει, είναι επικείμενα, κατά κανόνα 
σκληρά γεγονότα, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο έμπειρος στη ζωή 
του. Όμως, μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος η εμπειρία δεν τελεί σε  
παθητική αναμονή, αλλά εμποτίζει με το χυμό της ικάνωσης το Είναι του 
ανθρώπου και καθίσταται συνεκτικό στοιχείο της ύπαρξής του. Η ικάνω-
ση είναι απόρροια μιας μακρόχρονης έλλογης διαδικασίας. Η διάχυση 
στην όλη ύπαρξη την καθιστά, από την άλλη πλευρά, εξόχως υπερβατική.  

Θα δούμε τώρα στον Bollnow ορισμένα ανθρωπολογικά χαρακτηρι-
στικά της, δημιουργώντας συνάμα ένα συνεκτικό υπέδαφος για την τεκ-
μηρίωση της έλλογης υπερβατικότητας της εμπειρίας. Η επιστημονική 
και η φιλοσοφική, αλλά και κάθε απόπειρα παρουσίασης της εμπειρίας, 
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όπως και η προκείμενη, είναι εκ των πραγμάτων μονομερής. Αυτό δεν 
οφείλεται σε κάποια θεωρητική μονομέρεια, αλλά στην ίδια την ουσία 
της εμπειρίας, που διαφεύγει κάθε οριστικής περιχαράκωσης. Εξ αυτού 
του σημείου ακριβώς αρχίζει ο δρόμος προς ό,τι ονομάζουμε έλλογη υπερ-
βατικότητά της. Η πρόκληση, εν προκειμένω, είναι συμπυκνωμένη σε μια 
χαρακτηριστική φράση, δάνεια από τον H.G. Gadamer: στο όνομα της 
εμπειρίας να εγείρουμε ένσταση κατά του Εμπειρισμού (Bollnow 1981, 
130 κ.ε.).  

Η έννοια της εμπειρίας χρησιμοποιείται, λέγει ο Bollnow, χωρίς να 
έχει αποσαφηνισθεί ένα συγκεκριμένο και αποκλειστικό νόημά της. Εν 
πρώτοις, παραπέμπει στην επιστημονική πρακτική, είναι δηλαδή η βασι-
κή έννοια της σύγχρονης επιστήμης, η οποία αντλεί το ιδιαίτατο ήθος της 
μέσα από την επίκληση της εμπειρίας. H έννοια όμως της εμπειρίας χρη-
σιμοποιείται μονομερώς και αυτό ζημιώνει το εύρος της. Μάλιστα, κατά 
ανεπίτρεπτο τρόπο, περιορίζεται στα όρια της αισθητηριακής αντίληψης 
και η Φυσική, που βασίζεται σ’ αυτή, θεωρείται επιστήμη-πρότυπο. 

Ένα πρώτο χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της εμπειρίας είναι ο πο-
νετικός της χαρακτήρας (ό.π., 130 κ.ε.). Στη γερμανική γλώσσα συνα-
ντάμε αρχικώς την έννοια της εμπειρίας (Empirie), με την οποία δηλώνε-
ται το καίριο μέλημα των εμπειρικών επιστημών, η επιστημονική έρευνα 
και αναζήτηση, καθώς και το αποτέλεσμά της. Συναντάμε επίσης και την 
έννοια Erfahrung (από το ρήμα fahren = «πηγαίνω»), που ενώ μεταφρά-
ζεται στην ελληνική επίσης ως εμπειρία, το νόημά της δεν ταυτίζεται με 
αυτή (ό.π., 129). Σημαίνει, πρωτίστως, μια αδυσώπητη, μια πονετική συ-
νάντηση με τα πράγματα, που σε δοκιμάζει και σε ωριμάζει. Συχνά όμως, 
αυτό επισημαίνει ο Bollnow, δε γίνεται η δέουσα διάκριση της σημασίας 
αυτών των δύο εννοιών, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η πρωταρχική 
σημασία της, να ζημιώνεται το εύρος της και να χρησιμοποιείται με μια 
πολύ στενή και μονομερή αντίληψη από της εμπειρικές επιστήμες. Έτσι 
ζημιώνεται και η ευρύτητα της ίδιας της γνώσης, η οποία από τη φύση 
της υπερβαίνει κάθε έντεχνο περιορισμό. Εμπειρία δεν αποκτά κάποιος 
με προφορική πληροφόρηση ή διαβάζοντας κάποια εφημερίδα, αλλά μό-
νον αφού ζήσει μέχρι το κόκκαλο, μέσα από μια κοπιαστική και επικίν-
δυνη πορεία, αντιμέτωπος με σκληρά γεγονότα. Αυτή η υφή της, λέγει ο 
H.G. Gadamer, δεν παραπέμπει σε κάποια σκοτεινή παράμετρό της, αλλά 
στην ίδια την ουσία της. Μόνο μέσα από αρνητικά γεγονότα αποκτά ο 
άνθρωπος νέα εμπειρία (ό.π., 130). 

Επίσης, η εμπειρία οδηγεί με βηματιστό, αλλά δυναμικό τρόπο σε ριζι-
κή αναθεμελίωση της κατανοησιμότητας του κόσμου. Πραγματική εμπει-
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ρία αποκτάται σε αντιπαράθεση με πραγματικά γεγονότα (Tatsachen), 
όταν το Νέο υπεισέρχεται ενοχλητικά στον κλειστό κόσμο της ζωής του 
ανθρώπου και τον διαρρηγνύει. Τότε ανακύπτει μια σκληρή ανάγκη αναί-
ρεσης της προτεραίας, συνεκτικής και συγκεκριμένης κατανόησης του 
κόσμου (Weltverständnis) που είχαμε πλάσει (Bollnow 1981, 127 κ.ε.). 
Από την αντιπαράθεση, λοιπόν, αυτή αναδεικνύεται η εμπειρία ζωής, που 
συνοδεύεται από μια νέα κοσμοαντίληψη, και αυτή με τη σειρά της κα-
θοδηγεί τον άνθρωπο στην απόκτηση νέων εμπειριών. Εμπειρία ζωής και 
κατανόηση του κόσμου λειτουργούν με μιαν αμοιβαιότητα, εφόσον, όμως, 
η προκατανόηση (Vorverständnis), που ιθύνει εν πολλοίς τις νέες εμπει-
ρίες, δεν υφίσταται ως κεκτημένο και αμετάβλητο υλικό, αλλά ως συστα-
τικό μιας διαρκούς ζωντανής εξέλιξης. Χαρακτηριστικό είναι, εξάλλου, 
ότι λέμε «ο άνθρωπος αποκτά εμπειρίες», χρησιμοποιούμε δηλαδή συχνά 
το πληθυντικό, γιατί τα ξεχωριστά γεγονότα, που παρατηρεί ο άνθρωπος, 
δεν είναι ακόμα εμπειρία, καθίστανται πρώτη φορά, αφού ο άνθρωπος 
αντλήσει από αυτά μια πάγια και αδιαφιλονίκητη βεβαιότητα-διδαχή. Οι 
εμπειρίες παραπέμπουν σε καθοριστικές, επαναλαμβανόμενες δοσοληψί-
ες, μέσα από τις οποίες ο άνθρωπος μαθαίνει. Δεν αρκεί μια κάποια πα-
ρατήρηση, πρέπει να επαναληφθούν τα περιστατικά, να υπάρξει μια ορι-
σμένη επανάληψη, δεν αρκεί μια απλή διαπίστωση, όσον αφορά κάτι. 
Δεν είναι εμπειρία να πεις το αυτονόητο, αυτό που βλέπεις με τα μάτια 
σου, ότι π.χ. η πόλη Tübingen βρίσκεται στον ποταμό Neckar. Άλλο είναι  
κατανοώ τον κόσμο και άλλο έχω εμπειρία ζωής. Η πρώτη κατανόηση 
είναι γενική και αποκτάται μέσα από τη γλώσσα και την κουλτούρα, η 
δεύτερη πρέπει να αποκτηθεί με προσωπική προσπάθεια, με εποπτεία 
βηματιστή, με την οποία αποσαφηνίζει ο άνθρωπος το προσημειωμένο 
στην κατανόηση του κόσμου, εκδέχεται το «απόλυτα» Νέο και διευρύνει 
την προκατανόηση (ό.π., 145). 

Χαρακτηριστικό, επιπλέον της εμπειρίας είναι ότι πρόκειται για μια 
εντελώς προσωπική υπόθεση, η οποία περιγράφεται, αλλά δε μεταγγίζε-
ται στους άλλους. Ο άλλος «γνωρίζει» μέσα από την περιγραφή για την 
εμπειρία μου, η οποία, όμως, δεν καθίσταται ποτέ αποκλειστική εμπειρία 
του άλλου (ό.π., 129). Αυτό που αποκτώ με την εμπειρία παγιώνεται σε 
μένα και παραμένει αμετάδοτο. Εδώ συμβαίνει ό,τι λέμε συνήθως για το 
μικρό παιδί, ότι δηλαδή αν δεν κάψει το δάχτυλό του με τη φωτιά, δεν 
ακούει τις προειδοποιήσεις μας. Αδυνατούμε ως γονείς να προλάβουμε 
αυτήν την πικρή και πονετική εμπειρία ζωής του παιδιού, μένουμε στο 
περιθώριο, αν και τη γνωρίζουμε από πρώτο χέρι. Το αυτό επισημαίνουν 
οι ιστορικοί για την ανθρωπότητα, ότι μαθαίνει, δυστυχώς, πολύ λίγα από 
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τις τρομακτικές καταστροφές της εμπειρίας και μόνο η λαίλαπα της κα-
ταστροφής, όταν απειλεί εμάς τους ίδιους, μας φέρνει στα λογικά μας 
(ό.π., 130). 

O H.G. Gadamer μας δίνει και ένα άλλο, αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό 
της εμπειρίας: κάθε εμπειρία, αντάξια του ονόματός της, διαψεύδει πάντα 
και μια προσδοκία (ό.π., 130). Δηλαδή, όσο η πορεία της ζωής σου δε 
συναντά δυσκολίες και όσο πληρούνται οι προσδοκίες σου, όσο είναι όλα 
καλά, δεν αποκτάς εμπειρία. Μόνο όταν διαψεύδονται οι προσδοκίες και 
απροσδόκητα εμπόδια μπαίνουν μπροστά στο δρόμο σου, «αποκτάς»  
εμπειρίες. Και πάλι, δεν πρόκειται για απλά γεγονότα που συναντάς, αλ-
λά για μια σκληρή πραγματικότητα που καλείσαι να αντιμετωπίσεις. 
Πρόκειται για έμπονη κατάσταση και, εν τέλει, για μια κάποια παράδοσή 
σου στις αντιξοότητες της ζωής (ό.π., 131). Διέρχεσαι, αίφνης, μέσα από 
συμπληγάδες, όπου κάθε προγραμματισμός, κάθε πρόβλεψη και κάθε 
προσδοκία ακυρώνεται. 

Ο Bollnow διευκρινίζει εν συνεχεία τη διαφορά εμπειρίας και βιώμα-
τος. Ενώ το βίωμα εστιάζει απολύτως στον εαυτό του και δεν παραπέμπει 
σε κάτι πέραν αυτού κατά τρόπο που εν τέλει μόνον η ανάμνηση του 
βιώματος παραμένει, οι αυθεντικές εμπειρίες μπορούν να επιδρούν σε 
μόνιμη και διαρκή βάση στην αλλαγή του ανθρώπου, που τις αποκτά. Γι’ 
αυτό, ενώ τα βιώματα μπορούν να επαναληφθούν, οι εμπειρίες μπορούν 
μόνο να επιβεβαιωθούν. Επιπροσθέτως, ενώ η εμπειρία είναι βασική έν-
νοια της νηφάλιας και διαυγούς σκέψης, η εμβίωση είναι έννοια επιφορ-
τισμένη με πολύ συναισθηματισμό. Το βίωμα είναι τυπική έννοια του 
Ρομαντισμού, της φιλοσοφίας της ζωής, αλλά και του κινήματος των νέ-
ων στις αρχές του 20ου αιώνα και αποδίδει τη συναισθηματική σχέση ενός 
ανθρώπου, στον οποίο πλεονάζει συνήθως η χαρά. Κέντρο αυτής της 
σχέσης είναι ο άνθρωπος, ο οποίος αφομοιώνει το βιούμενο γεγονός, συ-
ντήκεται με αυτό και συνάμα πληρούται από αυτό. Εξ αυτής της αιτίας 
εύκολα διολισθαίνει ο άνθρωπος σε υποκειμενισμό και εσφαλμένες ερ-
μηνείες. Στην εμπειρία, απεναντίας, πρόκειται για κάτι σαφώς προσωπι-
κό, ωστόσο λίαν εμπράγματο, γεγονός που συμβάλλει στην αντικειμενί-
κευση του περιεχομένου της εμπειρίας. Την προσοχή, εν τέλει, δεν απο-
σπά ο έμπειρος άνθρωπος, το κέντρο, αλλά τα πράγματα που του την επι-
δαψιλεύουν. Η σκληρότητα των πραγμάτων αποδίδεται, αντιστοίχως, με 
το σκληρό, όσο και διαυγές, νόημα της έννοιας της εμπειρίας και έτσι 
προλαμβάνεται η παρέκκλιση στον υποκειμενισμό, ό,τι δηλαδή συμβαί-
νει με την έννοια του βιώματος.  

Η διαπίστωση αυτή δεν συνεπάγεται αναγκαστικά καμιά βεβαιότητα 
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διυποκειμενικότητας της εμπειρίας. Ασφαλώς και διαμορφώνεται με το 
διυποκειμενικό μέσο της γλώσσας και πρώιμα παίρνει τη μορφή της μέσα 
από διαλογική σχέση. Όμως, κάθε προσωπική εμπειρία είναι εκ προοιμί-
ου και εκ των πραγμάτων περιορισμένη, συμπτωματική, τυχαία και ελ-
λειμματική, αφορά τα στενά όρια της προσωπικής ζωής. Πώς μπορεί να 
αναχθεί σε καθολική, σε ευρεία και συστηματική γνώση; Προφανώς θα 
πρέπει, για να θεμελιωθεί μια επιστήμη σε αυτή, να βρει τρόπο ο άνθρω-
πος να κλείσει τα κενά της και συνάμα να φροντίσει να την συμπληρώσει 
με ξένη εμπειρία ζωής, καταρτίζοντας πληρέστερη λίστα (Bacon) για κά-
θε επιστημονική περιοχή (ό.π., 146). Όμως και πάλι κάθε απόπειρα μένει 
ευκαιριακή, ατελής, καμία συστηματική γνώση δεν μπορεί να υπερβεί 
την συμπτωματική υφή των εμπειριών. Μια προγραμματισμένη έρευνα 
ίσως θα μπορούσε, βαδίζοντας σε σίγουρη βάση στατιστικών δεδομένων, 
να το αποτολμήσει. Όμως, και πάλι τότε δεν θα πρόκειται για μια «ευθύ-
γραμμη» προέκταση της φυσικής εμπειρίας, αλλά για μια ειδική μεθοδι-
κή, επιστημονική έρευνα. Πόσο, όμως, θα μπορούσε να υπολογίσει ένα 
ερωτηματολόγιο το κενό που μας δημιουργεί ο θάνατος ενός αγαπημένου 
προσώπου, ή το νόημα ζωής που κομίζει η γέννηση ενός παιδιού;  

Κατά τον Bollnow υπάρχουν δύο τύποι έμπειρου ανθρώπου, ένας απαι-
σιόδοξος και ένας εξαιρετικά δημιουργικός. 

Ο πρώτος χαρακτηρίζεται από ένα είδος παραίτησης από τα πράγματα. 
«Στο τέλος» της εμπειρίας υπάρχει η απογοήτευση, που του ανακόπτει 
κάθε ιδεαλιστικό αιωρισμό. Αυτός ο έμπειρος βλέπει ότι ο κόσμος είναι, 
τελικώς, κακός, νομίζει ότι κάθε προσπάθεια για βελτίωση είναι καταδι-
κασμένη σε ναυάγιο και τελικώς επέρχεται η ρουτίνα. Τότε η εμπειρία 
λειτουργεί ως εμπόδιο, ως αντίσταση σε κάθε προσπάθεια για βελτίωση 
της κατάστασης και για πρόοδο. Γι’ αυτό ο άνθρωπος πρέπει να ανθίστα-
ται σ’ αυτήν την πίεση της εμπειρίας, εάν θέλει να πετύχει κάτι νέο και 
καλύτερο (ό.π., 133). Μάλιστα, σε αντιπαραβολή προς το λεγόμενο «με 
τις ζημιές που παθαίνει γίνεται κανείς έξυπνος», ειπώθηκε και το «με την 
εμπειρία γίνεται κανείς ανόητος» (E. Rogge). Υπονοείται  εδώ ότι με τις 
εμπειρίες διαμορφώνονται πάγιες συνήθειες, που αυτοματοποιούν τη 
ζωή. Ο άνθρωπος τότε στομώνει και δεν αποτολμά κάτι νέο, αφού από 
μακρά πείρα γνωρίζει πως δεν αξίζει κάτι τέτοιο, η εμπειρία δηλαδή στε-
νεύει τον ορίζοντα της δημιουργικής ζωής. Ο άνθρωπος γίνεται υπό την 
επήρειά της όντως ανόητος.  

Εδώ, λοιπόν, έχουμε μια παραδοξότητα: η επίκληση της εμπειρίας λει-
τουργεί ανασταλτικά, απορρίπτει νέες και απρόσμενες καταστάσεις και 
παρακωλύει το ενδεχόμενο απόκτησης νέων εμπειριών. Έτσι, όμως, ο 
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έμπειρος δεν προβαίνει σε βελτιώσεις ή και σε διορθώσεις εσφαλμένων, 
έχει αγκυλωθεί, έχει χάσει τη ζωντάνια του (ό.π., 134). Ακόμα και μια 
σειρά πειραματισμών δε συνιστούν εισέτι καμιά εμπειρία. Την εμπειρία 
δε μπορεί κανείς να τη ζητάει, διαμορφώνεται η ίδια σταδιακά, καθώς επί 
μακρόν επαναλαμβάνονται ορισμένες περιπτώσεις, σε επικοινωνία με …, 
και τότε πρόκειται για κάποια άμεση προσωπική ικανότητα, παρά για 
αντικειμενικευμένη γνώση, όσον αφορά κάτι. Πιο συγκεκριμένα: εμπει-
ρίες αποκτάς, εφόσον ξέρεις να εσωτερικεύεις αυτό που σε βρίσκει, εφό-
σον ξέρεις να μεταμορφώνεσαι με αυτές και να φθάνεις στην υπεροχή  που 
είναι προφανής σε έναν ώριμο, τουτέστι έμπειρο άνθρωπο (ό.π., 137 κ.ε.). 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του άλλου τύπου, του δημιουργικά      
έμπειρου; Θα τα διαπιστώσουμε, επισημαίνει ο Bollnow, ακολουθώντας 
τον Α. Gehlen στην ανάδειξη της σχέσης εμπειρίας και ικανότητας. Αρ-
χικά τονίζει ότι η φιλοσοφία στενεύει την έννοια της εμπειρίας, τη βλέπει 
και αυτή, όπως οι εμπειρικές επιστήμες, μονοδιάστατα. Μας συνιστά, εν 
συνεχεία, να προσέξουμε τη σχέση εμπειρίας και ικανότητας. Χαρακτη-
ρίζοντας κάποιον ως έμπειρο, λέγει, του αποδίδουμε το πιο εξαιρετικό 
γνώρισμα, δεν υπάρχει ανώτερος τίτλος κάνει μάλιστα και ειδική μνεία 
στην ελληνική παράδοση της έννοιας της εμπειρίας και σε αυτό που ονο-
μάζουμε εμπειρία ζωής και υπερβαίνει κάθε επιστημονική ειδικότητα. 
Αυτή χαρακτηρίζει έναν εξαιρετικά ικανό σε κάτι άνθρωπο (ό.π., 134). 
Όπως χαρακτηριστικά λέγει, ένα τέτοιος άνθρωπος δεν υποκύπτει στις 
παντοειδείς απαιτήσεις και προκλήσεις, που τακτικά και απρόβλεπτα μας 
ρίχνει η ζωή, αλλά, απεναντίας, μέσα από αυτές προκόβει (ό.π., 135). Τι 
εννοούμε λέγοντας ότι ο τάδε γιατρός είναι έμπειρος; Σίγουρα όχι ότι 
ξέρει πολλά και ότι περάτωσε τις σπουδές του με εξαιρετικές επιδόσεις, 
αλλά ότι διαθέτει μια ειδική ικανότητα εξάσκησης του επαγγέλματός του, 
ικανότητα που απέκτησε με επαναλαμβανόμενη άσκηση στη μακρά 
διάρκεια της ζωής του. Αυτός διαθέτει σταθερό και κοφτερό βλέμμα, που 
προήλθε από την επεξεργασία και τη σύνθεση πολλών διαφορετικών πε-
ριστατικών, ένα βλέμμα που τώρα πια υπερβαίνει το θρυμματισμό στην 
πληθώρα των διαφόρων ενδεχομένων και αποφασίζει το σωστό. Κάποιος 
άλλος θα χρειαζόταν επίπονη διάγνωση και ίσως και λόγω του θυμού του 
θα έχανε πολύ χρόνο.  

Προφανώς η ανάδειξη της ικανότητας του έμπειρου έρχεται να απο-
καταστήσει τον προαναφερθέντα απαισιόδοξο τύπο έμπειρου ανθρώπου. 
Σε κάθε αποκτώμενη εμπειρία ο όντως έμπειρος διακρίνει και μια νέα 
δημιουργική δυνατότητα. Εμπειρία είναι, τότε, μια λίαν ζωντανή, μια 
αδιαλείπτως προοδευτική διαδικασία ωριμότητας, κατά την οποία απο-
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κτώνται πάντα νέες εμπειρίες και αφομοιώνονται εσωτερικά (ό.π., 136). 
Εν τέλει, ενώ όπως προείπαμε, λέμε ο άνθρωπος αποκτά εμπειρίες, τονί-
ζουμε ότι ο τάδε είναι έμπειρος σε κάτι. Αίφνης δε χρησιμοποιούμε πλη-
θυντικό, γιατί οι εμπειρίες δεν είναι ένα διαθέσιμο, ορατό περιουσιακό 
στοιχείο, που κατά βούληση το διαθέτει ο άνθρωπος, αλλά έχουν εντα-
χθεί απολύτως στον προσωπικό τρόπο του ενεργείν, έχουν γίνει ειδική 
ικανότητα με και από την οποία ζει. Δεν εμπλουτίζει μόνο τη γνώση η 
εμπειρία, αλλά επιδρά συνάμα στην απόκτηση μιας νέας δεξιότητας, 
προσαρμόζει τον άνθρωπο σε μια περιοχή δράσης όπου κινείται με σιγου-
ριά, και μάλιστα πολύ σπάνια μπορεί να προβεί σε επίκληση της εμπειρίας 
του έναντι ενός άλλου. Η εμπειρία του έχει καταστεί ικανότητα, έχει υπερ-
βεί τη γνώση. 

Δεν περατούται συνεπώς η εμπειρία, αλλά μένει ανοιχτή για το νέο, 
για νέες διορθωτικές εμπειρίες. Ο έμπειρος βρίσκεται σε ετοιμότητα αξιο-
ποίησης του νέου, είναι έτοιμος να ανεβάσει την τιμή του, με αποτέλεσμα 
να διαμορφώνεται ένα πλεόνασμα ωριμότητας. Θαυμάζουμε αυτούς που 
την διαθέτουν, όμως δεν αποκτάται χωρίς μια κάποια ηλικία. Αυτή η ωρι-
μότητα είναι κάτι περισσότερο από εξυπνάδα και ευφυΐα, από ποσότητα 
γνώσεων και δεξιοτήτων. Προέρχεται από έμπονες εμπειρίες και συνιστά 
γνώση, που συνάγεται από αυτές και καθορίζει και αυτή ακόμα τη γνώση 
των ορίων της προσωπικής μας ικανότητας. Στη βάση αυτής της γνώσης 
συγκροτείται ως κάτι έσχατο η ωριμότητα. Όποιος προσβλέπει σε μια 
τέτοια ωριμότητα, είναι έτοιμος να αποδεχθεί την πονετική διάσταση των 
εμπειριών (ό.π., 137). 

Ο Bollnow προβαίνει και στη σύγκριση εμπειρίας και πειράματος. Το 
αποτέλεσμα μιας εμπειρικής-πειραματικής έρευνας και το πείραμα κα-
θαυτό δε θεωρούνται εμπειρία (ό.π., 141). Στο πείραμα ο ίδιος ο άνθρω-
πος θέτει ένα ερώτημα στη φύση και αναζητά μιαν απάντηση, σύμφωνα με 
όσα προβλέπει μια συγκεκριμένη ερωτηματοθεσία. Έτσι, π.χ. ερευνάμε 
στη φυσική επιστήμη, με βάση συγκεκριμένους τύπους ερώτησης, τους 
οποίους επαναλαμβάνουμε υπό όρους και κατά βούλησης. Δρούμε μεθο-
δευμένα και αποκομίζουμε ένα ορισμένο είδος γνώσης. Καμιά σύμπτωση 
δεν επιτρέπεται να παρακωλύσει την όλη μας δράση. Η όποια έρευνα, με 
ή χωρίς πείραμα, είναι μια συνειδητή και συστηματική ερωτηματοθεσία, 
μια επίμονη επιστημονική αναζήτηση. Έρευνα  κάνει ακόμα και ένας  
αστυνομικός, που αναζητά επίμονα ένα διαρρήκτη. Άλλο είναι εμπειρία 
και άλλο έρευνα και, πάντως, είναι σφάλμα να τοποθετούμε αδιακρίτως 
και τις δύο στον ορίζοντα της εμπειρικής επιστήμης. Έρευνα διεξάγεις 
ελεύθερα και προγραμματισμένα, ενώ στην εμπειρία παραδίδεσαι σε γε-
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γονότα που «σε βρίσκουν», ανατρέπουν τα προδεδομένα πλαίσια κάποιας 
προσδοκίας και σε εξωθούν σε μια δημιουργική αλλαγή προσανατολι-
σμού. 

Η εμπειρία, λέγει ο Bollnow, δεν εξαντλείται στα όρια της θεωρίας 
της γνώσης. Είναι, όπως είπαμε, μια προσωπική υπόθεση, απαιτεί την 
ολική μετοχή μας, όχι απλώς και μόνο τη σύμπραξη μιας αίσθησης. Δεν 
είναι μια κάποια γνώση, μας επηρεάζει βαθύτατα, μας αλλάζει και μας 
καθιστά ικανούς για κάτι σημαντικό. Για το λόγο αυτό δε μπορεί τούτη η 
ριζική αλλαγή μας να θεωρηθεί ως ένα πρόβλημα της θεωρίας της γνώ-
σης. Είναι εμπλοκή του ανθρώπου σε κάτι, άλλοτε συνειδητή, ή εν μέρει 
συνειδητή και άλλοτε ασυνείδητη. Πάντως, με την εμπειρία σταδιακά 
αποσαφηνίζουμε και αυτό που πράξαμε κάποτε ασυνειδήτως, όντας αντι-
μέτωποι με τα πράγματα, και το ενσωματώνουμε στη ζωή μας προς χρή-
ση. Τότε έχουμε «μάθει» και μιλάμε για εμπειρία και μάλιστα, όπως 
προείπαμε, για εμπειρία ζωής, που δεν προέρχεται από τη σύνθεση δια-
φορετικών εμπειριών, ή από μια βηματιστή γενίκευση με ενορατική δια-
δικασία. Εξελίσσεται αφεαυτής, ασυνειδήτως και αδιακρίτως, λαμβάνο-
ντας τη μορφή μιας, σχεδόν οργανικής, αυξητικής διαδικασίας. Αυξάνε-
ται, δηλαδή, αφεαυτής, αυτοποιητικά και αυτονόητα, έτσι όπως π.χ. όταν 
τρώμε, πίνουμε, χωνεύουμε, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι έχουμε ένα πε-
πτικό σύστημα, που λειτουργεί και χωρίς να παρακολουθούμε συνειδητά 
την όλη διατροφική διαδικασία. Και στην περίπτωση της εμπειρίας συμ-
βαίνει κάτι ανάλογο. Την αποκτάμε, αλλά αδυνατούμε να παρακολουθή-
σουμε με βάση κάποιες επιστημονικές κατηγορίες την όλη εξέλιξή της. 
Μόνο «βλέπουμε» κάποια στιγμή ότι έχουμε εμπειρία, δε μπορούμε όμως 
να οδηγηθούμε με επιστημονικούς όρους πίσω από αυτή και να αναλύ-
σουμε την εξέλιξή της (ό.π., 144). Η εμπειρία δεν καθίσταται αντικείμενο 
γνώσης, είναι εδώ, παρούσα και διαχυμένη μέσα στην ικανότητά μου. 
Καθώς με βρίσκουν δυσκολίες και βάζω κάτω το λογικό μου, αναπηδούν 
οι εμπειρίες μπροστά μου και με οδηγούν. Αυτή είναι, πλέον, εμπειρία 
ζωής, η οποία διευρύνει το νόημα της προεπιστημονικής αντίληψης του 
κόσμου και της ζωής (ό.π.).  

Η ερμηνεία της εμπειρίας εκ μέρους του Bollnow δεν αφήνει καμιά 
αμφιβολία, ότι πρόκειται και για έλλογη και για υπερβατική λειτουργία, 
καθώς επίσης και. για ένσταση στον εμπειρισμό. Ο πονετικός της χαρα-
κτήρας, η διάψευση προσδοκιών, η ριζική αναθεμελίωση του Είναι μας, 
η βαρύτητα της προσωπικής μας μετοχής στην απόκτησή της και το γε-
γονός ότι μένει αμετάδοτη και αυτοποιητική «μυστική» διαδικασία, αλλά 
και από την άλλη πλευρά το γεγονός ότι συνιστά «καλύτερη» κατανόηση, 
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βηματιστή και μαζί ασυνείδητη πορεία στην ωριμότητα και πάνω από 
όλα στην ικανότητα, δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία για την αγαθή συνύ-
παρξη έλλογου και υπερβατικού στοιχείου. Το καίριο φιλοσοφικό-
παιδαγωγικό ερώτημα που ανακύπτει είναι τούτο: έχουν κατανοήσει η 
Παιδαγωγική και οι παιδαγωγοί αυτό το μεγαλείο της εμπειρίας και εάν 
ναι με ποιο τρόπο θα την διευκολύνουν; Σίγουρα δεν αρκούν τα παραδο-
σιακά διδακτικά-μεθοδολογικά εργαλεία. Ενδεχομένως να αναφανεί κά-
ποια γόνιμη προοπτική μέσα από τη συστηματική  αναφορά μας, στο με-
θεπόμενο κεφάλαιο, σε τρεις εκδοχές της εμπειρίας, στη γνώση, στην 
ποίηση και στην πίστη. 

 
 

4.2.  Εμπειρία, η απειρέσιος 
 

Η πράξη, η αίσθηση, τα γεγονότα, είτε εσωτερικά είναι, είτε εξωτερικά, 
μας προσπορίζουν εμπειρίες. Υπάρχει, όμως, και μια εμπειρία που συνι-
στά έλλογη υπερβατικότητα, αυτοδηλούμενη, σου αυτοφανερώνεται, δεν 
την συλλαμβάνεις με μια μέθοδο. «Έλλογη υπερβατικότητα», λογική και 
υπέρβαση, δεν είναι εδώ λογοπαίγνιο ή μια αντιφατικότητα, αλλά μια 
εμπειρία που σε τρία διαφορετικά επίπεδα, στη γνώση, στην ποίηση και 
στην πίστη ακυρώνει το δίλημμα κατά πόσο η εμπειρία προέρχεται, από 
τις αισθητηριακές εντυπώσεις ή από τη νόηση. Ακυρώνεται, ωσαύτως, το 
δίλημμα, εάν υπάρχουν έμφυτες έννοιες, ή ο «εύεργος χάρτης» (Στωικοί, 
Αριστοτέλης), που μας έρχεται βολικότερα να τον αποδίδουμε με τον 
χιλιοειπωμένο όρο tabula rasa. Γιατί αποσαφηνίζεται η τεράστια διαφορά 
πρακτικισμού και ακραιφνούς, ήτοι συνεπούς, εμπειρίας. Πράξη, αίσθηση, 
γεγονότα παραπέμπουν σε «τζίφρες» (Jaspers), ενώ συνάμα επανανοημα-
τοδοτούνται από αυτές.  

Πνευματικά μεγέθη, όπως ο Επίκουρος και ο Jalom (αλλά και ιδεολό-
γοι πολιτικοί), δε διακρίνουν αυτή την εμπειρία, με αποτέλεσμα να κατα-
πιάνονται με μείζονα ανθρωπολογικά θέματα, όπως είναι ο φόβος του 
θανάτου (η υστερία για τις παραπομπές του Jalom στον Επίκουρο δεν 
έχει προηγούμενο και, πάντως, δείχνει πόσο έχουν αποτύχει θρησκεία και 
φιλοσοφία να τον εξορκίσουν), επαναλαμβάνοντας το αυτό σφάλμα, ήτοι 
την αναγωγή σε πρακτικά τεχνάσματα, για να βρεθεί απάντηση σε δια-
χρονικά δυσαπάντητα ερωτήματα. «Παλιά μου τέχνη», αφού δεν είναι και 
οι μόνοι. Η ποίηση, για παράδειγμα του Αλκαίου, μας προτείνει το μεθύ-
σι με κρασί: 
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πώνε και μέθυ’ ω Μελάνιππ’ άμ’ έμοι’τι φαις 
όταμε (…) διννάεντ Αχέροντα μεγ’ 
ζάβαις αελίω κάθαρον φάος άψερον 
όψεσθ’; 
(Πίνε ώσπου να μεθύσεις, Μελάνιππε, μαζί μου. Τι σε κάνει να νομί-
ζεις ότι, σαν διαβείς τον ταραγμένο Αχέροντα, θα ξαναδείς ποτέ το 
καθαρό φως του ηλίου;) (Bowra 1983, 242) 

 
Μάλιστα ο Αλκαίος φέρνει ως παράδειγμα τον Σίσυφο, που φέρει από 
τον Όμηρο τον τίτλο του κερδίστου ανδρών (του παμπόνηρου), ο οποίος 
ενώ ισχυρίστηκε ότι είχε γλιτώσει το θάνατο, δυό φορές διάβηκε τον Α-
χέροντα (ό.π.). 

Τεχνάσματα, λοιπόν, που θέλουν να ξορκίσουν το βδέλυγμα του θα-
νάτου. Ωσάν να θέλουν να μας πουν τι είναι όντως έρως περιγράφοντας 
απλώς ένα ζωγραφικό πίνακα, που δείχνει δύο ερωτευμένους. «Ή ωσάν 
να πασχίζουν να μας ξεδιψάσουν ζωγραφίζοντας νερό» (Ισαάκ ο Σύρος). 
Οι ίδιοι, που συχνά συγχέουν το φιλοσοφικό «θείο» με την εμπειρία θεώ-
σεως των πατέρων. Τεχνάσματα ή και φιλοσοφική «γυμναστική», με χα-
ρακτηριστική εκείνη την προδρομική αποφασιστικότητα, την περιώνυμη 
Entschlossenheit του Heidegger, κατά την οποία ο άνθρωπος υπερβαίνει 
την αγωνία που προκαλεί η απειλή της περατότητας και έτσι ελευθερώ-
νεται από το θάνατο (Heidegger 1972, 267ff.· Plessner 1985, 256). 

Η εμπειρία ως έλλογη υπερβατικότητα υπάρχει πραγματικά, δεν την 
ορίζουμε με το νου μας, δεν υπάρχει προεμπειρικά ως ένα καντιανό rein, 
ως αφηρημένη διανόηση, ούτε ως ένα «καθαρό» και «απόλυτο», όπως το 
εννοούσε ο Scheller. Δεν παραβλέπει ο έμπειρος την επιστημονική από-
δειξη, αλλά παράλληλα αναζητά ένα εσωτερικό της φως, έτσι όπως ται-
ριάζει σε έναν διανοητικά πειθαρχημένο άνθρωπο, Τότε, η έλλογη υπερ-
βατικότητα είναι μια νηφάλια λογική πορεία από το Πρακτικό και Τεμα-
χισμένο, που έχει αναντικατάστατη αξία, αλλά παρόλα αυτά μένει τεμα-
χισμένο, στην προσωπική εμπειρία και στο Πλέον-Είναι. Το «έλλογη» 
λειτουργεί, εν προκειμένω, ως γέφυρα: προσπαθήστε να σκεφτείτε πως 
ένα χελιδόνι «μαθαίνει» να χτίζει την ίδια φωλιά με τους προγόνους του 
χωρίς να δεχθεί μαθήματα. Σίγουρα θα αδικήσετε την ποιότητα αυτής της 
γνώσης, εάν την πιστώσετε στο ένστικτο, δηλαδή εάν παραιτηθείτε από 
το να τη δείτε ως μια τζίφρα, που μπαίνει μπροστά σας.  

Δεν εξαντλείται σε ό,τι παρατηρούμε ή αισθανόμαστε αυτό που δηλώνει 
η έννοια της εμπειρίας, αλλά υπάρχει ως αίσθηση ενός βαθύτερου νοήμα-
τος της ζωής. Μοναδικό παράδειγμα συνιστά ο πόνος, που ενώ ανήκει στα 
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συνήθη της καθημερινότητας –ο προβληματισμός του Kierkegaard για τη 
διάκριση ψυχικής νόσου και αμαρτίας όσον αφορά τον πόνο μένει παροι-
μιώδης– συναρτάται με ένα κορυφαίο νόημα, που κάνει μάλιστα τον 
Παύλο να «επαίρεται» για τον δικό του πόνο, ή έναν άλλο Εβραίο, τον 
Wittgenstein, να δηλώνει ότι «ο πόνος δεν μας δείχνει το Θεό, αλλά μας 
κάνει να τον εικάσουμε» (Wittgenstein 2000, 128). Προσθέτει δε ότι «οι 
εμπειρίες είναι εκείνες που σε κάνουν να πιστεύεις στο Θεό», εμπειρίες 
και όχι οράματα, ή οι όποιες αισθητηριακές εμπειρίες. Εμπειρίες και σκέ-
ψεις, η ίδια η ζωή μας υποβάλλει την έννοια του Θεού (ό.π.). Εμπειρίες 
ναι, αλλά και πάλι τι είδους είναι αυτές, δε μπορεί ένας ακόμα Εβραίος, 
όπως και ο Jalom, να μας πει, γιατί ενώ θεωρεί την πίστη εμπιστοσύνη 
(ό.π., 110), αδυνατεί να έχει εμπειρία αγίου Νεκταρίου ή γέροντος Παϊ-
σίου, για να μην πούμε την σνομπάρει (ό.π., 75). Δεν έχει εμπειρία θεώ-
σεως αυτοφανερούμενη.  

Όσο κι αν έχουν αγαθή προαίρεση οι φιλόσοφοι, κάποτε συσκοτίζουν 
τον άνθρωπο αναφορικά με το φόβο του θανάτου. Η αντιμετώπιση μιας 
κατάστασης με αξιοπρέπεια, λέγει ο Wittgenstein, δε γίνεται με το να 
παίζεις το θεατρικό ρόλο του ήρωα, «αλλά να μπορείς να κυττάξεις τον 
ίδιο το θάνατο στα μάτια» (ό.π., 82). Ενώ, απεναντίας, ο Jalom υιοθετεί 
ως υπότιτλο βιβλίου του το γνωμικό «Κανείς δε μπορεί να κοιτάξει κα-
ταπρόσωπο τον ήλιο, ούτε τον θάνατο» (ό.π., 5). 

Ο ηρωισμός, τάχα, να βλέπεις κατάματα το θάνατο, ας πούμε ότι είναι 
λύτρωση, αλλά πώς τον αποκτάς; Ή, η αδυναμία να βλέπεις κατάματα το 
θάνατο ουσιαστικά δε διαφέρει σε τίποτα από τη φοβική απομύθευσή 
του. Ηρωισμός και απομύθευση, αντιμετωπίζουν άραγε την αγχώδη νεύ-
ρωση, που προκαλεί η περίφοβη προσδοκία του θανάτου στο τραυματι-
σμένο «μικρό παιδί» του πολιτισμού που ενηλικιώθηκε, αντικαθιστώντας 
την εναισθητική ψυχοθεραπεία, ή τη θεραπεία της συμπεριφοράς; Και ο 
πιο μεγάλος ήρωας δεν έχει εμπειρία θανάτου, έχει μόνο αφοβία, δεν πέ-
θανε ποτέ (!), για να μπορεί να μας καταστήσει κοινωνούς της εμπειρίας 
του μετά την ανάστασή του. Ακόμα και ο Λάζαρος λέξη δεν μας είπε! 
Εμπειρία θανάτου είναι αδύνατη και το θέμα αυτό μόνο ως ερώτημα τί-
θεται. Όπως, μόνο ως ερώτημα τίθεται η ουσία του ανθρώπου. Όλα τα 
λεγόμενα, συνεπώς, για τεχνάσματα που θα διώξουν το φόβο θανάτου 
βασίζονται σε ενδόψυχες επιλογές του καθενός, που δυστυχώς διολισθαί-
νουν, κατά αναλογία προς την μετατρεπτική νεύρωση (Χαρτοκάλλης 1986, 
107 κ.ε.), σε μια επικίνδυνη «μετατρεπτική» ερμηνευτική, που προσφέρει 
ένα είδος δευτερογενούς οφέλους: την προσοχή των περίφοβων και δύ-
σμοιρων ανθρώπων. 
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Θέλουμε να δούμε την ουσία της εμπειρίας όχι ως παραστατικό, όσο 
και υποχείριο αντι-κείμενο της πρακτικής γνώσης και του ορθολογισμού. 
Η εμπειρία ως έλλογη αυτοδηλούμενη υπερβατικότητα δεν συνιστά φυγή 
εννοιολογική, αλλά είναι τέχνη αποκωδικοποίησης των υπονοούμενων, 
που δε συλλαμβάνει η πρακτική διαδικασία. Παράδειγμα έχουμε στον 
έρωτα: έχει «τεχνική» και πρακτικές διαδικασίες, που όμως δεν υποκαθι-
στούν το ερωτικό  βίωμα. Συνήθως ο άνθρωπος υπερβαίνει τα στενά όρια 
της αντίληψης της πραγματικότητας καταφεύγοντας στην ποίηση. Στο 
πνεύμα αυτό, τι μπορεί να σημαίνει ως έλλογη υπερβατικότητα η εμπει-
ρία μιας μη ορατής πραγματικότητας του Αιγαίου μέσα από την ποίηση 
του Ελύτη; Θα χρειαστεί να γίνει σύγκραση ζωής και νου, εμπειρίας και 
λόγου, για να πειστούμε ότι η εμπειρία αντικαθιστά τη διανοητική κατα-
σκευή του ορθολογισμού και του αφελούς ρεαλισμού. Όταν δεν είναι 
ρουτίνα, φορμαλισμός, αφελής πεποίθηση ότι ο κόσμος μας είναι αυτός 
που περιγράφει η φυσική, αυτός που η καθημερινή μας αντίληψη συλ-
λαμβάνει, ο κοινός για όλους μας. Εμπειρία δεν είναι οι πρακτικές ενέρ-
γειες, όσο η αφομοίωση του νοήματος που τις συνέχει. Χειροπιαστές αλή-
θειες, που με αποκολλούν από την αποχαύνωση και με εκτοξεύουν σε μια 
αλήθεια. 

Εδώ κάπου αρχίζει να χάνεται η διάκριση υποκειμένου-αντικειμένου, 
ο εξωτερικός κόσμος γίνεται ψευδοπρόβλημα, το δίλημμα ρεαλισμός ή 
ιδεαλισμός υποχωρεί. Κάτι που ανέδειξε με έμφαση η ανθρωπολογία του 
Plessner. Αυτό φαίνεται, επίσης εμφατικά, στη φιλοσοφία του Heidegger. 
Το Dasein, το In-der-Welt-Sein και το Mit-Sein συνιστούν κλασικό πα-
ράδειγμα μιας εμπειρίας που υπάρχει, αλλά ξεφεύγει από το μάτι. Υπάρ-
χει τόσο σίγουρα, όσο υπάρχουν οι λειτουργίες μιας χημικής ένωσης που 
δεν τις βλέπουμε, όπως δε βλέπουμε τις θεραπευτικές δυνατότητες μιας 
ασπιρίνης. Έτσι υπάρχει πίσω από την εμπειρία μια έλλογη υπερβατικό-
τητα, κάτι που λανθάνει και το πιάνει μια ειδική κεραία, χωρίς ποτέ να 
εξαντλεί το διαμέτρημά του. Η ακραιφνής αυτή εμπειρία δε μπορεί να 
εκπέσει στη συνήθη αφελή σιγουριά, σε ακκίσματα, ή και σε καυχήσεις 
του πρακτικού. Όσο πιο αφαιρετική είναι η δύναμή της, τόσο περισσότε-
ρο παραπεμπτική και αποκαλυπτική της αλήθειας γίνεται: στη γνώση, 
στην ποίηση, στην πίστη –με αγεφύρωτες διαφορές–, αλλά και με κοινό 
παρονομαστή την επαλήθευση, η εμπειρία δεν υπερβαίνει απλώς το 
cognitο, αλλά γνωρίζεται χωρίς μέθοδο και απόδειξη. 

Γνωρίζεται αυτή η εμπειρία ως έλλογη υπερβατικότητα και μάλιστα 
είναι κι αυτή μια «παραφωνία» της ύπαρξης (Sartre), είναι δοσμένη ικα-
νότητα στην ύπαρξη, ικανότητα να υπερβαίνεις τα εμπειρικά δεδομένα με 
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το λόγο, μένοντας και στα δύο και στην εμπειρία και στο λόγο. Σκάνδαλο 
ανθρωπολογικό: τα υπερβαίνεις διατηρώντας τα σε διηνεκή αναμέτρηση. 
Χωρίς αυτά δεν υπάρχει έλλογη υπερβατικότητα. Η αναμέτρηση αυτή 
του ανθρώπου –μια παραλλαγή υπάρχει εδώ της σαρτρικής mauvaise foi 
(της «κακής πίστης»)– συνιστά τη μεγάλη ευκαιρία να πάψει και ίδιος να 
μένει «πράγμα».  

Με την εμπειρία δεν υπάρχουν βιασύνες (ένας γύπας χρειάζεται εφτά 
χρόνια για να μάθει να ρίχνει από μεγάλο ύψος οστά σε βραχώδες μέρος, 
για να τα θρυμματίσει και να φάει το μεδούλι τους!), δεν πρέπει μόνο να 
μάθεις να περιμένεις για να την αποκτήσεις, αλλά πρέπει διά βίου να μά-
θεις να ερωτάς γι’ αυτήν, που είναι, με δάνειο επίθετο από τον Στησίχο-
ρο, απειρέσιος, ήτοι ατελείωτη. Ας θυμηθούμε, για λίγο, μια παρεμφερή 
συμβουλή, είναι από τον Heidegger και αφορά την ανάγκη να γνωρίζεις 
να ερωτάς διά βίου: 

 
Ωστόσο, η εποχή που θεωρεί πραγματικό μόνον ό,τι τρέχει γρήγορα 
και μπορεί να πιαστεί και με τα δύο χέρια, εκλαμβάνει το ερωτάν ως 
«ξένο προς την πραγματικότητα», σαν κάτι που δεν αποφέρει μετρή-
σιμο όφελος. Αλλά το ουσιώδες δεν είναι ο αριθμός, παρά ο ορθός 
χρόνος, δηλαδή η ορθή στιγμή και η ορθή εμμονή. 

Διότι ο βαθύνους Θεός 
απεχθάνεται 
το παράκαιρο φανέρωμα. 

(Χαίλντερλιν, Από τον κύκλο των «Τιτάνων», Άπαντα ΙV,218) 
(Heidegger 1973, 240) 

 
Θα δούμε, τώρα διεξοδικά γνώση, ποίηση και πίστη ως ένα είδος τριλογίας 
της υπερβατικότητας της εμπειρίας. Θα απαντηθεί, λοιπόν, η ουσία της 
εμπειρίας ως έλλογης υπερβατικότητας; Ουδόλως! Θα φανεί, ωστόσο, ότι 
ο άνθρωπος δύναται να την καρπώνεται –με την δάνεια για το Είναι παρ-
μενίδεια έκφραση– ήδ’ ατέλεστον. 
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5. Τρεις εκδοχές της εμπειρίας ως έλλογης υπερβατικότητας 
 
5.1. Εμπειρία ως μετοχή σε μια υπέρ αίσθηση γνώση –  
Έλλογη υπερβατικότητα Ι 

 
O Friedrich Kümmel θέτει, σε μια πολύ πρόσφατη επισκόπηση της Δια-
λεκτικής του Schleiermacher, το θέμα της παραδοξότητας της γνώσης. 
επαναφέροντας τα ερωτήματα πως οδηγούμαστε από την αβεβαιότητα 
της μάθησης στην αληθή γνώση και ποια είναι η διαφορά και η σχέση 
γνώσης και αλήθειας. Επίσης, ερωτά ως προς τι διαφέρουν μια υπόθεση 
μάθησης από μια αποδοχή πίστης. Στον Schleiermacher το ερώτημα περί 
Διαλεκτικής συνυφαίνεται με το ερώτημα της σχέσης θεμελίων (στον 
πληθυντικό η έννοια) της μάθησης και θεμελίου (ενικός) της γνώσης 
(Kümmel 2008, 16). Όρια ευδιάκριτα οφείλει να κρατάει κανείς, διαφο-
ρετικά κινδυνεύει να χαθεί στις εκάστοτε νεοφανείς τάσεις του αδέσπο-
του σκεπτικισμού, ή να επιχειρήσει το άλμα στο Απόλυτο, που πολύ συχνά 
παρουσιάζεται ως ελεγχόμενη επιλογή, ενώ, στη χειρότερη περίπτωση, 
γίνεται salto mortale (ό.π., 16). Γιατί τη στιγμή που νομίζουμε ότι συλ-
λάβαμε την όλη αλήθεια, οδηγούμαστε σε απογοήτευση και αυτοδιάψευ-
ση. Δεν υπάρχει τίποτα αληθέστερο από την ψευδαίσθηση, στην οποία 
διολισθαίνουμε, όσον αφορά το τι είναι όντως αληθές. Μπορούμε να 
προσεγγίσουμε την αλήθεια με την προϋπόθεση όμως ότι πρόκειται για 
κρυφή αλήθεια. Πώς θα την αναζητήσουμε; Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο, 
που εμποδίζει την πρόσβαση, όμως μέσα από μιαν άλλη προσέγγιση φαί-
νεται ως η μοναδική πόρτα εισόδου. Στροφή, λοιπόν, εκατόν ογδόντα  
μοιρών. 

Ο Kümmel προτείνει να επαναδιαπραγματευτούμε την κλασική χρονι-
κή παράσταση βάζοντας σε πλεονεκτική θέση το Παροντικό απέναντι 
στο Μελλοντικό και στο Περασμένο. Όχι το προς πού, αλλά το από πού, 
το πόθεν, είναι τότε μείζον στη διαδικασία της γνώσης. Το πόθεν εδώ δεν 
υπονοεί το Περασμένο, αλλά το αναιρετικό του χρόνου, το πάντα-
Παροντικό (ό.π., 17). Ο Kümmel δεν εισηγείται κάποιο δρόμο επιστρο-
φής στη θρησκεία, αλλά μια νέα διατύπωση του προβλήματος της γνώ-
σης, που πυροδοτείται από την ακόλουθη Kena-upanischad γνωσιολογική 
θεώρηση: 
 

Ποιό είναι αυτό το αόρατο που βλέπει με τα μάτια μου και ακούει με 
τα αυτιά μου; … Δε μπορούν τα μάτια μας να το δουν και τα λόγια 
να το εκφράσουν· ούτε και με το  πνεύμα μπορεί να συλληφθεί. Απο-
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κλεισμένο από τη μάθησή μας, απρόσιτο στην κατανόησή μας: γιατί 
είναι διαφορετικό από το Γνωστό και είναι διαφορετικό από το Άγνω-
στο … Αυτό που κάνει το πνεύμα να σκέφτεται, αλλά το πνεύμα αδυ-
νατεί να το σκεφθεί,… Αυτό που κάνει το μάτι να βλέπει, αλλά δε 
μπορεί να ειδωθεί από τα μάτια … Αυτό που κάνει το αυτί να ακού-
ει, αλλά δε μπορεί να ακουστεί από το αυτί … Αυτό που κάνει τη 
γλώσσα να μιλάει, αλλά δε μπορεί να ειπωθεί με τη γλώσσα – το ξέ-
ρω αυτό είναι ο Εαυτός. Αυτός ο Εαυτός δεν είναι ποτέ κάτι άλλο 
από το εσύ … (ό.π., 17).  

 
Εν προκειμένω, το υπονοούμενο είναι ο λόγος, το θεμέλιο της γνώσης, 
που δεν καθίσταται αντικείμενο ή περιεχόμενο γνώσης, όμως αποτελεί 
θεμέλιο κάθε γνώσης, μάθησης και κατανόησης. Κάθε γνώση έχει ένα 
απόλυτο θεμέλιο, αλλά δεν υπάρχει καμιά απόλυτη γνώση. Η γνώση είναι 
γνώση κάποιου μη-γνωρίσιμου (αναγνώσιμη η γενική τόσο ως genitivus 
subjectivus, όσο και ως genetivus objectivus) (ό.π.). 

Η παραδοξότητα αυτή μας αφορά. Προδήλως η γνώση συνιστά υπέρ-
βαση της αισθητηριακής αντίληψης, παραπέμπει σε μια σφαίρα έλλογης 
και συνάμα υπερβατικής περιοχής. Ο Επίκουρος, οι σοφιστές, οι διαφω-
τιστές, ο Marx, οι εμπειριστές, οι ορθολογιστές όλων των αποχρώσεων, ο 
Jalom, είναι, ανεπαισθήτως, έξοχα παραδείγματα αυτής της έλλογης υπερ-
βατικότητας. Δεν διαθέτουν «στοιχειώδεις» γνώσεις, αλλά έμπειρο γνώση, 
και όσο πιο επιστημονική, τόσο πιο έλλογη και συνάμα τόσο πιο υπερβα-
τική, αφού έχει αφήσει πίσω της κάθε αισθητηριακή αντίληψη. Δεν υπο-
νοούμε εδώ την αφαιρετική διαδικασία που οδηγεί στο γενικότατο γένος, 
ήτοι στην έννοια με το μεγάλο πλάτος και το μικρό βάθος, ούτε τη μαθη-
ματική σκέψη, αλλά την έμπειρο γνώση που συναρτάται με ένα βαθύτερο 
ανθρωπολογικό αίτημα, τη φυγή προς τα άνω, την απεξάρτηση από την 
απλουστευτική και ισοπεδωτική αντίληψη των πραγμάτων και, κάποτε, 
την αίσθηση ενός μοναδικού πνευματικού χρέους. Για το δεύτερο έχουμε 
μια χαρακτηριστική απάντηση στην αναφορά του Κονδύλη στον Μarx: 
έχοντας υπόψη τα «από ορισμένη άποψη αξεπέραστα πρότυπα» να είμα-
στε σε θέση να αναδείξουμε τη δική μας «προωστήρια δύναμη» (Κονδύ-
λης 1984, 64 κ.ε.). Διασώζει τότε η εμπειρία το ερμηνευτικό αίτημα για 
«καλύτερη κατανόηση» του εαυτού μας και των πραγμάτων, όσο και το 
πολιτικό-κοινωνικό για αλλαγή τους.  

Ο θρίαμβος της επιστημονικής γνώσης δεν είναι παρά μια έλλογη εμπει-
ρία ενός αυτοσυνειδητοποιημένου ανθρώπου και μιας χειραφετούμενης 
κοινωνίας, που είναι σε θέση, εξορθολογίζοντας τη ζωή, να δημιουργήσει 
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ωριμότητα, διαδικασία που απάλυνε τον άνθρωπο από το φόβο, τον πόνο, 
τη μιζέρια. Είναι εδώ προφανές ότι αυτή η πορεία προόδου συνάπτεται 
με το οντολογική διάσταση της έλλογης εμπειρίας. Κάθε σκεπτόμενος 
άνθρωπος είναι συγχρωτισμένος στην έλλογη υπερβατικότητα της γνώ-
σης, στις έλλογες μεθοδεύσεις της, που απολήγουν σε υπερβάσεις στατι-
στικών δεδομένων και εμπειρικών ευρημάτων. Αυτή η στάση θέλει αρ-
χοντιά επιστημονική. Εάν η γνώση δε λειτουργούσε ως έλλογη υπερβατι-
κότητα δεν θα υπήρχε επιστήμη. 

Υπάρχουν ασφαλώς ερωτήματα στη ζωή μας, τα οποία η επιστημονική 
γνώση αδυνατεί να τα απαντήσει με τις γνωστές διαδικασίες και μεθό-
δους. Το πιο κορυφαίο είναι ο θάνατος. Ο γιατρός βεβαιώνει το γεγονός 
του θανάτου, όχι την ουσία του, όχι το νόημά του ή το νόημα της ζωής 
του θανόντος. Όποια απάντηση επιχειρηθεί, θα γίνει μέσα από άλλους 
δρόμους και θα γίνει στη βάση της φιλίωσης ασύνειδου και εμπειρίας. Ο 
πραγματικός εαυτός μας ταυτίζεται με το ασύνειδο, που δομείται όπως η 
γλώσσα (Λακάν). Δομείται γύρω από ισαρχέγονα νοήματα, συμβολικά 
και μεταφορικά, που υποφώσκουν στη δομή του λόγου, της γλώσσας. Η 
σχολική και η οικογενειακή επίδραση στην εκμάθηση της γλώσσας έχει, 
εν προκειμένω, να κάνει με την αποκάλυψη του πραγματικού εαυτού μας, 
είμαστε ό,τι σκεφτόμαστε και όπως μιλάμε. Αυτός ο αυθεντικός εαυτός 
μας κρύβεται κάτω από τον ψευδή εαυτό του κοινωνικού μας εγώ. Για το 
λόγο αυτό, κάθε μορφή γνώσης που βασίζεται στη γλώσσα, δε μπορεί να 
διαφύγει από αυτήν την εξάρτηση από το ασυνείδητο. Μια αναγκαία έλ-
λογη διαδικασία προωθεί τη γνώση, ενώ συνάμα η ίδια η γνώση χρωστά-
ει την ποιότητά της στην ανεξάντλητη υπερβατικότητά της. 

Στη διαδικασία της γνώσης ο άνθρωπος, δεν καλύπτει μόνο την ανά-
γκη να εκλογικεύει, να συνάγει και να διαιρεί, αλλά συνάμα ιχνηλατεί 
συνεχώς το ασύνειδό του. Ψυχικοί αμυντικοί μηχανισμοί του Εγώ όπως 
π.χ. προβολή, αντιθετικός μηχανισμός, μετάθεση, εκλογίκευση, άρνηση και 
ταύτιση, είναι  ανιχνεύσιμοι στη γλώσσα, άρα και σε διαδικασίες γνώσης. 
Έχουμε εδώ να κάνουμε με κάτι πολύ περισσότερο από το λογικό, με ασύ-
νειδες ψυχικές συγκρούσεις. Λανθάνει στην όλη πορεία του πνεύματος 
και της γνώσης μια θεμελιώδης ανάγκη του ανθρώπου για ελεύθερη δη-
μιουργία και ιχνηλασία του μυστηρίου του κόσμου. Μια ανάγκη για 
ποιότητα και νόημα ζωής, που ξεπερνά τις παραγωγικές σχέσεις, την οι-
κονομική αλλοτρίωση και κάθε είδους αντανάκλαση (Νiel 1975, 98). 

Αυτή η λειτουργία της γνώσης δεν μας έχει απασχολήσει μέχρι τώρα 
στην παιδεία. Βλέπουμε τη γνώση μάλλον ως εργαλείο, χωρίς να μας 
προβληματίζει η υπερβατική της υφή, που συμβάλλει, ώστε η παιδεία να 
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φανερωθεί ως δυναμική μεταστοιχείωση του Είναι και ως οντολογική 
υπόθεση. Εάν μάλιστα συντηχθεί με την θέαση των πραγμάτων, μια θέα-
ση που διαθέτουν τα παιδιά και οι καλλιτέχνες, παύει να είναι μια απλή 
προσωπική συλλογή και απλή διανοητική άσκηση. Λογική σκέψη, απα-
γωγή, επαγωγή, σύνθεση των δύο, Αριστοτέλης ή Bacon δεν αμφισβη-
τούνται, αλλά απεναντίας επικυρώνονται τροφοδοτώντας έναν άλλο αν-
θρωπολογικό προβληματισμό, που παίρνει τη σκυτάλη από ευδόκιμους  
τύπους έρευνας (όπως είναι, για παράδειγμα, η Μεθοδολογία της Εκπαι-
δευτικής Έρευνας των Cohen & Manion 1997, 11 κ.ε.), κομίζοντας συνά-
μα μια γεύση μετοχής στο πλέον-Είναι μιας υπέρ αίσθηση αυθεντικής 
γνώσης. Έχουμε την εμπειρία της, δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα θε-
μέλιά της. Δεν έχει να κάνει με απριορικές κατηγορίες, αλλά δεν ξέρουμε  
πως συμβαίνει, δεν αναπέμπεται επουδενί σε σταθερά θεμέλια, δεν υπάρ-
χουν ούτε ικανή λογική τεκμηρίωσή της, ούτε εμπειρικά δεδομένα, απο-
δεικτικά στοιχεία. Αλήθεια και πλάνη γίνονται δυσδιάκριτα, αλλά ιδού το 
παράδοξο: η αλήθεια δεν ακυρώνεται από την πλάνη, αλλά η πλάνη συ-
νιστά έκφραση του αληθούς (Kümmel 2008, 25 κ.ε.). 

 
 

5.2. Εμπειρία ως αίσθηση μιας υπέρ αίσθηση θέασης –  
Έλλογη υπερβατικότητα ΙΙ 

 
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα εμπειρίας ως μιας υπέρ αίσθηση θέασης 
είναι η τέχνη. Μια κοινωνία ελάχιστα εξελιγμένη από υλική ή επιστημο-
νική άποψη, μπορεί να παρουσιάσει δημιουργήματα τέχνης τρομερά. 
Παρατηρώντας στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφών τους Κούρους, 
τον Ηνίοχο, τον Αγία, το νέο του Αντιόχου –απόλυτη αναφορά στο τέ-
λειο– βρίσκεσαι ενώπιος ενωπίω με μια μοναδική θέαση των πραγμάτων 
και του κόσμου, όπου λόγος και υπέρβαση συμπλέουν, έλλογη, λοιπόν, 
τουτέστι αυθεντική υπερβατικότητα. Η υπερβατική σκέψη του καλλιτέ-
χνη «κάνει» το θαύμα, ανεξαρτήτως εποχής, θρησκείας ή κοινωνικής τά-
ξης του καλλιτέχνη. Ιδιαιτέρως όμως, όταν αυτή η σκέψη βρίσκεται σε 
διαμάχη με την εξουσία (Θεοδωράκης) ή με τον εαυτό της (Βέλτσος) οι 
δημιουργοί καθίστανται κοινωνοί μιας τρομερά ποιοτικής εμπειρίας. Τα 
έργα τους είναι κλητικά, σε καλούν και σένα να πάρεις γεύση αυτής της 
εμπειρίας. Το μείζον χαρακτηριστικό αυτής της εμπειρίας, είναι η κλητι-
κή τους μορφή. Χωρίς την κλήση τους να μας καταστήσουν κοινωνούς 
εμπειρίας, δεν θα είχαν καμία αξία. Αλλά θα απαιτηθεί και η δική μας 
απάντηση. Θα απαιτηθεί να διαθέτουμε παιδεία απάντησης σε κλήση, 
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ασκημένες αισθήσεις που βλέπουν και διαφορετικά και καλύτερα. Μας 
κάνουν, όμως, μόνο κοινωνούς, όχι πραγματικά έμπειρους. 

Και σε κείμενα, που δεν προέρχονται από επώνυμους της τέχνης, κεί-
μενα που βλέπουν με άλλα μάτια, βλέπεις έκπληκτος δύο τινά: τόσο την 
μαεστρία του συγγραφέα, όσο και την αποκωδικοποίηση μιας πραγματι-
κότητας, που κανένα αγύμναστο μάτι δεν τη διακρίνει. Πρόκειται για μια 
ψηλαφητή εμπειρία που επικυρώνει την αλήθεια, αλλά δεν έχει σχέση με 
τον εμπειρισμό. Δεν προσμετράται με μαθηματικούς όρους, ούτε με ερω-
τηματολόγια, στατιστική και άλλα συναφή. Πρόκειται για κύρωση, που 
διατρέχει μια φυσική και αμεθόδευτη, αλλά, παρόλα αυτά, εξόχως πει-
στική πορεία, σμιλευμένη μάλιστα με όρους υπερβατικότητας. Θα σας 
συνιστούσα να διαβάσετε στην εφημερίδα Καθημερινή, στις 28.12.2008, 
το κείμενο-κατάθεση ψυχής του Άγγλου πρέσβη, με την ευκαιρία της 
αναχώρησής του από τη χώρα μας, και τότε θα δείτε –ελλόγως υπερβατι-
κά, τουτέστι «διαγνωσιακά» και «διευκρινιστικά»– την Ελλάδα ως «νέο 
γνωστικό αντικείμενο». Τότε θα προφέρετε αυτήν τη λέξη Ελλάδα, έτσι 
όπως ο Ελύτης μας συνιστά να προφέρουμε τη λέξη θάλασσα.  

 
Πρόσεχε να προφέρει καθαρά τη λέξη θ ά λ α σ σ α 
έτσι που να γυαλίσουν μέσα της όλα τα δελφίνια. 
Κι η ερημιά πολλή που να χωρά ο Θεός 
κι η κάθε μια σταγόνα σταθερή 
στον ήλιο ν’ ανεβαίνει. 
(«Θάνατος και ανάστασις του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου»). 

 
Η ποίηση εκφράζει μέσα από τις λέξεις ή πέρα από αυτές ρεαλιστική  
εμπειρία (Γιανναράς 2006-2007, 67). Σου προσπορίζει μιαν αλήθεια, χω-
ρίς βέβαια να ακολουθήσεις μιαν αριστοτελική διαδικασία ή να ανατρέ-
ξεις στον Bacon. Μια, πέραν του καλού και του κακού του λόγου του ε-
μπειρισμού, εμπειρία έλλογης υπερβατικότητας, μια τέχνη να απόδοσης 
των πιο προχωρημένων ιδιοτήτων της πραγματικότητας, που αδυνατεί η 
απλή αντίληψη να συλλάβει. 

Στη βυζαντινή, αλλά και στην παιδική ζωγραφική (π. Σκλήρης) ό,τι 
υποδηλώνουν αυτοί οι στίχοι παίρνει σάρκα και οστά και ιδού το αίτημα 
της διαύγειας, της σαφήνειας και του φωτός. Οι «ιχθύες», π.χ. μιας αγιο-
γραφίας, εικονίζονται κατά τρόπο, ώστε ενώ είναι μέσα στη θάλασσα 
τίποτα δεν τους εμποδίζει να φαίνονται. Από την άλλη, το αίτημα της 
«καθαρότητας» παραπέμπει πάντα σε ένα αίτημα εμπειρίας του άσπιλου 
και του φωτινού. Αυτή η γερή γεύση υπερβατικότητας σε αποσπά από τη 
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ρηχή εμπειρία και σε μετάγει σε μιαν άλλη, σε μια αποκορύφωση, όπου 
χωρεί ο Αχώρητος. Οι όροι δεν αποδίδουν τελικώς χωρικές κατηγορίες, 
αλλά οντολογικές: ο Αχώρητος της σιωπής, της ερημιάς. Όροι εμπειρίας 
συνυφασμένοι με μια υγιή, με μια έλλογη υπερβατικότητα.  

Αυτή υπάρχει και στην ποίηση. Μόνον αυτή σε καθιστά ικανό να κοι-
τάξεις αλλού και διαφορετικά, να δεις «όψεις» του μυστηρίου της ύπαρ-
ξης, που το πετυχαίνεις με αισθήσεις απείραχτες από την ψυχρή λογική 
(Ηλιοπούλου 1993, 150). «Νύξεις αιωνίου», που με την ποίηση του Ελύ-
τη σε βγάζουν από τη φύση στη μεταφυσική: 

 
Για όποιον η θάλασσα στον ήλιο είναι «τοπίο», η ζωή μοιάζει εύκο-
λη και ο θάνατος επίσης. Αλλά για τον άλλον είναι κάτοπτρο αθανα-
σίας, είναι «διάρκεια». (ό.π.) 

 
Δεν μας δίνει, δε μπορεί να μας δώσει, η ποίηση εμπειρία θανάτου, αλλά 
μας δίνει εμπειρία αθανασίας, δεν μας συνιστά, όπως ο Επίκουρος ή ο 
Jalom, να απομυθοποιήσουμε το θάνατο, ή να κρυφτούμε πίσω από το 
δάχτυλό μας, για να μην τον βλέπουμε, αλλά απεναντίας να τον εκμυ-
θεύσουμε, ούτως ώστε, αντί να τον φοβούμαστε, να τον αποκαταστήσου-
με στην ενδοχώρα της αθανασίας.  

Δες τώρα και εμπειρία συνάντησης (Begegnung), ακόμα-ακόμα και σε 
έναν εντελώς ανυποψίαστο σημείο, εκεί που ο Ρίτσος «μιλάει» στον Πα-
λαμά: 

 
Κι εσύ «πλευρώνεις το Θεό και την όψη του 
χαίρεσαι ακέραια». 
Έτσι γαλήνια «ως ταιριάζει Θεός, να κοιτάξη  
τον όμοιο». (Μήλιος 2004, 47) 

 
Η στροφή αποδίδει τη γοητευτική εμπειρία μιας πρόσωπο με πρόσωπο 
συνάντησης, μιας ιχνηλασίας της αλήθειας καθώς δραπετεύεις από το 
ρηχό εμπειρισμό και μεταβαίνεις σε έναν ελλόγως υπερβατικό. Το ίδιο 
συμβαίνει σε μιαν άλλη, επίσης συναντησιακή εκδοχή, όταν ο Παλαμάς  
γράφει: «άστραψε φως και γνώρισεν ο νιός τον εαυτό του». Αλλά και 
όταν ο άγιος Νείλος ο Ασκητής μιλάει για την άκρα νόησιν. Πρόκειται 
στην ουσία για συνάντηση τύπου Bollnow, δηλαδή εμπειρία που σε οδη-
γεί σε επαναδιαπραγμάτευση του όλου νοήματος της ζωής. 

Δες και στον Παπαδιαμάντη μια αποσαφήνιση που σου κάνει η λογο-
τεχνία, εάν διαστοχάζεσαι σαρτρικά για το θάνατο. Από το ερώτημα για 
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το Είναι και το Μηδέν θα βρεθείς απέναντι στο ερώτημα για το Είναι και 
το Άπαν. Δες μέθοδος απο-κατάστασης και εκμύθευσης του θανάτου. Στο 
«Νεκρό ταξιδιώτη» του Παπαδιαμάντη αναπηδά μπροστά σου το μεγα-
λείο της ύπαρξης που προηγείται του Είναι ή περιμένουμε να πεθάνει για 
να υπάρξει. Δεν είχε προφθάσει ο κυρ-Αλέξανδρος να διαβάσει Sartre. 
Είμαι σίγουρος ότι ούτε ο δεύτερος γνώριζε τον πρώτο. Για δες, λοιπόν, 
κοινούς τόπους και παρασάγγες διαφορά.  

Καθώς πνιγόταν ο Κωνσταντής, υιός του Σταματάκη, παρακάλεσε την 
κείμενη απέναντί του σε μικρό μοναστηράκι, την Παναγία τη θαυμα-
τουργό, να του επιτρέψει να ταφεί στο χώμα της πατρίδας του και να μην 
επιτρέψει να τον φάνε τα ψάρια. 
 

Ο άνθρωπος αφήκε την τελευταίαν πνοήν υπό το κύμα όπου εβυθί-
σθη  κατ’ αρχάς, είτα το νεκρόν σώμα ανέβη εις τηνε πιφάνειαν, κι 
έβαλε πλώρην, καθώς είπεν ο  αδελφός του, φερόμενον υπό των κυ-
μάτων κατά τον νοτιάν, ακια εμένισεν, αρμένισε πολλά μίλια, εωσό-
του έφθασεν εις το θαλάσσσιον τρίστρατον, … Εκεί ετελαντεύθη πο-
λύ, συρόμενον πότε από τα ρεύματα, πότε ωθούμενον από τα από-
γεια … τέλος έβαλε πλώρην, κατά τον λεβάντην και τον σορόκον. 
Διαπόντιος νεκρός, χωρίς ποτέ να γίνει υποβρύχιος. Τα κύματα, ως 
να ώκτειρον τον ποτέ ναύτην, μαλακά-μαλακά τον προέπεμπον εις το 
πένθιμον δρόμον του. Τα ψάρια του αφρού επήδων τριγύρω του, ε-
δοκίμαζον να τον πλησιάσουν, και πάλιν ως να ηλαύνοντο από άο-
ρατον δύναμιν, έφευγον μακράν του. Τα δελφίνια τον παρέκαμπτον 
ευλαβώς, αι φώκαι εκρύπτοντο εις τα υποβρύχια άντρα των, τα 
σκυλλόψαρα υπεχώρουν εις την διάβασίν του. Ο θαλασσοπόρος νε-
κρός, ως να είχεν ακόμη πυξίδα και πηδάλιον εις αυτό το σκέλεθρόν 
του, δεν έχασε ποτέ την κατεύθυνσίν του. Διέλπευσεν ακόμη οκτώ ή 
δέκα μίλια, όλον το νότιον πλάτος της μικράς νήσου του, και είτα ε-
τσράφη πάλιν. Έβαλε πλώρην κατά τον βορράν και ήρχισε να ειπλέη 
τον λιμένα της πατρίδος του … 
Είχε διανύσει περί τα σαράντα μίλια, εις τόσας πολλάς ημέρας. 

Δεν ήτο ταχύς, αλλά βραδύς εις τον πλούν του. Δεν εβάδιζεν εις την 
χαράν του, έβαινεν εις την κηδείαν του. Και δεν ηδυνήθη να προσεγ-
γίσει εις καμμίαν μεμακρυσμένην θαλασσίαν αγκάλην, δεν επήγε να 
σταματήσει εις κανένα απόκεντρον όρμον, εις κανένα έρημον αιγια-
λόν της νήσου του. Δεν εστάθη να αναπαυθή εις καμμίαν ύφαλον, εις 
καμίαν σύρτιν ή άμμον. Επήγε κατ ευθείαν προς τον θαλάσσιον λό-
φον του Κοιμητηρίου εις τα δυτικά της πολίχνης, και προσωρμίσθη 
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εις την μικράν ακτήν, κι εκεί έμεινεν. Η ζωή του, αθόρυβος, ταπεινή 
μετριόφρων. Εις τον θάνατόν του δεν ήθελε να δώση κόπον εις τους 
ανθρώπους. Προς τι να τον κουβαλούν εις οικίαν, εις εκκλησίαν, και 
να τον πομπεύουν διά της αγοράς; Αγοραίαν κηδείαν δεν ήθελεν. 
Ήρκει να ευρεθούν δύο χριστιανοί να τον ανεβάσουν ολίγα βήματα 
παραπάνω, ήρκει να σκάψουν δύο τρεις σπιθαμές εις το χώμα να τον 
καλύψουν, και θα εύρισκον το έλεος εις την ψυχήν των. Αν ο παπα-
Στάμος ή ο παπα-Γληγόρης ή ο παπα-Ιωακείμ ακόμη, ο μοναχός ο 
περιπλανόμενος, ήρχετο να είπη το «Μετά πνευμάτων», καλώς θα 
είχεν. Άλλως ο Θεός τα ήξευρεν. 

 
Ο διαπόντιος, λοιπόν, νεκρός! Το επίθετο μπορεί να αντιδιαστέλλεται προς 
το υποβρύχιος, αλλά η ετυμολογία και των δύο παραπέμπει σε μια εκδο-
χή του συμπαντικού. Μια υπέρ αίσθηση θέαση; Ο νεκρός ταξιδιώτης πε-
ριπλανώμενος, αλλά βραδύς εις τον πλουν, το Κοιμητήριο, η μαγεία της 
φύσης, η βεβαιότητα της λαϊκής πίστης στη μεταθανάτια ζωή, η  «ζωή εν 
τάφω», το μάγεμα των  ιχθύων και των ανέμων της θαλάσσης, η διάκριση 
κτιστού-Ακτίστου (Άλλως ο Θεός τα ήξευρεν), η απόρριψη του αγοραίου 
χαρακτήρα της κηδείας, ο νεκρός ταξιδιώτης, που εμμένει μεταθανάτια 
και εν πλω –δε θα μπορούσε να νοηθεί σε κίνηση στη στεριά– αταλάνευ-
τα στο ήθος του, θάνατος και υπερβατικότητα, ναι, όλα αυτά, αλλά το 
έλλογο και η εμπειρία που είναι; Ο λόγος ο υπαινικτικός, που διατρέχει 
το απόσπασμα, δεν είναι ανορθολογικό προϊόν, αλλά έντεχνη απόδοση, 
που απαιτεί ασκημένο αισθητήριο, είναι λόγος που ορθοτομεί, δεν είναι 
υποχείριο ούτε συναισθηματισμού, ούτε στυγνού ορθολογισμού. Είναι  
μια εξόχως έλλογη προσέγγιση, ευθεία και ρεαλιστική. Και η εμπειρία; 
Ούτε οι παιδικές εμπειρίες του συγγραφέα, ούτε η εμπειρία του μεγάλου 
λογοτέχνη είναι το ζητούμενο εδώ. Πολύ περισσότερο, πρόκειται για  
άνετη προσέγγιση, διαυγή διάγνωση και κινηματογραφική απεικόνιση 
μιας έμπειρης λαϊκότητας, όπου έλλογο και υπερβατικό συμβιούν αδια-
τάρακτα. Λαϊκός πολιτισμός, νοοτροπία που σαρκώνεται στη βάση μιας 
υπερβατικής στάσης απέναντι σε ζωή και σε θάνατο, στάση που η λογική 
δεν κατάφερε να αιχμαλωτίσει. Όμως, θα θέλαμε να δούμε λίγο φιλοσο-
φικότερα τα πράγματα. Ο διαπόντιος είναι εδώ ο αυθεντικά ον, η «δεινή» 
και συνάμα αξιοπρεπής ύπαρξη που αυτοπεριορίζεται, αλλά ι-σταται ελεύ-
θερα στην αναγκαιότητα του ορίου της, όμως σε ένα όριο που είναι τέλος, 
ήτοι αποτελείωμα, αυτό που πήρε μορφή και μάλιστα αυτο-περι-ορισμένη. 
Το τέλος, δηλαδή, εδώ δε νοείται με την έννοια του σκοπού ή κάποιου 
εξωτερικού περιοριστικού καταναγκασμού (Heidegger ό.π., 90 κ.ε.). Ο 
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διαπόντιος ποντο-πόρος νεκρός είναι ο πιο αν-οικειότατος οικείος: κατα-
φάσκει τα όρια του μέσα από την τελειωτική του μορφή, με την οποία 
υπερβαίνει πλέον την οικειότητα του όποιου δεσμού και φυσικά καθίστα-
ται «υψίπολις άπολις». Το αν-οικειότατος οικείος δεν αποδίδει εδώ κά-
ποιο γνώρισμά του, αλλά το θεμελιακό χαρακτηριστικό της ουσίας του, 
εντός του οποίου πρέπει να εγγράφονται όλα τα άλλα χαρακτηριστικά 
του (ό.π., 185). Ένας βιαιοπραγών, υπό την έννοια ότι μπορεί να διασχί-
ζει τη θάλασσα, να διατηρεί υπερβαίνοντας και να υπερβαίνει διατηρώ-
ντας την ύπαρξή του. Εξαιτίας αυτού του θανάτου μπορεί να είναι άν-
θρωπος. 

H επιστημολογία σνομπάρει την ποίηση, η ποίηση υπονομεύει την επι-
στημολογία. Για την παιδαγωγική πραγματικότητα αυτό δεν είναι κακό. 
Απεναντίας, προκαλεί γόνιμες αναταράξεις και συνθέσεις και παρέχει 
συνάμα την ευκαιρία στην Παιδαγωγική να δει και αυτή την πτυχή της 
εμπειρίας, την ελλόγως υπερβατική. H χαρά του χειροποίητου, που θα 
’λεγε και ο Χειμωνάς. Να εγκαινιάσει και η Παιδαγωγική, όπως κάνει η 
λογοτεχνία, έναν άλλον κρίσιμο άνθρωπο, τον κατ’ αρχήν αναίτιο, και 
ελευθερωμένο, τον δρώντα πέραν μιας θεσμικής ψυχολογικής και ηθικής 
αιτιότητας, η οποία λειτουργώντας ως ψευδοφυσιολογία, πρέπει πάντα να 
διαλευκαίνει τη ζωή μας, εκχυδαΐζοντας τη φυσική παθολογία της ύπαρ-
ξης. Ο λόγος ο λογοτεχνικός υπερτερεί του φιλοσοφικού και του επιστη-
μονικού, όταν έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται το αναίτιο (ό.π., 18). Το 
«αναίτιο» διαπερνά κάποτε την Παιδαγωγική –τη μερίδα του λέοντος 
παίρνουν το παιδικό ποίημα, το παιδικό τραγούδι και το παιχνίδι (Τzouli 
2009, 38)–, όπως εμποτίζει και τη φιλοσοφική ανθρωπολογία (δεν έχει 
δίκιο ο Χειμωνάς να το πιστώνει μόνο στη λογοτεχνία). Καίριο, όμως, 
είναι να αποσαφηνίσουμε τι εννοούμε, όταν λέμε κρίσιμο άνθρωπο. Δεν 
υπάρχει εδώ δυνατότητα, να αναφερθούμε σε αυτόν διεξοδικά. Σε πολλά 
κείμενά μου αναφέρομαι σε αυτόν ως τον ασκημένο και «πολυδύναμο» 
άνθρωπο. 

 
 

5.3.Εμπειρία ως αίσθηση μιας υπέρ αίσθηση Αλήθειας – 
Έλλογη υπερβατικότητα ΙΙΙ 

 
Υπάρχει όμως και το θάμβος του α-χειροποίητου. Υπόθεση εξαιρέτως και 
ελλόγως υπερβατική στην περίπτωση της πίστης. Καμιά γνώση, που εξα-
ντλείται στα όρια λογικών κατηγοριών, δεν την γνωρίζει, γιατί το έδαφός 
της μένει επ’ αυτού αγεώργητον. Ουδεμία σχέση έχει με τη φαντασίωση ή 
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τη φιλοσοφική διαστόχαση. Δεν παραπέμπει στο υπερβατικό, αλλά το 
δηλώνει άμεσα, όντως εμπειρικά. Το αχειροποίητο, μια εξόχως καταξιω-
μένη τέχνη, συνυφασμένη με τις εικόνες της Παναγίας και τον ύμνο Άξι-
ον εστί (διαφεύγει των ορίων τούτης της εργασίας μας μια λεπτομερής 
αναφορά σε αυτό), είναι μια κατεξοχήν περίπτωση της έλλογης υπερβα-
τικότητας. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα έκφρασης εμπειρίας σε ένα 
τόπο μεταξύ άκρας σιωπής και έλλογης αποτίμησης. Θα χρειαστεί εδώ να 
αναζητήσουμε το «νέο» γνωστικό αντικείμενο της πατερικής εμπειρίας, 
κρατώντας έντονα το αχειροποίητο στη μνήμη μας.  

Δύο είναι οι συνήθεις παραστάσεις που κυριαρχούν, όταν, ανεπιτυχώς 
πάντα, ψελίζουμε κάτι περί Θεού: οι μεν εκ δεξιών κυριαρχούμαστε από 
την παραστατική αυθαιρεσία, η οποία πλειστάκις εκβάλλει σε μια παρά-
σταση ενός Θεού προς χρήση, οι δε εξ ευωνύμων μένουμε σε ένα Θεό των 
εγκυκλοπαιδικών γνώσεών μας, ή σε παράσταση-αποκύημα της ιδεολο-
γίας μας. Ο Jalom, ένας λαμπρός Εβραίος ψυχίατρος της διασποράς δεν 
οφείλει να γνωρίζει τι είναι ο άγιος Νεκτάριος ή οι πατέρες π.χ. Πορφύ-
ριος και ο Παΐσιος. Δεν έχει, εξ αντικειμένου, τέτοια εμπειρία. Δεν είναι 
καθόλου προσδόκιμο να γνωρίζει τι σημαίνουν εμπειρία και θάνατος 
στην ορθόδοξη παράδοση. Στα βιβλία του επιχειρηματολογεί κατά της 
Εκκλησίας και της πίστης με περιεχόμενα, όρους, επιχειρήματα και πα-
ραστάσεις, που έχει αποκομίσει από μιαν επιλεκτική ανάγνωση των φι-
λοσοφικών θέσεων περί Θεού, π.χ. του Επίκουρου, ή μέσα από επιλεκτι-
κή ανάγνωση ανομημάτων και θλιβερών συμπεριφορών της δυτικής εκ-
κλησιαστικής κουλτούρας, αλλά και κάποιων, προδήλως ψυχονοητικά 
αγκυλωμένων,  της ανατολικής. 

Δεν προκαλεί εντύπωση η αντιμεταφυσική στάση του, είναι μάλλον 
κάτι αυτονόητο. Απορία προκαλεί όμως το γεγονός ότι εμείς οι Έλληνες 
σήμερα ούτε τον Επίκουρο γνωρίζουμε, ούτε τον άγιο Ισαάκ το Σύρο. 
Ειδικά ενδιαφέροντα είναι όσα ο άγιος αυτός αναφέρει στα Ασκητικά του, 
καθώς αποσαφηνίζεις ότι υπάρχει μια ασύλληπτη εμπειρία στο μεθόριο 
γνώσης και πίστης, ήτοι στο μεθόριο όντως ζωής και θανάτου. Ο Επί-
κουρος, λοιδορώντας, τους Σωκράτη, Πλάτωνα και Αριστοτέλη, επινοεί 
την ασκητική μιας ζωής με οριστικό τέλος (θάνατος). Ο Σωκράτης, σαρ-
κωμένο παράδειγμα αφοβίας θανάτου, αγνοείται από τους Επίκουρο και 
Jalom, γιατί τους χαλάει προφανώς την πίτα, αφού: σαρκώνει μια μονα-
δική περίπτωση εμπιστοσύνης στη μεταθανάτια ζωή. Αλλά και από την 
άλλη πλευρά, όταν δείξουμε την εμπιστοσύνη μας σε ένα συγκεκριμένο 
πρόσωπο, στον Ιησού της ιστορίας και Χριστό της θεολογίας, βασισμένοι 
στην αυθεντική εμπειρία αυτοπτών μαρτύρων, και όχι μόνο, θα χαρακτη-
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ριστούμε από ορισμένους ψυχιάτρους παρανοϊκοί. 
Πληκτικό για τους υποψιασμένους, αλλά πρέπει να ξαναθυμηθούμε 

ορισμένα πολύ γνωστά και χιλιοειπωμένα, αναφορικά με την αποϊέρωση 
της ζωής και την απομύθευση του Θεού. Ας υπενθυμίσουμε την τριπλή 
προβολή, αφού φιλόσοφοι, ψυχίατροι και θεολόγοι μας παρέχουν επ’ αυ-
τού ικανά εχέγγυα προβληματισμού. Στον Feuerbach ο Θεός λογίζεται ως 
η προβολή των υψηλοτέρων και ωραιότερων ιδιοτήτων της ανθρώπινης 
φύσης σε μεταφυσικό επίπεδο. Στον Marx, ο Θεός εκλαμβάνεται ως προ-
βολή του χαμερπούς και ζωώδους του ανθρώπου, εξ ου και η ερμηνεία 
του φόβου της τιμωρίας και η ερμηνεία της ελπίδας για αμοιβή. Και η 
τρίτη προβολή: ο Έλληνας Θεός συμπλεγματικών ανθρώπων, ο εισαγγε-
λικός λειτουργός που παραφυλάει να σε ρίξει στα τάρταρα!  

Από τις τρεις προβολές μας προφυλάσσει μόνο μια αλλαγή «γνωστι-
κού αντικειμένου». Συμπυκνώνεται στη φράση εγώ ειμί ο Ων, φράση που 
υπονομεύει και απολακτίζει το φιλοσοφικό ερώτημα τι το ον. Η πρωτο-
καθεδρία του φιλοσοφικού εστί αίρεται με την απολυτότητα της χριστο-
λογικής εμπειρίας του ειμί. Το τι αποκαθηλώνεται από το «προσωπικό» 
εγώ. Όχι από το ψυχολογικό «εγώ» που επιβάλλει τη δυναστεία του τύ-
που εγώ ο Κάποιος, αυτό το έκτρωμα συμπλεγματικών, ανασφαλών αν-
θρώπων, αλλά από το οντολογικό, που ερωτικά κινούμενο υποχωρεί στο 
θυσιαστικό Τίποτα, σε μια ιλιγγιώδη ταπεινωτική κίνηση που αλλοιώνει, 
με τη σειρά της, τη δυναστεία του θανάτου πάνω στο χρόνο. 

Οι δύο πρώτες προβολές, των Feuerbach και Marx, αντλούν τα περιε-
χόμενά τους, με τα οποία πολεμούν την πίστη, από τον ανορθολογισμό 
του ασυνειδήτου. Πιστώνουν σε αυτό τα πάντα, όσον αφορά το Θεό, θε-
τικά ή αρνητικά. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις περιχαρακώνεται το 
ερώτημα για την πίστη αποκλειστικά στον ορίζοντα της βούλησης του 
ανθρώπου. Η ανθρώπινη λογική αναλαμβάνει να αποκωδικοποιήσει ό,τι 
διαφεύγει των ορίων της, το Θεό, και μάλλον δεν αντιλαμβάνεται ότι γε-
λοιοποιείται, καθώς αυτοεγκλωβίζεται στη δυναστεία του ψυχολογικού 
εγώ και θηρεύει μέσα σε αυτό τον αποτρόπεα στενό ορίζοντα το Άκτιστο. 
Αλλά και σε ανθρωπολογικό επίπεδο: εμπιστεύεται τη λογικοφάνεια του 
αληθούς στο ασύνειδο, θεωρεί αξιόπιστη πηγή των συλλογισμών της τα 
περιεχόμενα του ασύνειδου, ενώ συνάμα το απορρίπτει ως πηγή υπερβα-
τικής αλήθειας. Ουρά του ασυνειδήτου ή ημιμάθεια; Με όρους μιας, κα-
θόλα έντιμης, λαϊκής αοιδού: τα νιάτα μου στη λογική χαράμισα. 

Ο Μarx υιοθετεί την προμηθεϊκή ερμηνεία του ανθρώπου, όπως αυτή 
εκφράστηκε μέσα από τον αρχαίο φιλόσοφο λόγο: απλώ λόγω τους πάντα 
εχθαίρω θεούς (Koνδύλης 1984, 61) και κρείσσον γαρ οίμαι τήδε λατρεύ-
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ειν πέτρα ή πατρί φύναι Ζηνί πιστόν άγγελον (ό.π.). Γνωρίζοντας το θεώ-
ρημα του Hegel, ότι ο Θεός υπάρχει όπου υπάρχει άνθρωπος –ταύτιση 
Θεού και ανθρώπου–, αλλά γνωρίζοντας επίσης το θεώρημα του Hegel 
ότι ο Θεός υπάρχει, όπου υπάρχει ιστορία –ταύτιση Θεού και ιστορίας– ο 
Μarx δείχνει να εντυπωσιάζεται από το δεύτερο και προκαλεί τον πόλεμο 
κατά της «ψευδούς συνείδησης». Ερμηνεία καθόλα συνεπής με την πίστη 
του ανθρώπου στην ικανότητά του να τα βγάλει πέρα μόνος του με τη 
ζωή και το θάνατο, όπως ακριβώς με την οικονομία των κοινωνικών ανα-
γκών, την ασυδοσία του πλούτου, την καταπίεση των αδυνάτων. Να τα 
βγάλει πέρα με την αλήθεια για τη ζωή και το θάνατο, μέσα, αποκλειστι-
κά και μόνο, από τους αγώνες του, τη συνείδησή του, την έλλογη ουσία 
του. Πόσο, όμως, γνωστή είναι στον Μarx η υπερβατικότητα της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας στην οποία παραπέμπει;  

Ωραία η επιχειρούμενη αποκωδικοποίηση των πάντων, από το μύθο 
του Παραδείσου, ή του Οιδίποδα, τους σοφιστές και κάθε αναγέννηση 
μέχρι το περιώνυμο πείραμα της Ελβετίας στις μέρες μας καταβάλλεται 
ανθρώπινη προσπάθεια. Ύβρης, ουτοπική φιλοδοξία ή κορύφωση της 
αυτοσυνειδησίας, δεν έχει σημασία. Πουθενά μέχρι τώρα δε φώτισαν τέ-
τοιες «αποκωδικοποιήσεις» το μυστήριο και το αίνιγμα της ζωής και του 
θανάτου Η αγωνία και ο φόβος πολλαπλασιάζονται μέσα και στην πιο 
αγαθή ουτοπική πορεία προς το Αταξικό, αλλά και μέσα  στην κοινότυπη 
αντίληψη μιας ορθολογικής πορείας, εκφραστής της οποίας είναι η πε-
ριώνυμη ελεύθερη αγορά. Τα πάθη, τα άγχη και τα ψυχικά νοσήματα, όχι 
μόνο δεν μειώθηκαν, αλλά απεναντίας απογειώθηκαν. Η εμπειρία δε με-
ταβιβάζεται, για να ξαναθυμηθούμε ό,τι παραπάνω μας είπε ο Bollnow, 
ούτε όσον αφορά καθένα άνθρωπο, ούτε όσον αφορά τους λαούς. Η ιστο-
ρία ανέλαβε να αντικαταστήσει το Θεό, εν ονόματι της αυτονόμησης του 
ανθρώπου, αλλά έριξε τον άνθρωπο στον πιο ωμό Καιάδα. Και στην πιο 
πρακτική του πλευρά το πρόβλημα, στην πολιτική του εκδοχή της μας 
διδάσκει; Η «εμπειρία» του ασύδοτου πλούτου, της βαρβαρότητας της 
ελεύθερης αγοράς, αλλά και εκείνη του «υπαρκτού», δεν αφήνει περιθώ-
ρια αμφισβήτησης σε ποιες νέες επώδυνες μορφές ψευδούς συνείδησης 
και νέας βαρβαρότητας οδηγεί τον άνθρωπο η υπεροπτική πίστη στο Εγώ 
του και η αποκλειστική ανάθεση σε αυτό των πάντων, της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, της ευμάρειας, της ευτυχίας, του νοήματος της ζωής και του 
θανάτου. Έχουν άραγε οι λεγόμενοι «οικονομικά απελευθερωμένοι» ει-
ρηνεύσει, έχουν καταλαγιάσει τα πάθη τους και έχουν ξεπεράσει το φόβο 
του θανάτου; (Νiel 1975, 98) 

Εμπειρισμός  και ο ορθολογισμός λύνουν πελώρια προβλήματα –γνώσης, 
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δεισιδαιμονίας, υπανάπτυξης, καταπίεσης και χειραγώγησης–, αλλά ανα-
παράγουν και νέα, πολύ πιο επώδυνα, γιατί αδυνατούν να αξιοποιήσουν 
την εμπειρία και πάντως δικαιολογούνται στο βαθμό που αυτή είναι μη 
μεταβιβάσιμη. Χαρακτηριστικό είναι και τούτο, η υποβάθμιση της εμπει-
ρίας σε αποκλειστική υπόθεση των αισθήσεων, σε συνδυασμό με μια πα-
ρανόηση, μέχρι και λυσσαλέα πολεμική της υπερβατικότητας της πίστης 
στο Θεό. Μάλιστα γίνεται και μια προσπάθεια να πιστωθεί και η εμπει-
ρία της θέωσης σε ένα ακόμα επιστημονικό γνωστικό αντικείμενο. Και 
«εκ δεξιών» τι συμβαίνει: όταν αυτή η εμπειρία ερμηνεύεται από ψυχα-
νεμισμένους ανθρώπους στρεβλώνεται και δεν αφήνεται να αυτο-
αποκαλυφθεί ποτέ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αντιμετώπιση του 
φόβου του θανάτου.  

Τι είναι η υπερβατική και συνάμα εξόχως έλλογη εμπειρία, στην ο-
ποία παραπέμπει η ερώτηση: Πέτρο φιλείς με; Μπορούμε να αντιληφθού-
με ποια εμπειρία συμπυκνώνει η φράση ο Κυριός μου και ο Θεός μου; 
Εμπειρία που με φιλοσοφικά θεωρήματα, τεχνικές και άλλα συναφή επι-
στημολογικά εργαλεία δεν αποκαλύπτεται, γιατί είναι εμπειρία αυτο-
αποκαλυπτόμενη. Και ο θάνατος, τότε, θεωρείται μέσα σε ένα τέτοιο ορί-
ζοντα έλλογων, όσο και υπερβατικών σημασιών, με κορυφαία εκείνη την 
εμπειρία της Ανάστασης. Όταν ο ασκητής καλείται να ξεχάσει τα «πτυχία» 
του, δεν ενδίδει σε κάποια σκοταδιστική δίνη και παραλληρηματικό μί-
σος κατά της γνώσης. Πρόκειται για μια συνειδητή, για τους γνωστικούς 
ασύλληπτη απέκδυση των φυσικών όρων γνώσης του Εγώ. Πρόκειται για 
ευλογία μιας «άγνοιας», που λογίζεται ως όρος αυτοπαράδοσης στην αυ-
θεντική γνώση και αλήθεια για τη ζωή και το θάνατο. Εάν ο ασκητής δεν 
φθάσει σε αυτήν την αποφλοίωση της θνησιμαίας χρονικότητας, προκει-
μένου να φανερωθεί ο πυρήνας της αιωνισμένης του ύπαρξης στο εσχα-
τολογικό τώρα-δά, όχι σε μια  μελλοντική αοριστία, χαράμισε την άσκηση. 
Επειδή κάποιοι εθισμένοι στην παραστατική σκέψη δύσκολα παρακο-
λουθούν αυτόν τον αιωνισμό του εσχατολογικού νυν, θα βοηθηθούν ε-
παρκώς από παραστάσεις τύπου μεγάλης έκρηξης, σχετικότητας, απροσ-
διοριστίας και άλλων παρεμφερών, που δεν επινοεί ο θεολογικός νους, 
αλλά  δικαίως ερευνά με πάθος η επιστήμη. 

Τι είναι εμπειρία θεώσεως, μας διαφωτίζει η πατερική Θεολογία. Βα-
σισμένος σε αυτή ο π. Ρωμανίδη μας άφησε μια πολύτιμη ερμηνεία (Ρω-
μανίδης 2004, 73 κ.ε,). Οι πατέρες επικαλούνται την εμπειρία ζώντων 
θεουμένων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αιρέσεις. Η επισφράγιση της 
επιχειρηματολογίας τους και η επιβεβαίωση της γνησιότητάς της γίνονται 
βάσει μιας τέτοιας εμπειρίας ζώντων Αγίων της εποχής της αίρεσης, ή 
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της εμπειρίας κεκοιμημένων (ό.π., 238 κ.ε.). Η προσωπική εμπειρία των  
ζώντων Αγίων κάθε εποχής συνιστά αψευδή μαρτυρία, για όσα αναφέρο-
νται στην Αγία Γραφή. Η προσωπική εμπειρία ανυπολόγιστου αριθμού 
«αυτοπτών μαρτύρων» ως στοιχείου επαλήθευσης του Κυρίου (Α΄ Κορ. 
ιε΄ 1-11), είναι αδύνατο να αναμετρηθεί με συμβατά εμπειρικά μεγέθη, ή 
να αντιπαραβληθεί σε πληροφορίες για το Σωκράτη ή τον Επίκουρο. Εξ 
αυτών των εμπειριών οδηγούμενος ο π. Ρωμανίδης χαρακτηρίζει τη θεο-
λογία «θετική επιστήμη» (ό.π., 241). 

Τι είναι η θέαση των πατέρων, η διά-κριση, η δι-όραση, αλλά και η, 
συμβατική της θέασης, απαθής θεώρηση του κόσμου; Τι είδους γνώση ή 
εμπειρία είναι αυτή; Το θεαζόμενο σου αυτο-παρουσιάζεται, σου αποκα-
λύπτεται. Πέφτει άμεσα στην αντίληψή σου (Αποστολόπουλος 1991, 82). 
Δεν είναι ψευδαίσθηση, αλλά αυθεντικό και πιστοποιούμενο γεγονός. 
Ένας δρόμος προς Εμαούς, ένας Θωμάς, ένα έρχου και είδε, ή μια φράση 
του τύπου «παιδιά, έχετε κανένα ψάρι να φάμε», δεν προέρχονται από 
διανοητικές γιγαντομαχίες, από φαντάσματα και ψυχώσεις. Σου φέρνουν 
πρόσωπο με πρόσωπο την εμπειρία μιας λαμπικαρισμένης αλήθειας, αυ-
θεντικής και εξακριβωμένης. Εναπόκειται σ’ εσένα να την αποδεχτείς ή 
να την προσπεράσεις. Η ίδια δεν αίρει το αυτεξούσιό σου. 

Εναπόκειται, επίσης, σε εσένα τον ίδιο να αποδεχτείς ότι έχεις ψυχή, 
που δεν είναι, όπως διατείνεται η Ψυχιατρική, μια αφηρημένη μορφή του 
εαυτού σου, αλλά η αναγκαία συνθήκη της ύπαρξής σου. Όπως εναπόκει-
ται, από την άλλη πλευρά, σε εσένα, τον πιστό, να υπερβείς τη σύγχυση 
και την παραφορά, που σε οδηγεί να παραπέμπεις ψυχικές ασθένειες σε 
δαίμονες. Το Σφυρί των Μαγισσών (Hexenhammer, 1487), προϊόν αγυρ-
τείας και σκοταδισμού της μεσαιωνικής Δύσης, γραμμένο από μισογύνεις 
και αντιερωτικούς μοναχούς, δε μπορεί να έχει θέση, στην ορθόδοξη πα-
ράδοση. 

Εμπειρία θανάτου δε μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Έχει μόνο εποπτεία 
θανάτου, ως γιατρός, ως ιερέας, ως νοσηλευτής, αλλά και ως κοινός θνη-
τός. Όλοι, όσοι θρυλείται ότι «γύρισαν», δεν πέθαναν, εν τέλει, όντως. Η 
ανθρώπινη εμπειρία έχει, συνεπώς, τα όριά της στο θάνατο, δεν υπάρχει 
ανθρώπινη εμπειρία θανάτου. Η φιλοσοφία και η ψυχιατρική συνιστούν 
τεχνικές αντιμετώπισης του φόβου του θανάτου. Δε γνωρίζουν οι κατα-
σκευαστές των τεχνικών αυτών τι είναι στην ουσία του ο θάνατος, δεν 
έχουν εμπειρία θανάτου. Θα μένει, λοιπόν, ο θάνατος όντως φοβερότατο 
μυστήριο; Μπορεί να νικηθεί ο φόβος θανάτου χωρίς να έχουμε εμπειρία 
του;  

Δεν υποτιμούμε υλιστές επιστήμονες, αλλά και απλούς ανθρώπους, 
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που διατείνονται ότι δεν υπάρχει τίποτα μετά την αποσωμάτωση του αν-
θρώπου με το θάνατο, ούτε υπάρχει λόγος να αναμετρηθούμε μαζί τους.  
Το πρόβλημα είναι οξύτερο, μάλλον, για εμάς που, ενώ πιστεύουμε στο 
Θεό, δεν έχουμε αποβάλει το φόβο του θανάτου και ψάχνουμε απεγνω-
σμένα σε «γέροντες» και σε πηγές για καμιά ανακουφιστική ρήση. Εξό-
χως, όμως, βοηθητικό είναι να περάσουμε όλοι από τις τεχνικές αντιμε-
τώπισης του φόβου του θανάτου σε μια παιδεία της οντολογίας του θανά-
του. Όσο πασχίζουμε να λύσουμε, ή να μην λύσουμε, το αίνιγμά του από 
μόνοι μας θα τα θαλασσώνουμε. Χρειαζόμαστε αντί λογικών απαντήσε-
ων, μεθοδολογικά και επιστημολογικά έγκυρων και αντί των όποιων τε-
χνασμάτων, να απασφαλίσουμε το Εγώ μας από την ειρκτή,  που έχτισε η 
διάνοιά μας για λογαριασμό μας. Θα αρκέσει  να  αυτοπαραδοθούμε. 

Η πατερική παιδεία θανάτου δεν απομηθεύει, αλλά εκμυθεύει το θά-
νατο, όμως με έναν τρόπο που αδυνατούμε να κατανοήσουμε. Εάν τον 
απομήθευε, γιατί να είναι απόλυτα αντίθετη στην αυτοκτονία; Το υπαρ-
ξιακό κενό, την προσωπική αμηχανία καθενός απέναντι στο θάνατο και 
τα παρεπόμενα, όλα αυτά, τα αναπαράγει μια μανία απομύθευσής του. Η 
εκμύθευσή του γίνεται από φευγάτους ασκητές, που έχουν πεθάνει, πριν 
πεθάνουν  και δε φοβούνται που θα πεθάνουν. Τι είδους εκμύθευση είναι 
αυτή; Ο θάνατος δεν είναι αυτονομημένο από τη ζωή τους κακό, που την 
καθιστά υποχείριο, αλλά «κοίμησις», μια δυναμική πρόκληση και συνά-
μα διόδευση για μια όντως ζωή.  

Καθένας μας έρχεται και φεύγει μόνος του από τη ζωή. Δεν έχει επι-
λέξει τη ζωή του και, εάν θέλει να μείνει συνεπής σε αυτό το υπερβατικό 
νόημά της, οφείλει να μη την απομυθεύση αφαιρώντας την κατά βούλη-
ση, ή παραδίδοντάς την στο φόβο του θανάτου. Οφείλει να θεάζεται το 
θάνατο οντολογικά, ως στοιχείο βγαλμένο από τα σωθικά της ζωής. Θα 
χρειαστεί επ’ αυτού σίγουρα να εμπιστευτεί, όσους έχουν εμπειρία μιας 
υπέρ αίσθηση Αλήθειας, που δεν την εγγίζει θάνατος – δεσμώτης της 
ζωής. Εδώ πια, κάθε επιστημολογική απόπειρα αντιπαραβολής της φθο-
ράς της ανθρώπινης φύσης και του πόνου, όπως τον αντιμετωπίζει η πί-
στη ως λυτρωτική υπόθεση, προς τον ταξικό αγώνα και την επανάσταση 
που δε λογαριάζει θάνατο ανθρώπων, προκειμένου να οδηγήσει την κοι-
νωνία στην ιδανική αταξική κοινωνία της ευδαιμονίας, χάνει κάθε νόημα 
και περιέρχεται στη δίνη αδιέξοδων συνειρμών. Τα όρια Ακτίστου-
κτιστού είναι δυσθεώρητα και ανυπέρβλητα, για να μπορούν να τεθούν 
σε τέτοια αντιπαράθεση. Μιλάμε για δύο διαφορετικά και, εξ αυτού του 
λόγου, ασύγκριτα επίπεδα πραγματικότητας (Niel 1975, 33). 

Οι πατέρες δεν εξιδανικεύσουν τη δυστυχία, όπως νομίζει ο Μarcuse, 
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ούτε προτάσσουν την ατομική ανταμοιβή στην αιωνιότητα, όπως νομίζει 
ο Horkheimer. Αναδεικνύουν  την αδυναμία της αισθητικής εμπειρίας και 
του ορθολογισμού να συλλάβουν την Αλήθεια της ζωής και του θανάτου. 
Όσοι εποφθαλμιούν ό,τι αδυνατούν να κατανοήσουν, το καθιστούν συνή-
θως ιδεολογικό τους εχθρό.  

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί παρερμηνεύεται η αγνωσία του μο-
ναχού. Μας κατατοπίζει ό,τι ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής ονομάζει 
εκχώρησις γνωμική. Έχει σχέση με το φόβο του θανάτου. Η κατάργηση 
του «έσχατου εχθρού», του θανάτου, γίνεται, σύμφωνα με τον άγιο, με 
θεληματική υποταγή. Επειδή έχουμε τη δύναμη, ήτοι το αυτεξούσιο, ει-
σέρχεται ο θάνατος και επικυρώνει την κυριαρχία της φθοράς επάνω μας. 
Εμείς, με την εκούσια και ολοκληρωτική εκχώρηση στο Θεό αυτής της 
δύναμης, την καθιστούμε ικανή να παραιτείται από το να θέλει ό,τι δε 
θέλει ο Θεός. Δεν πρόκειται εδώ για αναίρεση του αυτεξούσιου, αλλά για 
συνειδητή και μελετημένη εκχώρηση. Πρόκειται για θέσιν μάλλον την 
κατά παγίαν τε και αμετάθετον, ήγουν εκχώρησιν γνωμικήν (Μάξιμος Ομο-
λογητής, 148). Πρόκειται για εκείνη την υποταγή, με την οποία ο Υιός 
υποτάσσει στον πατέρα, όσους εκουσίως αποδέχονται αυτήν την υποταγή 
(Πλην ουχ ως εγώ θέλω, αλλ’ ως συ, ό.π., 147 κ.ε.). 

Ο Γιανναράς έχει με σαφήνεια ερμηνεύσει το είδος αυτής της υποτα-
γής. Η αυτοπαράδοση στον Πατέρα, δεν καταργεί την κτιστότητα, αναι-
ρεί και καταργεί το θάνατο, την υπαρκτική φθορά (Γιανναράς 2008, 
122). Αυτή είναι μια ασκητική εμμονή στην προτεραιότητα του εμπειρι-
σμού της σχέσης (ό.π., 124), στην αγάπη ως τρόπο ύπαρξης και γνώσης. 
Είναι υπέρβαση των όρων της κτιστότητας και μετοχή στους όρους των 
σχέσεων του Ακτίστου (ό.π., 167). Εδώ, λοιπόν, το λόγο αναλαμβάνει η 
αμεσότητα, η εμπειρία της σχέσης (ό.π., 68). Δεν επαρκούν νόηση, κρί-
ση, φαντασία, διαίσθηση, μυστικιστική ενόραση-απόγνωση. Χρειάζεται 
παράδοση στην αγαπητική σχέση. Τότε κοινωνείται μια γνώση, που κερ-
δίζεται μέσα από σχέσεις εμπειρικής αμεσότητας. Σημαίνεται, δεν μένει 
εντελώς άρρητη, με τα σημαίνοντα της γλώσσας, όπως κάθε εμπειρική 
γνώση (ό.π., 67). Ό,τι είναι αυθυπέρβαση είναι παραίτηση από το Εγώ, 
αγάπη, έρωτας, ζωή, θρίαμβος της ζωής καταπάνω στο θάνατο (Γιαννα-
ράς 2006-2007, 62). 

Η Εκκλησία έχει σημεία του ένσαρκου Λόγου, μέσα από τα οποία ανι-
χνεύει τη νίκη του θανάτου (ό.π., 61,). Με την εις Άδην Κάθοδον, ήτοι 
την Ανάσταση του Χριστού, καταργείται η φυσική αναγκαιότητα του θα-
νάτου («σωτηριώδες σημείο») (ό.π., 60). Στην κατεύθυνση αυτή κινείται 
ο άνθρωπος όχι απλώς με ελευθερία επιλογών, αλλά με έμπρακτη αυτα-
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παρνητική άσκηση, με την οποία αποδεσμεύει το γνωμικό του θέλημα. 
Με απεξάρτηση από τις επιταγές του Εγώ (ό.π., 61). Γιατί η Ανάσταση 
του Κυρίου σημαίνει ελευθερία από το να υπάρχει κανείς με όρους φύ-
σης, ελευθερία από υπαρκτικές προδιαγραφές, μη υποταγή ακόμα και 
στον αναπόφευκτο θάνατο του ανθρώπου (ό.π., 59· βλ. και Γιανναράς 
2006, 311). Η Ανάσταση ως τρόπος υπάρξεως μετάγει από τη φύση στη 
σχέση.  

Οι άγιοι κοινωνούν μιαν εμπειρία σχέσεων προσωπικής αμεσότητας, 
δεν κάνουν κοινοποίηση πληροφοριών, αλλά προκαλούν μια σχέση εμπι-
στοσύνης στους κάποτε αυτόπτες της παρουσίας Του, μια διά μέσου των 
γενεών διαδοχή της ίδιας εμπειρικής μετοχής, μεταβίβαση της μαρτυρίας 
ψηλάφησης των ευαγγελικών σημείων (Γιανναράς 2006-2007, 63).  

Εκκλησιαστική μαρτυρία, αυτό που ακούσαμε με τα αφτιά μας και εί-
δαμε με τα μάτια μας και ψηλάφησαν τα χέρια μας, ο Θεός που ψηλαφεί-
ται, είναι εμπειρία χωρίς νοητικές αναγωγές (Γιανναράς 2006, 294 κ.ε., 
310). Η αυθεντική ιστορικότητα της εκκλησιαστικής εμπειρίας, το Ευαγ-
γέλιο, είναι συνάρτηση εμπειρικών ψηλαφήσεων, όχι θέμα επιστημονικής 
αξιοπιστίας, είναι άθλημα, μετοχή σε κοινή πάλη για αυθυπέρβαση και 
αυτοπροσφορά, όχι αντικειμενικές πηγές αξιοπιστίας, αλλά εμπειρίες που 
επαληθεύονται μόνο και ρεαλιστικότατα, όταν κοινωνούνται, όπως η  
εμπειρία του έρωτα ή της τέχνης (ό.π., 292). Αδυνατούν εμπειριστές και 
ορθολογιστές να κατανοήσουν αυτήν την εμπειρία και να συνειδητο-
ποιήσουν αυτό το νόημα του θανάτου.  

Προείπαμε: στα Ασκητικά του Αγίου Ισαάκ του Σύρου υπάρχει μια 
άλλη αντιμετώπιση του φόβου του θανάτου, καρπός θεωρίας των Γρα-
φών, «αυτοπτότων μαρτύρων» και «μικρής» προσωπικής εμπειρίας (βλ. 
και: Σιάσιος 2007 κ.ε.). Η γνώση δεν κατηγορείται, αλλά αναδεικνύεται ο 
ρόλος της πίστης στην αποκατάσταση της αυθεντικής γνώσης, όπου η 
διάνοια μπαίνει στο παιχνίδι, αλλά με άλλους όρους, όχι σαν αυτούς του 
ορθολογισμού. Αυτό γίνεται ... διά της φροντίδος, ήτις τελειούται εις την 
διάνοιαν και διά της φροντίδος του μέλλοντος αιώνος, όταν η πίστη κατα-
πίνει τη γνώση … και τότε εξυπνίζονται αι εσωτερικαί αισθήσεις της ψυ-
χής εις την εργασίαν του πνεύματος κατά τάξιν, ήτις γίνεται εις εκείνην την 
διαγωγήν της αθανασίας και αφθαρσίας· διότι ως διά τινός μυστηρίου εδέ-
χθη εντεύθεν την νοητήν ανάστασιν προς αληθινήν μαρτυρίαν της αναστά-
σεως όλων των ανθρώπων (Άγ. Ισαάκ Σύρος, 230). 

Ο τύπος του μέλλοντος (ό.π., 231) πώς μαρτυρείται; Εν ησυχία, διά της 
μαρτυρίας της συνείδησης, η οποία στηρίζει την καρδιά και τότε αυτός ο 
«τύπος» αποκαλύπτεται στη διάνοια αναιτίως, χωρίς κάποια σχετική 
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σπουδή, διότι δεν ευρίσκει εις αυτήν ύλην η διάνοια (ό.π., 233). Εάν ο άν-
θρωπος μένει στην «ψιλή» γνώση (την «σαρκική»), αυτήν που όντως εί-
ναι ποιητική της τέχνης και της επιστήμης («φυσιεί» η γνώση αυτή), εάν 
μένει στη σπουδή της λογικής σοφίας, μοιραία δεν θα αποφύγει τις μέρι-
μνες, ούτε το φόβο των ασθενειών, ούτε το φόβο του θανάτου, θεωρώ-
ντας ότι τα πάντα είναι δική της υπόθεση. Επινοεί τότε τεχνάσματα ευ-
φυή, αλλά αναποτελεσματικά για να αποφύγει την πνιγηρή κατάσταση, 
γεγονός που ωθεί τον άνθρωπο σε εναντίωση προς τους συνανθρώπους 
του και σε ταραχή, θεωρώντας τον παρόντα κόσμο ως τον μοναδικό 
(Σιάσιος 2007, 303 κ.ε.). 

Κάθε «λογική» απόπειρα γνώσης του θανάτου συνεπιφέρει τραγικά 
αδιέξοδα. Το γνωστό από το Γεροντικό Αντώνιε, σεαυτώ πρόσεχε … ου 
συμφέρει σοι αυτά μαθείν είναι μια καθοριστική απάντηση. Οι πατέρες 
όχι μόνο διέκριναν τη δύναμη της αρχαίας φιλοσοφίας, αλλά άντλησαν 
από αυτή πλείστα όσα σχήματα σκέψης και τεκμηρίωσης. Και στο θέμα 
του θανάτου επέμειναν στη διάκριση γνώσης και πίστης, στιγματίζοντας, 
όπως κάνει ο Χρυσόστομος, την αφελή σκέψη: μυίας και κώνωπας και 
θάμνους τας των ανθρώπων λέγοντες γίνεσθαι ψυχάς και τον Θεόν αυτόν 
ψυχήν (Παπαδόπουλος 1999, ΙΙ, 10). Την εμπιστοσύνη όμως σε ένα ζων 
Πρόσωπο, που δεν το εγγίζει θάνατος, τη θεώρησε η φιλοσοφία βδέλυγμα. 

Ο ασκητής έχει αφοβία θανάτου, γιατί έχει αφαιθεί σε ένα Πρόσωπο 
που είναι υπεράνω κάθε φθοράς. Παιδεία θανάτου εδώ είναι η βεβαίωση 
της Ανάστασης και η μετοχή στην κοινωνούμενη εμπειρία της, που αξιώ-
νει τον άνθρωπο να δει με αβλεψία και αγνωσία, ενωμένος τω αφθέγκτω, 
χωρίς αλλοίωσιν ή φθοράν ή μερισμόν, οπότε ... και αυτών απόλυται των 
ορωμένων και των ορώντων, και εις τον γνόφον της αγνωσίας εισδύει τον 
όντως μυστικόν, καθ’ ον απομύει πάσας τας γνωστικάς αντιλήψεις … (Δι-
ονύσιος Αρεοπαγίτης 2002, 46). 

Αλλά μάλλον θα χρειαστεί να επανέλθουμε στο θέμα αυτό κάποια άλ-
λη φορά και να το εξετάσουμε μέσα από την προοπτική της υπερβατικής 
λογικότητας. 

 
 

6. Eπίμετρο παιδαγωγικό 
 
Παιδεία θανάτου και παιδεία εμπειρίας ανακύπτουν από τα παραπάνω ως 
αδυσώπητες προτεραιότητες. Φαίνονται διαμετρικά αντίθετες, αλλά είναι 
προκλητικά συνοδοιπόρες στο νόημα της ζωής. Παιδεία εμπειρίας πά-
ντως σήμερα δεν ασκεί το σχολείο. Θα χρειαστεί η Παιδαγωγική να απε-
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γκλωβιστεί από τυποποιημένες πρακτικές, να βγει κάποτε από τα σύνορά 
της, να τολμήσει το νέο της «γνωστικό αντικείμενο» ακολουθώντας, ας 
πούμε ενδεικτικά, κάτι σαν εκείνο το «ποίημα» του Μακαρένκο. Όσο κι 
αν αυτό αφορά μια συγκεκριμένη πολιτιστική ατμόσφαιρα και μια ειδική 
μορφή κοινωνικής αγωγής και μοιάζει ασύγχρονο, εάν ξαναδιαβαστεί 
προσεκτικά σου αποκρυσταλλώνει και τα δύο, και το έλλογο και το υπερ-
βατικό. Η πικρή, όσο και μεγαλειώδης εμπειρία του Σταθμού Γκόρκι συ-
μπλέει με την υπερβατικότητα που αποπνέει η γεμάτη παιδαγωγικό μεγα-
λείο, ψυχική ανάταση, θυσιαστικό πνεύμα και αρχοντιά προσωπικότητα 
του παιδαγωγού. Γεύση από τη «διευκρίνιση» Καστοριάδη, θα λέγαμε 
και, πάντως, τα λέει όλα ο υπότιτλος: ο δρόμος προς τη ζωή. Με τα λόγια 
του ίδιου του Μακαρένκο:  

 
Δεν ξέρω πως έγινε, μα ύστερα απ’ όλη αυτή τη μελέτη κατέληξα στη 
βαθιά πεποίθηση, ότι δεν κατέχω καμιά επιστήμη, καμιά θεωρία, ότι 
τη θεωρία θα πρέπει να τη βγάλω  μέσα απ’ το σύνολο των πραγμα-
τικών γεγονότων, που ξετυλίγονταν μπροστά στα μάτια μου. Μάλι-
στα στην αρχή δεν το ’νιωσα  αυτό, αλλ’ απλά διαπίστωσα, πως δε 
μου χρειάζονται έτοιμες φόρμουλες, παρμένες απ’ τα βιβλία που έτσι 
είτε αλλιώς, δε μπορούσα να τις χρησιμοποιήσω στη δουλειά μου, 
αλλά  μου χρειαζόταν μια άμεση ανάλυση των γεγονότων κι άμεση 
δράση. (Μακαρένκο 1985, 36 κ.ε.) 

 
Πώς θα εκπτυχθεί σε γενικό παιδαγωγικό επίπεδο και σε επίπεδο Διδα-
κτικής Μεθοδολογίας κάτι ανάλογο δεν είναι εύκολο εδώ να απαντηθεί. 
Σίγουρα, όμως, χρειάζεται αλλαγή πόλων: απαιτείται η άσκηση, που δεν 
ετοιμάζεται από κάποια παιδαγωγική θεωρία, αλλά συνιστά εμπειρία 
ζωής και, εξ αυτού του λόγου, συνυφαίνει έλλογο και υπερβατικό. 

Και τι γίνεται με την παιδεία θανάτου; Η αρχαία ελληνική, και όχι μό-
νο, φιλοσοφία συνεξετάζει τη γένεση με το θάνατο (Schestov 1981, 259 
κ.ε.). Η γένεση και ο θάνατος των όντων είναι, κατά τον Αναξίμανδρο, 
μέσα στο Είναι τους. Και τα δύο μας παραπέμπουν σε μια αλήθεια αμε-
τάβλητη, σε ένα άλλο Είναι, που υπερβαίνει τους νόμους γένεσης και 
φθοράς, δηλαδή υπερβαίνει τους φυσικούς όρους. Ο θάνατος, λοιπόν, ως 
παραίτηση από το ατομικό Είναι, μόνον εκεί, ήτοι πέραν των νόμων αυ-
τών μπορεί να ιχνηλατηθεί. Η παλαιδιαθηκή ερμηνεία, από την άλλη 
πλευρά, είναι γνωστή: ο καλός λίαν κόσμος αποκαλύπτεται με όρους αν-
θρωπολογικούς-γνωστικούς, αυτούς που υπαινίσσεται το προπατορικό 
αμάρτημα, κακός και φθαρτός. Δεν υπάρχει εδώ η φιλοσοφική αντίληψη 
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περί θανάτου ως καταστατικού στοιχείου της ύπαρξης, που εκφράζεται 
μέσα από τη θέση το φίδι δεν απάτησε τον άνθρωπο, ο θάνατος δεν είναι 
η τιμωρία που επέβαλε ο Θεός. 

Όμως αυτή η εγελιανή αντίληψη –ορθολογική συνοδοιπόρος του εμπει-
ρισμού που εμμένει στη δικαίωση της λογικής–, διατείνεται ότι είναι έτοι-
μη να αλλάξει ρότα και να δεχθεί δικαίωση της Βίβλου, με όρους όμως 
έλλογης συνείδησης, θεωρώντας ότι όλες οι αλήθειες είναι κατά την ετυ-
μολογία της λέξης, αποκαλύψεις. Καιρός είναι να μας μιλήσει γι’ αυτό 
που απομένει, όταν το ανθρώπινο πνεύμα –το θαύμα είναι βιασμός του 
πνεύματος– που παράγει αιώνιες αλήθειες, σιγήσει και αρχίσει να μιλάει 
το Πρόσωπο, αυτό που ακούν να μιλάει αυτόπτεις μάρτυρες (ό.π., 267). 

Η φιλοσοφία αναζητά έλλογη πραγματικότητα, αντικειμενικότητα, 
γνώση και κατανόηση του θανάτου, εμπειρία, αλλά δε νοιάζεται για αιώ-
νια σωτηρία. Ο άνθρωπος επιμένει να επιλέγει την αναγκαιότητα και τις 
αιώνιες αρχές της, παρά το Πρόσωπο. Και αυτός ο Καντ θα πει για τις  
εμμονές του στην αναγκαιότητα: «Η εμπειρία μας δείχνει αυτό που υπάρ-
χει, αλλά δεν μας δείχνει πως αυτό που υπάρχει πρέπει αναγκαίως να  
υπάρχει έτσι (όπως ακριβώς υπάρχει και όχι κατ’ άλλον τρόπο). Γι’ αυτό 
ακριβώς η εμπειρία δεν μας παρέχει την αληθινή γενικότητα ...» (ό.π., 
269). Ποια είναι αυτή η εμπειρία; Σίγουρα, μετά τη διάκριση των τριών 
ειδών, που προηγήθηκε, πρόκειται για την γνώση, που κι αυτή εδώ ελέγ-
χεται ως λειψή. Σε αυτήν παραδίδει η φιλοσοφία τον άνθρωπο;  

Τρόπο ύπαρξης με απόλυτη εμπιστοσύνη, όσον αφορά το θάνατο, σε 
ένα Πρόσωπο, για το οποίο έχω εμπειρία, ή παρηγορητικές συμβουλές 
που κατασκευάζω μόνος μου; Έλλογη υπερβατικότητα ή έλλογη πραγμα-
τικότητα; Χρόνος θνησιμαίος, εργώδης και ψυχολογικός, θάνατος φυσικός 
δεσμώτης, αποσβολωμένη αισθητηριακή εμπειρία, ή χρόνος από του νυν 
εσχατολογημένος, αιωνισμένος, ακομμάτιαστος, ανακαινισμένος, ήτοι 
εμπειρία θανάτου ασκητική, βίαιη έξοδος από τον ευθύγραμμο, όσο και 
ψυχολογικό, χρόνο του θανάτου; (Ράμφος 1994, 15, 75 κ.ε., 121, 418) Ο 
άνθρωπος είναι ελεύθερος να πιστέψει στη «φασματική δύναμη» των νό-
μων τύπου ένα και ένα κάνουν δύο, και να παραδοθεί δέσμιος, την ώρα 
που διατείνεται ότι ελευθερώνεται, στην κυριαρχία αιώνιων αρχών 
(Schestov ό.π., 275). 

Και το θάνατο, μοιραία, τον ενέταξε ο άνθρωπος σε αυτό το αδιέξοδο 
κυνηγητό της γνώσης της έλλογης πραγματικότητας. Όσο ο άνθρωπος εμμέ-
νει στην εμπειρία αποκλειστικά και μόνο αυτής της έλλογης πραγματικό-
τητας και αποστρέφεται την έλλογη υπερβατικότητα θα πέφτει στη δια-
χρονική πλάνη της αντικειμενίκευσης, τουτέστι στο αδιέξοδο του θανάτου.  
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