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ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Σε τι µπορεί να συνίσταται το µορφωτικό ιδεώδες που οι προοδευτικοί 

άνθρωποι θα ήθελαν να κατισχύσει, τόσο στην παρούσα όσο και στην καθ' 

υπόθεση καλύτερη κοινωνία του µέλλοντος; Γιατί είναι καλό να µορφώνονται οι 

άνθρωποι, µε ποιο βασικό αξιακό πρόσηµο και µε ποιο γενικό πνεύµα δέον να 

διεξάγεται η εκπαιδευτική διεργασία; Αυτά είναι κατ' ουσίαν ερωτήµατα 

πρακτικής φιλοσοφίας, που αρµόζει να τίθενται και να απαντώνται ως τέτοια. 

 

Σύνδεση γνώσης, ελευθερίας και ευθύνης 

Η γνώση εν γένει δεν εξαντλείται στα στενά πλαίσια της αυτοσυντήρησης. 

Ούτε σε τεχνικά εφόδια για τις τρέχουσες ανάγκες της παραγωγής και 

ανταλλαγής. Επεκτείνεται πολύ πέρα από αυτά, ανοίγεται στα µεγάλα ζητήµατα 

της ανθρώπινης ζωής, της φύσης, της κοινωνίας, του κόσµου, αλλά και της ίδιας 

της γνώσης. Η γνώση και η µάθηση αξίζουν για κάτι περισσότερο από το να 

συνεισφέρουν στην ικανοποίηση άµεσων βιοτικών αναγκών ή στην 

αναπλήρωση της φυσικής ένδειας. ∆ιαµορφώνουν ορίζοντα νοήµατος και 

επιτρέπουν στα πρόσωπα να αναπτύξουν τον εαυτό τους εν κοινωνία και µε 

ενδιαφέρον για τους άλλους.  

Η γνώση έχει εκδηλωθεί και ως ευρύτερη πνευµατική διάπλαση των 

ανθρώπων, ως συστατικός όρος µιας σοφίας περί τον βίο. Αυτή υπερακοντίζει 

το επίπεδο µιας παθητικής προσαρµογής στις εξωτερικές συνθήκες της ζωής. Η 

εµπλοκή των ανθρώπων στον κοινωνικό βίο ήδη από τις απαρχές των 

ιστορικών χρόνων άρχισε να ψηλαφεί όρους για δράση ορθολογική ως προς 

τους σκοπούς της. Αναζήτησε δράση πρόσφορη για ενεργητική προσαρµογή 

των ανθρώπων στις κοινωνικές συνθήκες, αντεπιδρώντας σ' αυτές, 

καλλιεργώντας αντίστοιχες µορφές συνείδησης, ατοµικά και οµαδικά.  

Τα πρόσωπα εγκοινωνίζονται, αλλά και σκέπτονται µέσα σε έναν κόσµο µε 

προσυνεστηµένες δοµές, κοινωνικές, γλωσσικές και επικοινωνιακές. Μέσα σε 

κοινωνικά περιβάλλοντα ήδη συγκροτηµένα, προσπαθούν να στοχασθούν τα 

δεδοµένα της συγκρότησης του κόσµου, κατά κάποιον τρόπο εκ των υστέρων, 

µε την ελπίδα να τα τροποποιήσουν και να τα βελτιώσουν. Αναπτύσσουν έτσι 

όρους για αναστοχασµό πάνω στο υπάρχον, µε την ιδέα ότι αυτό θα µπορούσε 

και θα όφειλε να είναι αλλιώς καµωµένο, µε σχέσεις λιγότερο άδικες, 
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περισσότερο ελεύθερες, ισωτικές, αλληλέγγυες.  

΄Hδη η σύλληψη της ενότητας µεταξύ Λόγου και ελευθερίας θέτει εξ 

υπαρχής ένα ζήτηµα ευθύνης των υποκειµένων. Οι άνθρωποι υπέχουν ευθύνη 

για το γεγονός ότι ανέχονται να διαιωνίζονται καταστάσεις και δοµές που 

καθηλώνουν την ανθρωπότητα σε ανωριµότητα, σε ετεροκαθορισµό της σκέψης 

και της πράξης, του βίου τους τελικά. Εποµένως, βαρύνονται µε το ηθικό χρέος 

να τολµούν να προάγουν τη γνώση γύρω από την πραγµατική ζωή και τη φύση 

της κοινωνίας, προκειµένου να µπορέσουν να τη µετασχηµατίσουν προς το 

καλύτερο.  

 

Γιατί λοιπόν να µορφωνόµαστε; 

Η απολυταρχική ιδεολογία της αγοράς πρεσβεύει ότι σκοπός της παιδείας 

είναι να πλάθει άτοµα που παρωθούνται αποτελεσµατικά από την επιδίωξη 

κέρδους ή τίθενται αποδοτικά στην υπηρεσία της κερδοφορίας του κεφαλαίου 

άλλων, για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η αντίληψη αυτή αναιρεί 

την αυτονοµία των προσώπων. Η Αριστερά οφείλει να αντιτάξει ότι αποστολή 

της παιδείας είναι να διαπαιδαγωγούµαστε οι άνθρωποι χάριν ηµών των ιδίων 

και του κοινού καλού, όχι προς εξυπηρέτηση κάποιου αυθέντη ή αφεντικού. 

Ο σκοπός της µόρφωσης συνίσταται σε καλλιέργεια των θεωρητικών, των 

ηθικοπρακτικών και των αισθητικών δυνάµεων των ανθρώπων. ∆ηλαδή την 

επιδίωξη, πρώτον, να καταστούµε ικανοί για θεωρητικό λογισµό, µπορώντας να 

διακρίνουµε το αληθές από το ψευδές, το εύλογο από το παραπλανητικό. Αυτό, 

όµως, αξιώνει σταθερά να δεσµευόµαστε από την αναζήτηση της αλήθειας, ως 

κανονιστική αρχή της γνώσης, διατηρώντας συγχρόνως το πρακτικό ενδιαφέρον 

η γνώση να αποβεί και επωφελής στον κοινωνικό βίο. ∆εύτερον, αιτούµενο είναι 

να καταστούµε επίσης ικανοί για έλλογη δράση ηθική, πολιτική και δικαιική, 

πετυχαίνοντας να διακρίνουµε το ηθικό από το ανήθικο, το δίκαιο από το άδικο. 

Και τρίτον, ζητείται να γίνουµε δεκτικοί αισθητικής απόλαυσης, µπορώντας να 

διακρίνουµε το ωραίο από το άσχηµο ή το ακαλαίσθητο. 

Αποστολή της παιδείας και της αγωγής, συνεπώς, δεν µπορεί να είναι άλλη 

από την εκλέπτυνση της ανθρώπινης κοινωνικότητας. Είναι η καλλιέργεια ως 

εξευγενισµένη ικανότητα πραγµάτωσης σκοπών, η παρακίνηση των 

εκπαιδευοµένων να ανασυγκροτούν δηµιουργικά τη γνώση. Να επινοούν και όχι 

απλώς να µαθαίνουν την επιστήµη και τη φιλοσοφία. Είναι να καλλιεργούνται σε 

όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης συνεκτικά πλέγµατα ευρύτερων γνώσεων, 

ώστε να διασφαλίζεται στον καθέναν ένα µορφωτικό κεκτηµένο ικανό για 

ανανέωση και περαιτέρω εµπλουτισµό του στον ενεργό βίο καθενός.  

Παρά ταύτα, στην εκπαιδευτική διαδικασία παρεµβάλλονται οι διδάσκοντες, 
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οι παιδαγωγοί, οι καθηγητές, όσοι ασκούν την εκπαιδευτική πολιτική του 

Κράτους, δηλαδή πρόσωπα µε ιστορική υπόσταση, τα οποία έχουν και τα ίδια 

ανάγκη να διαπαιδαγωγηθούν. Γιατί να δείχνει κανείς εµπιστοσύνη ή ακόµη και 

να προασπίζει, αν απαιτηθεί, τους εκπαιδευτικούς θεσµούς της αστικής 

κοινωνίας, το εκπαιδευτικό προσωπικό τους και –τουλάχιστον µερικά από– τα 

εκάστοτε καλλιεργούµενα µορφωτικά περιεχόµενα; Στην αστική κοινωνία 

διενεργείται εκ της λογικής του συστήµατος εκµετάλλευση ανθρώπου από 

άνθρωπο, γεννάται κοινωνική –και όχι µόνο– ανισότητα και αδικία, θεσµικά 

επικυρωµένη από το αστικό κράτος και το νοµικοπολιτικό του συγκρότηµα. Γιατί 

τότε να επιδειχθεί εµπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς µηχανισµούς, αν αυτοί 

λειτουργούν ως ιδεολογικοί µηχανισµοί του αστικού κράτους; 

Κατ’ αρχάς προαπαιτούµενο για αυθεντική γνώση της φύσης, του κόσµου, 

του ανθρώπινου βίου, της κοινωνίας και της οικονοµίας δεν µπορεί να είναι η 

καθυπόταξη της –είτε τακτικής είτε δια βίου– εκπαίδευσης στην «οικονοµία», 

δηλαδή εντέλει στις επιταγές της καπιταλιστικής συσσώρευσης. Απεναντίας, 

είναι επάναγκες η εκπαίδευση να ανακτήσει τη σχετική αυτονοµία της απέναντι 

στις εικαζόµενες ανάγκες της καπιταλιστικής παραγωγής και ανταλλαγής. Η 

αποστολή της δεν εξαντλείται στην προετοιµασία των παιδιών και των νέων για 

την επαγγελµατική ένταξή τους στην «παραγωγή», δηλαδή, ακριβέστερα, στις 

οικονοµικές διαδικασίες που συµφύονται στον καπιταλιστικό καταµερισµό 

εργασίας, όπως αυτός αναπτύσσεται ιστορικά.  

Πώς όµως η κατάσταση της παιδείας στο εκάστοτε ιστορικό παρόν, µε 

δεδοµένους ιστορικούς και κοινωνικούς περιορισµούς της, µπορεί να παράσχει 

ερείσµατα για εκλέπτυνση της ανθρώπινης φύσης µέσω της αγωγής; Αν 

επιδειχθεί εµπιστοσύνη στην εκάστοτε υπάρχουσα κατάσταση παιδείας και 

εκπαίδευσης, πώς µπορεί να συσταθεί κριτική των κακώς κειµένων σ' αυτήν;  

 

Η παιδεία δικαιώνεται στην προοπτική ιστορικής προόδου για την 

ανθρωπότητα 

Προς απάντηση του προηγούµενου ερωτήµατος προσήκει να παρακαµφθεί 

η οπτική γωνία του ατόµου ως µεµονωµένου υποκειµένου, είτε εκπαιδευτή είτε 

εκπαιδευόµενου. Εάν η αποστολή της παιδείας εκτείνεται στο διηνεκές, τότε 

υπερφαλαγγίζει καταφανώς την πεπερασµένη υπόσταση των µεν και των δε. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο µονάχα στην προοπτική διηνεκούς 

αναπαραγωγής του ανθρώπινου γένους συνολικά µπορεί να αναζητηθεί, 

µακροπρόθεσµα, η προαγωγή της παιδείας και γενικότερα του πολιτισµού.  

Η µακροϊστορική προοπτική της ανάπτυξης του ανθρώπινου γένους είναι 

συνθήκη αναγκαία, όχι όµως και επαρκής για τη διάχυση των αγαθών του 
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πολιτισµού και της παιδείας σε περισσότερους ανθρώπους. Απαιτείται κάτι 

θετικότερο και πιο απτό. ∆εν αρκεί η τυπική αναγνώριση της αµοιβαιότητας των 

εµπλεκόµενων υποκειµένων στην εκπαιδευτική σχέση. Προσαπαιτείται η 

ετοιµότητά τους να αλληλοσυγκροτηθούν ως συµµέτοχοι στη µορφωτική 

διαδικασία, σε σχέση αµφίπλευρης διαπαιδαγώγησης.  

Σε αυτή τη διαδικασία αλληλεπίδρασης και αµοιβαίας διαπαιδαγώγησης 

αποδεικνύεται ότι η γνώση δεν είναι απλώς κάτι το µεταδόσιµο από τη µία 

πλευρά προς την άλλη. Το ζητούµενο είναι, αρνητικά διατυπωµένο, να βρεθεί 

κοινή ατραπός για την απαλλαγή των εκπαιδευτών και των εκπαιδευοµένων 

από την άγνοια, το παγιωµένο ψεύδος, τον σκοταδισµό και τις προκαταλήψεις. 

Θετικά εκπεφρασµένο, έγκειται στην αµοιβαίως επωφελή και τερπνή αναζήτηση 

της αλήθειας, της ορθότητας, του ωραίου. Σε αµφότερα τα σκέλη του, το αίτηµα 

αυτό αξιώνει την κινητοποίηση της προσωπικής σκέψης καθενός, τη χρήση της 

ίδιας διανοίας. Ως εξάσκηση αυτονοµίας, τόσο στην κατάκτηση της θεωρητικής 

γνώσης όσο και στο ακόνισµα του ηθικού κριτηρίου στα ζητήµατα του 

πρακτέου.  

Η αποστολή της εκπαίδευσης είναι διττή. Το ένα σκέλος της, ιδίως στα 

ανώτερα σκαλοπάτια της, αναφέρεται ασφαλώς σε εκπαίδευση ειδική, ενώ το 

άλλο σκέλος της σε εκπαίδευση γενική. Αφενός, λοιπόν, ως ανώτατη 

εκπαίδευση αποβλέπει στη δηµιουργική παροχή ενός συνεκτικού 

συµπλέγµατος γνώσεων πάνω σε ορισµένη βασική επιστήµη, τόσο στις 

θεωρητικές της συντεταγµένες όσο και στις πρακτικές της διαστάσεις. Αφετέρου, 

όµως, σε όλες τις βαθµίδες της, επεκτείνεται στην καλλιέργεια ουσιαστικής 

µόρφωσης, ικανής να αναδείξει τους νέους ανθρώπους σε «ελεύθερους και 

υπεύθυνους πολίτες», εγκρατείς µιας καλής βασικής παιδείας. 

Ζητείται, λοιπόν, εκπαίδευση που επιτρέπει στους ανθρώπους να 

καταστούν κοινωνικοί, δηµιουργικοί, ικανοί για έντιµη συνεργασία, µέσα στους 

επαγγελµατικούς χώρους, αλλά και έξω από αυτούς, στον ελεύθερο χρόνο τους, 

καθώς και στην επικοινωνιακή δράση τους. Για όλους τους ανθρώπους και όχι 

µόνο για ένα κλάσµα τους, που θα ήταν το απολύτως αναγκαίο για τη 

στελέχωση των διάφορων κλάδων της «οικονοµίας», µε τους υπόλοιπους 

ανθρώπους ριγµένους στην αθλιότητα της µακρόχρονης ανεργίας, στον 

κυκεώνα του κοινωνικού αποκλεισµού.  

Η αποστολή αυτή, δηλαδή η καλλιέργεια της γενικής ικανότητας για 

ελεύθερη αυτοπραγµάτωση των ανθρώπων, θα µπορούσε να θεραπεύεται κατ' 

εξοχήν, τουλάχιστον σε µακρά κλίµακα, σε κοινωνία δίχως εκµετάλλευση, χωρίς 

καταπίεση των κλίσεων και των αναγκών. Θα µπορούσε να προάγεται σε 

κοινωνία στην οποία η πλειονότητα των µελών της θα νοιαζόταν πραγµατικά, µε 
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αγωνιστικούς και αλληλέγγυους τρόπους, να µειώσει την κοινωνική 

δραστικότητα της εκµετάλλευσης και της συνεπακόλουθης ανισότητας γενικώς 

στον βίο των ανθρώπων και ειδικότερα στις µορφωτικές προοπτικές καθενός. 

Οι σκέψεις αυτές δεν υποδηλώνουν απλώς µια ιστορική δυνατότητα για το 

καλύτερο. Απηχούν µια ρυθµιστική ιδέα για την εκπαιδευτική και γενικότερα για 

την πολιτική δράση, που δεσµεύει ήδη σήµερα αλλά και εσαεί τους ανθρώπους, 

ως παιδαγωγούς, εκπαιδευόµενους, εργαζόµενους και πολίτες, προς τη 

χειραφετητική κατεύθυνση που αναφέρθηκε προηγουµένως. Μόνο µέσα από 

παρόµοια προοπτική φαίνεται δυνατή η ικανοποιητική απάντηση σε εύλογα 

ερωτήµατα του είδους: πώς και σε ποιον βαθµό µπορεί να δικαιώνεται η 

εκπαιδευτική πρακτική και τα περιεχόµενά της, εδώ και τώρα, σε ιστορικές 

κοινωνίες περιορισµένης ελευθερίας και µερικής ισότητας, µέσα στις οποίες, 

εντούτοις, δρούµε και στοχαζόµαστε;  

Η κατεύθυνση στην οποία µπορεί να αναζητηθεί η απάντηση είναι ότι η 

παιδεία δέον να προσανατολίζεται προς την καλύτερη δυνατή κατάσταση του 

ανθρώπινου γένους προσεχώς και όχι να προσκολλάται στην εκάστοτε 

ενεστώσα. Μαζί µε κατάλοιπα του παρελθόντος κουβαλά µέσα της και σπόρους 

του µέλλοντος. Η παιδεία τού σήµερα µπορεί να δικαιώνεται, λοιπόν, στον 

βαθµό που αγωνίζεται να υπερβεί τον εαυτό της προς το καλύτερο, ως µία 

πτυχή της γενικότερης ευθύνης των παιδαγωγών ως πολιτών για να οδεύσει και 

η κοινωνία εν συνόλω, εθνική και παγκόσµια, προς το καλύτερο. 

 

 


