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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου (ΕΟΚ) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1995 
σε ειδική συνέλευση που έγινε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Στη συνέλευση 
παρευρέθηκαν περισσότεροι από 200 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων. 

Οι σκοποί του Εκπαιδευτικού Ομίλου διαγράφονται από το καταστατικό 
του και αυτοί είναι: 

 Η προώθηση εκπαιδευτικής πολιτικής η οποία, από τη μια, θα 
αναδεικνύει την ελληνική και χριστιανική φυσιογνωμία της Κύπρου και θα 
διασφαλίζει τις παραδόσεις και την πολιτιστική κληρονομιά της και, από 
την άλλη, θα συμβάλλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών 
προσανατολισμών της Κύπρου. 

 Η παρακολούθηση των σύγχρονων εκπαιδευτικών τάσεων και η 
συμβολή στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής εκπαίδευσης της Κύπρου. 

 Η συστηματική μελέτη προβλημάτων της εκπαίδευσης της Κύπρου και η 
συμβολή στην αντιμετώπισή τους. 

 Η συμβολή στην προαγωγή της ελληνικής εκπαίδευσης της Κύπρου και, 
γενικότερα της ελληνικής παιδείας σε συνεργασία με ανάλογους 
οργανισμούς τόσο στην Κύπρο και στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες. 

 Η καλλιέργεια αγωνιστικού πνεύματος το οποίο εξασφαλίζει την 
ελευθερία της Κύπρου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σ’ 
ολόκληρο τον κόσμο. 

Η πραγμάτωση των σκοπών του Ομίλου προγραμματίζεται να γίνει με 
μέσα όπως οργάνωση επιτροπών για συστηματική και συντονισμένη 
παρέμβαση στα εκπαιδευτικά δρώμενα της Κύπρου, διεξαγωγή ερευνών και 
ανάληψη μελετών που σχετίζονται με την ελληνική εκπαίδευση της Κύπρου, 
οργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων και εκπαιδευτικών συνεδρίων, συνεργασία 
με ιδρύματα βασικής παιδαγωγικής κατάρτισης και ενδοϋπηρεσιακής 
επιμόρφωσης στην Κύπρο και στην Ελλάδα και ιδιαίτερα με το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, και τακτικές περιοδικές εκδόσεις που διανέμονται δωρεάν στα μέλη. 

Το συνέδριο με θέμα «Φιλοσοφία, σκοποί και λειτουργεία της 
εκπαίδευσης στην Κύπρο: Προετοιμασία για τον 21ο αιώνα», είναι η πρώτη 
σοβαρή προσπάθεια του ΕΟΚ να αρθρώσει έγκυρο και έγκαιρο λόγο για τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα στην Κύπρο. 

Ο 21ος αιώνας δεν είναι πλέον μια πρόκληση για αλλαγές αλλά ο αιώνας 
της έκφρασης των αλλαγών αυτών όπως εκφράζονται μέσα από: 
παγκοσμιοποίηση με διαφορετικές δομές και οργάνωση της κοινωνίας και του 
χώρου εργασίας, ανταγωνισμό για την παραγωγή γνώσης, έμφαση και 
ταυτόχρονα έλεγχο της ραγδαίας ανάπτυξης στον τομέα των επιστημών, της 
τεχνικής και τεχνολογίας, και ετερόνομο εκσυγχρονισμό της εποχής μας με 
την υπερτροφία των υλικών «αξιών». 
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Ποιες είναι οι προεκτάσεις των πιο πάνω χαρακτηριστικών στην 
εκπαίδευση της Κύπρου; Πιο συγκεκριμένα, πως τα πιο πάνω χαρακτηριστικά 
επηρεάζουν τους σκοπούς και τη λειτουργία της εκπαίδευσης σήμερα στην 
Κύπρο; Ποια είναι η παρούσα κατάσταση πραγμάτων και προς ποια 
κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί μελλοντικά η εκπαίδευσή μας; Απάντηση στα 
βασικά αυτά θέματα επιχειρείται με τις ανακοινώσεις που έγιναν στο συνέδριο 
και τις συζητήσεις που ακολούθησαν. 

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση παραδίδει σήμερα ο ΕΟΚ στη δημοσιότητα τον 
ειδικό τόμο που ετοίμασε για το πιο πάνω συνέδριο. Στον τόμο 
περιλαμβάνονται οι βασικές ομιλίες που έγιναν στο συνέδριο, το πορίσματα 
δυο ερευνών οι οποίες έγιναν στο πλαίσιο του συνεδρίου και οι συζητήσεις 
που έγιναν. Με την ευκαιρία ο ΕΟΚ ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν στην 
πραγματοποίηση του πρώτου συνεδρίου του καθώς και στην έκδοση του 
τόμου αυτού. 
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Χρήστος Θεοφιλίδης 
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 
 

 

Αγαπητοί Σύνεδροι, 

Σας καλωσορίζω στο Πρώτο Παγκύπριο Συνέδριο του Εκπαιδευτικού 
Ομίλου Κύπρου (ΕΟΚ) και ταυτόχρονα σας ευχαριστώ εκ μέρους του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΚ και της Οργανωτικής Επιτροπής του 
Συνεδρίου γιατί μας τιμάτε με την παρουσία σας. Θέμα του συνεδρίου μας 
είναι «Φιλοσοφία, σκοποί και λειτουργία της εκπαίδευσης στην Κύπρο». 

Το συνέδριο αυτό είναι το πρώτο του Ομίλου μας. Η θεματική του 
συνεδρίου σχετίζεται άμεσα με αυτή την ίδια την ύπαρξη του Ομίλου. Στην 
ιδρυτική μας συνέλευση τον Ιανουάριο του 1995 τονίσαμε ότι ο Εκπαιδευτικός 
Όμιλος Κύπρου έχει ως πρώτο σκοπό την προώθηση εκπαιδευτικής πολιτικής 
η οποία θα αναδεικνύει την ελληνική και χριστιανική φυσιογνωμία της Κύπρου 
και θα διασφαλίζει τις παραδόσεις και την πολιτιστική κληρονομιά της, ενώ 
ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών 
προσανατολισμών της Κύπρου. Εξετάζοντας τη φιλοσοφία, τους σκοπούς και 
τη λειτουργία της εκπαίδευσης στην Κύπρο επικεντρώνουμε την προσοχή μας 
στην αποτελεσματικότητα της και το ρόλο που αυτή αναμένεται να 
διαδραματίσει στο άμεσο μέλλον. 

Υπενθυμίζω επίσης ότι στην ίδια ιδρυτική συνέλευση διακηρύξαμε ως 
δεύτερο στόχο μας την παρακολούθηση των σύγχρονων εκπαιδευτικών 
τάσεων και τη συμβολή στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής εκπαίδευσης της 
Κύπρου. Για την προώθηση αυτού του στόχου ο Όμιλος μας θα αναλάβει 
συστηματική μελέτη εκπαιδευτικών προβλημάτων. Πιστεύουμε ότι ως Όμιλος 
διαθέτουμε επιστημονικό προσωπικό το οποίο από τη μία είναι σε θέση να 
έχει απόψεις για τα τρέχοντα εκπαιδευτικά προβλήματα του τόπου και από 
την άλλη έχει την πείρα και δεξιότητα οργάνωσης και διεξαγωγής 
εκπαιδευτικών μελετών και ερευνών. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. 
Ωρίμασε, πιστεύουμε, η στιγμή να μην είμαστε μόνο καταναλωτές γνώσης 
στον εκπαιδευτικό τομέα αλλά και παραγωγοί της. 

Το συνέδριο μας κινείται σε δύο άξονες: από τη μια εξετάζουμε την 
ποιότητα της εκπαίδευσης στην Κύπρο σήμερα και από την άλλη μελετούμε 
τις προϋποθέσεις που πρέπει να εξασφαλιστούν ώστε αυτή να ανταποκριθεί 
στις προκλήσεις της εποχής μας. Πιστεύουμε ότι η απόφαση του ΕΟΚ να 
ασχοληθεί με αυτό το θέμα είναι έγκυρη και επίκαιρη. Είναι σημαντικό να 
διαπιστώσουμε πόσο αποτελεσματική είναι η εκπαίδευση μας σήμερα. Τα 
μηνύματα από διεθνείς συγκριτικές μελέτες στις οποίες συμμετείχε η Κύπρος 
δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Στη διεθνή έρευνα αλφαβητισμού η Κύπρος 
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κατέλαβε μια από τις τελευταίες θέσεις. Στην επίσης διεθνή έρευνα 
Μαθηματικών και Επιστήμης που έγινε πολύ πρόσφατα, τα αποτελέσματά 
μας ήταν ακόμα πιο αποκαρδιωτικά. Ωστόσο, πρέπει να δούμε την 
αποτελεσματικότητα του σχολικού μας συστήματος και την ποιότητα της 
εκπαίδευσης σε μικροεπίπεδο. Πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά το θέμα: 
ποιες είναι οι κύριες και επιμέρους επιδιώξεις της εκπαίδευσής μας και πόσο 
αυτές πραγματοποιούνται με τις σημερινές δομές του συστήματός μας; Σε 
ποιο βαθμό προετοιμάζει η εκπαίδευση τους αποφοίτους των σχολείων μας 
να ζήσουν πλήρη και παραγωγική ζωή σε τοπικό και διεθνές επίπεδο; Πόσο 
έτοιμοι είναι οι απόφοιτοι των σχολείων μας από γνωσιολογική, 
συναισθηματική, και ψυχοκινητική άποψη να λειτουργήσουν σε μια Ενωμένη 
Ευρώπη; 

Θεωρούμε ότι η ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης θα έχει άμεση και 
θετική επίπτωση στην ποιότητα ζωής του ατόμου. Το άτομο καλείται να 
αναπτύξει σήμερα επικοινωνιακή ικανότητα που του διασφαλίζει νόημα και 
ποιότητα στη ζωή του, ενώ ταυτόχρονα το καθιστά παραγωγικό μέλος της 
κοινωνίας μέσα στην οποία ζει. Στην εποχή μας χρειάζεται ένας 
διαμορφωμένος πολίτης με όραμα για τον προορισμό του ως ατόμου και για 
το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στον κοινωνικό του περίγυρο, ένας 
πολίτης με ιδιοπροσωπία και σαφείς επιδιώξεις, οι οποίες, ωστόσο, δεν τον 
απομακρύνουν από την αρμονική συμβίωση με άτομα διαφορετικών 
αντιλήψεων. Με απλά λόγια, η εκπαίδευση έχει ως βασική αποστολή της να 
συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου, η οποία θα το βοηθήσει να 
επιτύχει υψηλά επίπεδα γνωστικής συγκρότησης και να αναπτύξει στάσεις 
ζωής οι οποίες θα του επιτρέψουν να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως μέλος 
της στενότερης και ευρύτερης κοινωνίας. 

Κι ενώ η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων του παρόντος, είναι σε θέση, ταυτόχρονα, να μας 
προσανατολίσει στα προβλήματα του μέλλοντος. Ποια είναι αυτά τα 
προβλήματα; Πρώτο, ο ρυθμός της αλλαγής είναι, όσο ποτέ άλλοτε, ραγδαίος 
και επιταχυνόμενος. Η γνώση πολλαπλασιάζεται με καταπληκτικούς ρυθμούς. 
Ζούμε σε διαστημική εποχή με εκμηδενισμένο το πρόβλημα της απόστασης. 
Η δυνατότητα επικοινωνίας έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία μας. Η παραγωγή 
νέας γνώσης είναι συνεχής και ο χρόνος αξιοποίησής της στην καθημερινή 
ζωή μειώνεται συνεχώς. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι εκπαιδεύουμε για 
ένα κόσμο άγνωστο σ’ εμάς. Τα παιδιά και οι έφηβοι του σημερινού σχολείου 
θα είναι οι πολίτες του 21ου αιώνα. Οι σημερινοί νέοι θα πρέπει να 
εκπαιδευτούν ώστε, ως ενήλικες, να είναι λειτουργικά και δραστήρια άτομα. 
Για το σκοπό αυτό δεν αρκεί η καλλιέργεια της μνήμης. Πρώτιστα και κύρια, 
απαιτείται καλλιέργεια της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, η οποία θα 
ανοίξει το δρόμο της δημιουργικότητας και της δυνατότητας αξιολογικής 
αποτίμησης. Δεύτερο, η γνωστική ανάπτυξη πρέπει να συμπληρωθεί με 
συναισθηματική ωρίμαση η οποία μπορεί να στηρίζει αποτελεσματική 
επικοινωνία και αρμονική συμβίωση. Τέλος, η ανάγκη για σύμμετρη και 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ατόμου υποβάλει ότι η αισθητική αγωγή και ο 
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αλφαβητισμός στις διάφορες μορφές του πρέπει να αποτελούν μέρος των 
εκπαιδευτικών επιδιώξεών μας. Και είναι πάντοτε επίκαιρο και σοφό να 
ρωτούμε: Μήπως υπάρχει διάσταση μεταξύ των εκπαιδευτικών επιδιώξεων 
και της διαδικασίας πραγμάτωσής τους; Πως λειτουργούν τα σχολεία; Ή, 
σαφέστερα, ποια είναι η ποιότητα της σχολικής ζωής; Σε ποιο βαθμό 
πραγματώνονται οι σκοποί και οι στόχοι της εκπαίδευσης; 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Γνωρίζουμε ότι η διοργάνωση ενός συνεδρίου προϋποθέτει μεγάλη και 
συντονισμένη προσπάθεια. Για την πραγματοποίηση του παρόντος 
συνεδρίου δραστηριοποιήθηκαν διάφορες ομάδες εργασίας του ΕΟΚ. Σε όλα 
τα μέλη των ομάδων αυτών ο ΕΟΚ διά του Συμβουλίου του εκφράζει τις 
ευχαριστίες του. Ταυτόχρονα ευχαριστούμε τον κ. Θεόδωρο Στυλιανού για την 
ως τον περασμένο Οκτώβρη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ομίλου και τη συμβολή του στην οριστικοποίηση του προγράμματος και την 
εξεύρεση της χρηματοδότησης του συνεδρίου. 

Το συνέδριο αυτό δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την 
οικονομική συμπαράσταση φίλων και υποστηρικτών του ΕΟΚ. Ευχαριστούμε 
ιδιαίτερα την Ιερά Αρχιεπισκοπή και τη Μονή Κύκκου, το συνδικαλιστικό 
κίνημα της ΠΟΕΔ και το ταμιευτήριο των Δασκάλων για την οικονομική 
χορηγία τους. Όλως ιδιαιτέρως και ειλικρινώς ευχαριστούμε τον κο Γιάγκο 
Παπαδόπουλο. Στην πραγματικότητα το συνέδριό μας πραγματοποιείται 
χάρις στη δική του χορηγία. Τέλος, ευχαριστούμε την Τράπεζα Κύπρου. Οι 
χώροι και ο εξοπλισμός που μας διέθεσε αποτελούν άριστες συνθήκες για τη 
διεξαγωγή ενός συνεδρίου. 

Το συνέδριο μας, κυρίες και κύριοι, έχει τρία κύρια γνωρίσματα. Πρώτο, 
αξιοποιεί καταξιωμένους επιστήμονες για ανάπτυξη των θεωρητικών 
θεμάτων. Ο καθηγητής Νίκος Μουζέλης, κοινωνιολόγος διεθνούς κύρους, θα 
αναπτύξει το θέμα «Ο πολίτης του 21ου αιώνα». Ο Αναπληρωτής Καθηγητής 
του Πανεπιστημίου μας Παναγιώτης Περσιάνης, καταξιωμένος εκπαιδευτικός 
του τόπου μας, θα αναλύσει το θέμα «Φιλοσοφία και σκοποί της Κυπριακής 
εκπαίδευσης». Δεύτερο, το συνέδριο μας αξιοποιεί εμπειρικά δεδομένα για τη 
λειτουργία των σχολείων και την ποιότητα της σχολικής ζωής. Η Λέκτορας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη-Ιωαννίδου και ο Λειτουργός 
Ανάπτυξης Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας Λεωνίδας Κυριακίδης 
εργάστηκαν επικεφαλής ερευνητικών ομάδων για την προώθηση ερευνών 
που ανέλαβε ο Όμιλός μας. Τέλος, το συνέδριό μας θα δημιουργήσει 
προϋποθέσεις για ουσιαστικό διάλογο και συμμετοχή των συνέδρων. Στις 
βασικές εισηγήσεις αφιερώνεται αρκετός χρόνος για συζήτηση. Θα υπάρχει 
επίσης γενική συνεδρία στο τελευταίο μέρος του συνεδρίου για περαιτέρω 
εμβάθυνση στα βασικά μηνύματα του συνεδρίου. Από εμάς εξαρτάται το 
συνέδριο αυτό να γίνει βήμα ουσιαστικού διαλόγου. Με εντολή του 
Συμβουλίου του ΕΟΚ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους τέσσερις ομιλητές 
και τον κο Μιχαλάκη Μαραθεύτη που ανέλαβε να παρακολουθήσει τις 
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εργασίες του συνεδρίου και να περιγράψει τα κύρια μηνύματα μέσα από μια 
κριτική παρέμβασή του. Ευχαριστώ, επίσης, τους δύο Συντονιστές του 
συνεδρίου και τη Γραμματεία. 

Με την ευχή ότι το συνέδριο αυτό θα είναι πρόκληση για τον καθένα μας, 
σας καλωσορίζω και πάλι και εύχομαι καθένας μας να βρει σ’ αυτό κάτι 
ουσιαστικό και χρήσιμο για τον εαυτό του. 
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ΜΕΡΟΣ  Α΄ 
___________________ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ 
 

  



14 

  



  

15 

Νίκος Μουζέλης 
Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Λονδίνου 

 

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ 
 

Θα ξεκινήσω την ομιλία μου με δύο διακρίσεις που είναι απαραίτητες για 
την εξέταση των προοπτικών του πολίτη στον 21ο αιώνα. Η πρώτη διάκριση 
είναι μεταξύ της έννοιας του υπηκόου και αυτής του πολίτη, και η δεύτερη 
μεταξύ του αυτόνομου και του ετερόνομου πολίτη. 

1. Από τον υπήκοο στον πολίτη 

Εκ πρώτης όψεως η διαφορά μεταξύ υπηκόου και πολίτη είναι ότι ο 
πρώτος είναι λιγότερο ελεύθερος, έχει λιγότερα πολιτικά και κοινωνικά 
δικαιώματα από τον δεύτερο. Αυτό όμως είναι μάλλον παραπλανητικό, αν 
λάβουμε υπόψη μας ότι στον καθημερινό λόγο η έννοια του πολίτη δεν 
αναφέρεται σε μέλη δημοκρατικών αλλά και αυταρχικών καθεστώτων. Για 
παράδειγμα, πριν από το 1989 μιλούσαμε για το Σοβιετικό πολίτη, παρ’ όλο 
που αυτός δεν είχε τα πολιτικά δικαιώματα του Άγγλου ή Γάλλου αντίστοιχού 
του. 

Άρα αυτό που καθορίζει την έννοια του πολίτη δεν είναι τόσο το 
πρόβλημα των πολιτικών δικαιωμάτων όσο η πιο γενική σχέση του 
σύγχρονου ατόμου με το σύγχρονο κράτος. Πιο συγκεκριμένα, στη 
νεοτερικότητα η έννοια του πολίτη συνδέεται άρρηκτα με την έννοια του 
κράτους-έθνους και του εκσυγχρονισμού. Ένας τρόπος για να οριστεί ο 
εκσυγχρονισμός είναι να συνδεθεί με τις κοινωνικές διαδικασίες και ρυθμίσεις 
που θεσμοθετήθηκαν στη Δυτική Ευρώπη μετά τη βιομηχανική επανάσταση 
στην Αγγλία και την επανάσταση του 1789 στη Γαλλία. Απόρροια των 
επαναστάσεων αυτών ήταν μια πρωτοφανής κοινωνική κινητοποίηση καθώς 
η παραδοσιακή κοινότητα και ο οικονομικός, πολιτικός και πολιτισμικός 
τοπικισμός που την στήριζε εξασθένησαν, ενώ η πλειοψηφία του πληθυσμού 
εντάχθηκε στις ευρύτερες ενότητες της εθνικής αγοράς και του εθνικού 
κράτους. 

Το κράτος-έθνος διαφέρει ριζικά από όλα τα προβιομηχανικά, 
παραδοσιακά κράτη γιατί τα τελευταία, παρ’ όλο το δεσποτισμό τους, δεν 
κατάφεραν ποτέ να κινητοποιήσουν πόρους και να διεισδύσουν στην 
περιφέρεια της κοινωνίας στο βαθμό που το κράτος-έθνος το έκανε. Έτσι, είτε 
κοιτάξουμε τις απόλυτες μοναρχίες της προεπαναστατικής Ευρώπης είτε το 
Οθωμανικό κράτος, σε όλες τις περιπτώσεις η κεντρική διοικητική μηχανή 
ήταν μικροσκοπική σε σχέση με τους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς του 
κράτους-έθνους. Μόνο το κράτος-έθνος κατόρθωσε να διεισδύσει στην 
κοινωνία σε τέτοιο βαθμό που τα άτομα να ταυτίζονται λιγότερο με την τοπική 
κοινωνία και περισσότερο με το εθνικό κέντρο. Έτσι μόνο με το κράτος-έθνος 
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έχουμε το πέρασμα από την κατάσταση του υπηκόου σε αυτή του σύγχρονου 
πολίτη. 

Για να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, ο υπήκοος με ελληνική 
εθνική ταυτότητα στην Οθωμανική αυτοκρατορία είχε ελάχιστες άμεσες 
σχέσεις με την κεντρική οθωμανική διοίκηση. Η ένταξή του στον ευρύτερο 
αυτοκρατορικό χώρο γινόταν έμμεσα, με τη διαμεσολάβηση της εκκλησίας και 
των προεστών της κοινότητας. Από την άλλη μεριά στο ελληνικό κράτος-έθνος 
του 20ου αιώνα, ο Έλληνας πολίτης – είτε ζει στην Αθήνα είτε σε ένα απόμακρο 
χωριό της Θράκης είτε διοικείται από συνταγματάρχες είτε από δημοκρατικά 
εκλεγμένους πολιτικούς – έχει πολυάριθμες, άμεσες σχέσεις με την κρατική 
μηχανή μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, της κοινωνικής πρόνοιας, του 
ταχυδρομείου, των κεντρικά ελεγχόμενων μέσων μαζικής επικοινωνίας κτλ. 
Με άλλα λόγια, αντίθετα με τον υπήκοο, επειδή ο πολίτης είναι άμεσα 
ενταγμένος στον κεντρικό χώρο εξουσίας, η ταυτότητά του και οι 
συμπεριφορές του διαμορφώνονται λιγότερο από την τοπική κοινότητα και 
περισσότερο, για να χρησιμοποιήσω την περίφημη ορολογία του 
ANDERSON, από την «φαντασιακή κοινότητα» που ονομάζουμε κράτος-
έθνος. 

Εάν η κινητοποίηση και ένταξη του πληθυσμού στο κέντρο είναι ένα 
βασικό χαρακτηριστικό του εκσυγχρονισμού, ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό 
του εκσυγχρονισμού είναι η κοινωνική διαφοροποίηση. Αντί να ορίσω τι εννοώ 
με την κοινωνική διαφοροποίηση, θα δώσω ένα παράδειγμα. Στην 
προβιομηχανική Ευρώπη δεν υπήρχε διαφοροποίηση μεταξύ του θεσμού της 
οικογένειας, του θεσμού της κατοικίας και του θεσμού της εργασίας από την 
άποψη ότι ακόμα και στον μεταποιητικό τομέα αυτοί οι τρεις χώροι κατά 
κάποιο τρόπο ταυτίζονταν ο ένας με τον άλλο. Με την βιομηχανική 
επανάσταση όμως και την κυριαρχία του θεσμού του εργοστασίου έχουμε μια 
διαφοροποίηση μεταξύ του θεσμού του χώρου της εργασίας, του χώρου της 
κατοικίας και του χώρου της οικογένειας. Οι χώροι διαφοροποιούνται και οι 
λογικές σ’ αυτούς τους τρεις χώρους γίνονται διαφορετικές. Πιο γενικά, θα 
έλεγα ότι σ’ αυτό που εννοούμε σύγχρονη κοινωνία οι βασικοί θεσμοί 
διαφοροποιούνται από την άποψη ότι έχουμε ξεκάθαρα ένα οικονομικό 
θεσμικό χώρο, ένα πολιτικό χώρο, ένα κοινωνικό χώρο κι ένα πολιτισμικό 
χώρο και σε κάθε ένα από αυτούς τους τέσσερις βασικούς χώρους έχει ο 
καθένας μια δική του λογική και μια δική του δυναμική. Κάθε φορά που 
προσπαθεί ο ένας χώρος να κυριαρχήσει πάνω στους άλλους έχουμε 
διάφορες δυσλειτουργίες για τις οποίες θα μιλήσουμε. Βέβαια, εάν τα δύο 
βασικά χαρακτηριστικά του εκσυγχρονισμού είναι η κινητοποίηση και ένταξη 
στο κέντρο και η κοινωνική διαφοροποίηση, υπάρχουν και διαφορές από την 
άποψη ότι υπάρχουν διαφόρων ειδών εκσυγχρονισμοί. Ένας τρόπος για να 
δει κανείς αυτές τις διαφορές είναι να μιλήσει για αυτόνομο και ετερόνομο 
εκσυγχρονισμό. Στην περίπτωση του αυτόνομου εκσυγχρονισμού, όταν 
πάρουμε τη διάσταση της κινητοποίησης, τα δικαιώματα που στην 
προβιομηχανική περίοδο συγκεντρώνονταν στην κορυφή της κοινωνικής 
πυραμίδας διαχέονται προς τα κάτω. Με άλλα λόγια, στον αυτόνομο 
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εκσυγχρονισμό η κινητοποίηση και ένταξη προς το κέντρο γίνεται κατά ένα 
αυτόνομο τρόπο, ενώ στον ετερόνομο εκσυγχρονισμό υπάρχει η ένταξη και 
κινητοποίηση προς το κέντρο των ανθρώπων αλλά χωρίς αυτοί να 
αποκτήσουν τα ανάλογα δικαιώματα στον οικονομικό, τον πολιτικό, τον 
κοινωνικό και τον πολιτισμικό χώρο. Δηλαδή είναι μέσα στο κράτος-έθνος και 
συγχρόνως είναι έξω απ’ αυτό. Για παράδειγμα, είναι μέσα από την άποψη 
ότι το άτομο είναι υποχρεωμένο να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο στρατό, 
αλλά δεν έχει π.χ. το δικαίωμα της ψήφου, όπως ήταν η περίπτωση σε πολλές 
χώρες το 19ο αιώνα. Εάν δει κανείς τώρα την ετερονομία-αυτονομία από την 
άποψη της διαφοροποίησης θα έλεγα ότι σ’ αυτή τη διάσταση μιλάμε για 
αυτόνομο εκσυγχρονισμό όταν οι τέσσερις αυτές διαφοροποιημένες σφαίρες 
οικονομική, πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική βρίσκονται σε μια ισορροπία 
η μια με την άλλη. Οι αξίες που βλέπει κανείς σε μια σφαίρα δεν κυριαρχούνται 
από αξίες μιας άλλης και υπάρχει μια ισορροπία η οποία δεν υπάρχει στον 
ετερόνομο εκσυγχρονισμό, όπου μια από τις τέσσερις αυτές σφαίρες, μια από 
τις τέσσερις διαφορετικές λογικές κυριαρχεί στις άλλες. Για να δώσω μερικά 
παραδείγματα, αν πάρουμε το σοβιετικό εκσυγχρονισμό θα λέγαμε ότι οι αξίες 
του πολιτικού τομέα, η λογική του κράτους κυριαρχεί, κατά κάποιο τρόπο, 
πάνω στη λογική της οικονομίας, στη λογική της κοινωνίας και στη λογική του 
πολιτισμού. Αν πάρουμε πολιτισμική κυριαρχία, θα λέγαμε με το 
φονταμενταλισμό στο Ιράν ότι οι πολιτισμικές αξίες κυριαρχούν και 
υποτάσσουν τη λογική της οικονομίας, τη λογική της πολιτικής και τη λογική 
του κοινωνικού χωριού κτλ. Αυτά γενικά για τον εκσυγχρονισμό και τις πολλές 
μορφές του. 

2. Ο πολίτης στις απαρχές της νεοτερικότητας: Ετερονομία 

Κοιτώντας τώρα το θέμα της ετερονομίας/αυτονομίας του πολίτη 
ιστορικά, μπορούμε να πούμε πως στις αρχές του περασμένου αιώνα στην 
Δυτική Ευρώπη, η οριστική κυριαρχία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής 
σε ένα πλαίσιο ολιγαρχικού κοινοβουλευτισμού, δημιούργησε μια κατάσταση 
όπου μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού ήταν πολίτες κατά εντελώς 
ετερόνομο τρόπο. Δηλαδή, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, της 
εκβιομηχάνισης και της εδραίωσης του κράτους-έθνους, είχαν μεν ενταχθεί 
οριστικά και αμετάκλητα στο εθνικό κέντρο, ενώ, συγχρόνως, από άποψη 
ουσιαστικών δικαιωμάτων, η θέση τους χειροτέρευσε αντί να καλυτερεύσει. 
Πιο συγκεκριμένα: στον οικονομικό τομέα η ανάπτυξη του βιομηχανικού 
κεφαλαίου σε μια περίοδο όπου ο συνδικαλισμός είτε ήταν παράνομος είτε 
είχε υποτυπώδη ανάπτυξη, οδήγησε στη γνωστή εξαθλίωση του 
νεοδημιουργηθέντος προλεταριάτου. Όσον αφορά τον πολιτικό τομέα, οι 
συνταγματικοί περιορισμοί του δικαιώματος της ψήφου, ο πελατειακός 
χαρακτήρας των ολιγαρχικών κομμάτων και η ευρεία θεσμοποίηση της 
αγοράς ψήφων και δημοσίων θέσεων σήμαινε πως η λογική της οικονομικής 
ισχύος δέσποζε απόλυτα και στον πολιτικό τομέα. Όσο για τον κοινωνικό 
χώρο, η παραδοσιακή αριστοκρατική αντίληψη ότι οι ανώτερες τάξεις δεν 
έχουν μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις έναντι των φτωχών της 



18 

κοινότητας, αντικαταστάθηκε με τη δαρβινική αντίληψη των ανερχόμενων 
αστικών στρωμάτων ότι οι οικονομικά ισχυροί δεν φέρουν καμιά ευθύνη για 
τους οικονομικά ασθενείς, αφού η λογική της αγοράς λειτουργεί αυτόματα για 
το καλό όλων. Στον πολιτισμικό χώρο, τέλος, η αστική ιδεολογία του 19ου 
αιώνα γύρω από την εκπληκτική ανάπτυξη της επιστήμης, τεχνολογίας και 
παραγωγικότητας και η θριαμβολογία του διαφωτισμού περί της συνεχούς και 
αναπότρεπτης προόδου της ανθρώπινης κατάστασης, άρχισε να παίζει 
κεντρικό ρόλο σε μια εθνική κουλτούρα όπου οι φωνές των εξαθλιωμένων δεν 
μπορούσαν να ακουστούν δημόσια και όπου η αριστοκρατική αντίδραση στην 
καπιταλιστική δαρβινική κοσμοθεωρία ήταν εύκολο να απορριφθεί ως 
αναχρονιστική. 

3. Από την ετερονομία στην αυτονομία του πολίτη 

Βέβαια αυτή η απόλυτη κυριαρχία της λογικής της αγοράς σε όλους τους 
τομείς της κοινωνίας-κυριαρχίας που, επαναλαμβάνω, σήμαινε την 
ετερόνομη, χωρίς δικαιώματα ένταξης της πλειοψηφίας των πολιτών στο 
εθνικό κέντρο – άρχισε να κλονίζεται προς τα τέλη του 19ου αιώνα με την 
οργάνωση της νέας εργατικής τάξης σε συνδικάτα και μαζικά κόμματα. 
Πράγματι το εργατικό κίνημα υπήρξε, αν όχι ο μοναδικός, σίγουρα ο πιο 
βασικός παράγων που συνέβαλλε σε ένα σταδιακό εξανθρωπισμό του 
καπιταλισμού, έναν εξανθρωπισμό που πήρε την πιο προχωρημένη μορφή 
του στους σοσιαλοδημοκρατικούς θεσμούς στις τρεις πρώτες μεταπολεμικές 
δεκαετίες. Σ’ αυτή την περίοδο (1945-1974) δημιουργήθηκαν στη Δυτική 
Ευρώπη θεσμοί όπως το κράτος πρόνοιας, η συνεργασία κεφαλαίου-
εργασίας-κράτους, η καταπολέμηση της ανεργίας μέσω κεϋνσιανών μέτρων 
τόνωσης της ζήτησης κτλ. Όλα αυτά τα θεσμικά μέτρα συνέβαλλαν στη 
δημιουργία μιας σχετικά πολιτισμένης και δίκαιης κοινωνίας όπου η αξία της 
παραγωγικότητας στον οικονομικό τομέα αντισταθμιζόταν (χωρίς να 
υποβιβασθεί) από την αξία της ουσιαστικής δημοκρατίας στον πολιτικό τομέα 
και τις αξίες της αλληλεγγύης και της πνευματικής χειραφέτησης στον 
κοινωνικό και πολιτισμικό τομέα. 

Βέβαια αυτή η ισορροπία μεταξύ των τεσσάρων αυτών λογικών δεν πήγε 
πολύ μακριά από την άποψη ότι μπορεί κανείς να πει ότι η κοινωνική 
δικαιοσύνη που επιτεύχθηκε σ’ αυτή την περίοδο ήταν πολύ κεντροκρατική 
από την άποψη ότι το κράτος πήρε τεράστιες διαστάσεις και που κατά κάποιο 
τρόπο η έμφαση στο κράτος-οικονομία ήταν τόσο μεγάλη που οι άλλοι δύο 
χώροι, ο κοινωνικός και κυρίως ο πολιτισμικός, είχαν υποβιβαστεί. Όταν λέω 
ότι ο κοινωνικός είχε υποβιβαστεί από την άποψη ότι η κοινωνία πολιτών δεν 
ήταν αρκετά ισχυρή, γιατί αντί οι κοινωνικές υπηρεσίες να δίνονται από την 
κοινωνία πολιτών κατ’ αυτόνομο τρόπο δινόντουσαν από το κράτος. 

4. Νέο-φιλελευθερισμός: Επιστροφή στην ετερονομία του πολίτη 

Μετά την οικονομική κρίση του 1974 όμως, όλα αυτά τα θετικά 
επιτεύγματα άρχισαν να διαλύονται. Έτσι, στο κατώφλι του 21ου αιώνα, η 
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ραγδαία παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η συρρίκνωση και 
αποδιοργάνωση του βιομηχανικού εργατικού δυναμικού, η αδυναμία των 
κυβερνήσεων να ελέγξουν τις κινήσεις του πολυεθνικού κεφαλαίου και η 
ιδεολογική άνοδος του Θατσερικού-Ρηγκανισμού οδήγησαν ξανά σε μια 
κατάσταση όπου η λογική της παραγωγικότητας και του οικονομικού 
ανταγωνισμού παραμερίζουν, περιθωριοποιούν συστηματικά τις ιδιαίτερες 
λογικές του πολιτικού, κοινωνικού και πολιτισμικού τομέα. 

Συγκεκριμένα: αν στον οικονομικό τομέα η σημερινή ανάπτυξη είναι στενά 
συνδεδεμένη με αυξανόμενες ανισότητες και υψηλή ανεργία, στον πολιτικό και 
πολιτισμικό τομέα η δραματική συγκέντρωση των ΜΜΕ στα χέρια ενός μικρού 
αριθμού ιδιοκτητών σημαίνει πως στην κατασκευή της ταυτότητας του νέου 
πολίτη οι λογικές του δημοκρατικού ήθους και της πολιτισμικής χειραφέτησης 
στραγγαλίζονται συστηματικά από την επιχειρησιακή, καταναλωτική, λογική 
της αγοράς. Από την τρομακτική διείσδυση μιας καταναλωτικά οργανωμένης 
τηλεόρασης στα σπίτια όλων μας μέχρι τον σχετικισμό/μηδενισμό και την 
απολιτική διάθεση του μεταμοντέρνου λόγου στο επίπεδο της διανόησης, 
παντού βλέπουμε διαδικασίες που οδηγούν στην κατασκευή νοοτροπιών και 
ταυτοτήτων που βασίζονται στον άκρατο εγωιστικό καταναλωτισμό. (Δεν έχει 
παρά να ρίξει κανείς μια ματιά στο αγγλικό πανεπιστήμιο μετά τις θατσερικές 
μεταρρυθμίσεις, για να αντιληφθεί σε ποιο βαθμό το επιχειρησιακό/εμπορικό 
ήθος του «MANAGER» έχει εκτοπίσει το ακαδημαϊκό ήθος του 
επιστήμονα/ερευνητή που ενδιαφέρεται περισσότερο για την αλήθεια και 
λιγότερο για PUBLIC RELATIONS και για τις ανάγκες των επιχειρήσεων). Με 
άλλα λόγια στο επίπεδο του δημόσιου χώρου, της παιδείας, της οικογένειας 
και της γενικής κουλτούρας βλέπουμε σήμερα αυτό που ο HABERMAS 
αποκαλεί αποικιοποίηση του βιοκόσμου από το σύστημα, δηλαδή την 
αντικατάσταση του επικοινωνιακού λόγου από τον ωφελιμιστικό, εργαλειακό 
λόγο του χρήματος και της αγοράς. 

Όσο για τον κοινωνικό χώρο, και εδώ βλέπουμε συστηματικές 
προσπάθειες υπόσκαψης του κράτους πρόνοιας, αφήνοντας έτσι στο έλεος 
των μηχανισμών της αγοράς ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που συνεχώς 
περιθωριοποιείται από την άποψη πως ούτε απολαμβάνει τους καρπούς της 
μεταβιομηχανικής ευημερίας, ούτε και έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του σε μία οικονομία που δεν το έχει πια ανάγκη. 

Βέβαια στο κατώφλι του 21ου αιώνα η επιστροφή στην κυριαρχία του 
HOMO ECONOMICUS που οδηγεί στην ετερονομία του πολίτη δεν έχει ούτε 
πρόκειται να καταλήξει στο είδος της οικονομικής πολιτισμικής και κοινωνικής 
εξαθλίωσης που είδαμε στα πρώτα στάδια της ευρωπαϊκής εκβιομηχάνισης. 
Πράγματι στις δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες ο συνδικαλισμός μπορεί να 
βρίσκεται σε κρίση αλλά δεν έχει, ούτε και πρόκειται, να εξαφανιστεί. 
Επιπλέον, η πλειοψηφία των πολιτών στις αναπτυγμένες χώρες, όπως 
δείχνουν οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία 
ανθίσταται στη νέο-φιλελεύθερη λογική – ιδίως όταν αντιλαμβάνεται ότι αυτή 
οδηγεί στη θυσία λαϊκών κατακτήσεων στο βωμό της διεθνούς χρηματαγοράς. 
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Βέβαια, περιορίζοντας την ανάλυση στο επίπεδο του κράτους-έθνους, 
αυτή η αντίσταση του κοινού πολίτη στην κυριαρχική λογική της (παγκόσμιας) 
αγοράς θα πετύχει μακροχρόνια μόνο αν βρεθούν νέες, μετακεϋνσιανές 
λύσεις που να στοχεύουν στο ξαναπάντρεμα της λογικής της 
παραγωγικότητας στον οικονομικό χώρο με τη λογική της δημοκρατίας στον 
πολιτικό, τη λογική της αλληλεγγύης στον κοινωνικό και τη λογική της 
πνευματικής χειραφέτησης στον πολιτισμικό χώρο. 

Όπως ήδη ανέφερα, η κεϋνσιανά προσανατολισμένη σοσιαλοδημοκρατία 
πρόσφερε μια τέτοια σχετικά πολυλογική λύση στις τρεις πρώτες 
μεταπολεμικές δεκαετίες. Μετά το 1974, όμως, οι λύσεις αυτές δεν είναι πια 
αποτελεσματικές και οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις βρίσκονται σε 
αδιέξοδο. Έτσι στο λεγόμενο προοδευτικό χώρο βλέπουμε τρεις βασικές 
τοποθετήσεις στη σημερινή κρίση, και οι τρεις, κατά την γνώμη μου, τελείως 
ανεδαφικές. 

Η άκρα αριστερά, ακόμα και μετά την κατάρρευση του υπαρκτού 
σοσιαλισμού, εμμένει στην αντικαπιταλιστική, ουτοπική ρητορεία ενός 
ξεπερασμένου από τα γεγονότα λενινισμού. 

Η σοσιαλδημοκρατική κεντροαριστερά από την άλλη μεριά συνεχίζει να 
προτείνει ανεφάρμοστες πια κεϋνσιανές κρατικονεντρικές λύσεις στην κρίση 
της ανεργίας και της αυξανόμενης περιθωριοποίησης. 

Τέλος μιας άλλη μερίδα της κεντροαριστεράς (π.χ. το βρετανικό εργατικό 
κόμμα του T. BLAIR) εγκαταλείπει τον ανεφάρμοστο πια σοσιαλοδημοκρατικό 
κεϋνσιανό κρατισμό και ακολουθεί πολιτικές που ελάχιστα διαφέρουν από το 
νεοσυντηρητικό προσανατολισμό προς τη χαμηλή φορολογία και την 
οικονομική λιτότητα. 

5. Ο πολίτης στον 21ο αιώνα: ετερονομία ή αυτονομία; 

Αυτό που θέλω να τονίσω εδώ είναι ότι στον 21ο αιώνα ο ρόλος του 
πολίτη και ο εκσυγχρονισμός, που γενικά θα είναι αυτόνομος ή ετερόνομος, 
εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη στάση της εκσυγχρονιστικής 
κεντροαριστεράς. Για τη στιγμή, αυτές οι δυνάμεις δεν είναι σε θέση να 
δώσουν μια πειστική απάντηση στα επιχειρήματα του νεοφιλελευθερισμού. 
Κατά τη γνώμη μου, αν μέχρι αυτή τη στιγμή μια πειστική απάντηση δεν έχει 
βρεθεί αυτό δεν οφείλεται, όπως ισχυρίζεται ο FUKUYAMA, στο «τέλος της 
ιστορίας» και τον τελικό θρίαμβο του νέο-φιλελεύθερου καπιταλισμού. 
Οφείλεται περισσότερο στους δογματισμούς και αναχρονιστικές εμμονές τόσο 
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς όσο και της κεϋνσιανά προσανατολισμένης 
σοσιαλοδημοκρατίας. 

Επικεντρώνοντας την προσοχή μας στο χώρος της κεντροαριστεράς, 
νομίζω πως μπορούν να βρεθούν νέες, μετακεϋνσιανές στρατηγικές που να 
οδηγήσουν ξανά τις ανεπτυγμένες κοινωνίες από το μονολογικό 
επιχειρησιακό λόγο της νεο-φιλελεύθερης δεξιάς, στον πολυλογικό λόγο μιας 
ανανεωμένης μετακεϋνσιανής σοσιαλοδημοκρατίας. 
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Δεν έχω τον καιρό να ασχοληθώ συστηματικά με το πρόβλημα εξεύρεσης 
νέων λύσεων στον κεντροαριστερό χώρο, δηλαδή στο χώρο όπου επιδιώκεται 
σοβαρά το ξαναπάντρεμα της παραγωγικότητας με την κοινωνική 
αλληλεγγύη, την πολιτισμική χειραφέτηση και την ουσιαστική δημοκρατία. Γι’ 
αυτό θα επικεντρώσω την προσοχή μου σε ένα μόνο παράδειγμα, αυτό τους 
κράτους πρόνοιας. 

Το πρόβλημα και η δυσκολία είναι ότι, αν όχι στη θεωρία, στην πράξη οι 
οικονομικές ανισότητες στην Αμερική, στην Αγγλία, και σ’ ένα ορισμένο βαθμό 
και στην Ελλάδα, αυξάνονται πάρα πολύ και φτάνουμε στην περίφημη 
κοινωνία των 2/3 που είναι εξαιρετικά εύπορη, ενώ το 1/3 είναι 
περιθωριοποιημένο. Από την άλλη μεριά, η συμβατική σοσιαλοδημοκρατική 
λύση στο θέμα του κράτους-πρόνοιας είναι να πει κάποιος ότι η κρίση για την 
οποία μιλάνε οι νεοφιλελεύθεροι είναι κάτι παροδικό, κάτι που θα φύγει, κάτι 
που μπορούμε να το ξεπεράσουμε, αν η οικονομική ανάπτυξη συνεχιστεί και 
το μόνο που χρειαζόμαστε να κάνουμε είναι λίγο περισσότερο από αυτό που 
ήδη κάνουμε, δηλαδή μέσω του κράτους να προσπαθήσουμε να 
καταπολεμήσουμε την ανεργία και την περιθωριοποίηση. 

Νομίζω ότι ούτε αυτή η λύση δεν δουλεύει πια. Δεν νομίζω ότι η 
περισσότερη οικονομική ανάπτυξη μπορεί να λύσει αυτά τα προβλήματα. 
Σήμερα έχουμε το φαινόμενο της ανάπτυξης που δε δημιουργεί καινούριες 
δουλείες. Δηλαδή έχουμε το φαινόμενο κατά το οποίο σε πολλές κοινωνίες 
έχουμε ικανοποιητική ανάπτυξη, αλλά χωρίς να μειώνεται η ανεργία, για 
λόγους που δεν μπορώ να εξηγήσω τώρα. Και δεδομένου αυτού νομίζω ότι 
λύση που θα μπορούσε κανείς να προτείνει πολύ σύντομα είναι αυτή της 
επιλεκτικότητας. Το κοινωνικό κράτος από τη σοσιαλοδημοκρατική άποψη 
βασίζεται στην αρχή της καθολικότητας των παροχών, οι παροχές για παιδεία, 
υγεία δίνονται σ’ όλους ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Θα 
πρέπει κατά τη γνώμη μου να περάσουμε από την αρχή της καθολικότητας 
τω ν παροχών στην αρχή της επιλεκτικότητας, κάτι βέβαια που προτείνουν οι 
νεοφιλελεύθεροι επίσης, αλλά η διαφορά με την νεοφιλελεύθερη λύση είναι ότι 
η σοσιαλοδημοκρατική λύση πρέπει να είναι γενναιόδωρη, να ακολουθεί μια 
πολιτική γενναιόδωρης και όχι μίζερης επιλεκτικότητας από την άποψη ότι οι 
πόροι που εξοικονομούνται από την επιλεκτικότητα δεν πρέπει να πηγαίνουν 
στη μείωση φόρων, αλλά πρέπει να μένουνε στον κοινωνικό χώρο, στην 
παιδεία, στην υγεία. Με τον τρόπο αυτό, η ποιοτική αναβάθμιση των 
υπηρεσιών, εξασφαλίζεται γι’ αυτούς που πραγματικά τις έχουν ανάγκη και 
όχι σ’ όλους. Αυτό είναι πολύ βασικό σημείο και γι’ αυτό θα δώσω ένα πιο 
συγκεκριμένο παράδειγμα. Θα πάρω ως παράδειγμα την Ανώτατη Παιδεία 
στην Ελλάδα. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, αλλά μπορεί μερικά απ’ αυτά που θα 
πω να ισχύουν και για την Κύπρο. Η νεοφιλελεύθερη λύση στο θέμα της 
παιδείας και η ακραία λύση, δηλαδή ότι η Παιδεία είναι εμπόρευμα όπως κάθε 
άλλο. Κι όποιος μπορεί το αγοράζει. Η λιγότερο ακραία λύση είναι η λεγόμενη 
μίζερη επιλεκτικότητα. Ακολουθείς μια αρχή επιλεκτικότητας, έχεις 
περισσότερους πόρους τους οποίους δεν τους χρησιμοποιείς για την Παιδεία, 
αλλά για τη μείωση των φόρων που έμμεσα τελικά θα ωφελήσει και την 
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Παιδεία και όλους τους άλλους χώρους. Η συμβατική σοσιαλοδημοκρατική 
λύση που αυτή τη στιγμή ακολουθείται στην Ελλάδα είναι όπως ξέρουμε η 
δωρεάν παιδεία, για όλους. Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι μόνο ότι έχουμε μια 
παιδεία που είναι άθλια, θα έλεγα, για το πω έτσι σύστημα, αλλά και 
συγχρόνως είναι ένα σύστημα άδικο, βαθιά άδικο, για τρεις κυρίως λόγους. 
Πρώτο, και η Ελληνική κοινωνία βαδίζει προς την κοινωνία των 2/3. Σε όλη τη 
μεταδικτατορική περίοδο υπάρχουνε τμήματα του πληθυσμού, π.χ. οι 
μισθωτοί, οι συνταξιούχοι κλπ. Που το εισόδημά τους μειώνεται χρόνο με το 
χρόνο. Από την άλλη μεριά το γενικό εισόδημα αυξάνεται, άρα ένα άλλο μέρος 
του πληθυσμού, οι πολύ πλούσιοι, συνεχώς βελτιώνει την οικονομική του 
κατάσταση. Λοιπόν, αν λάβουμε υπόψη αυτό, καθώς και το ότι η προέλευση 
των φοιτητών είναι από τα εύπορα 2/3 και όχι από το περιθωριοποιημένο 1/3, 
αλλά και το ότι οι φόροι επίσης έρχονται κυρίως από το 1/3 και όχι από τα 2/3, 
τα 2/3 είτε δεν πληρώνουν λιγότερους φόρους – φτάνει κανείς στο 
συμπέρασμα ότι το μη εύπορο 1/3 χρηματοδοτεί την Ανώτατη Παιδεία των 
εύπορων 2/3. Αυτό είναι εξωφρενικό και γίνεται ακόμα πιο εξωφρενικό γιατί οι 
κεντροαριστερές δυνάμεις υποστηρίζουν τη δωρεάν παιδεία. Όχι γιατί είναι 
ανειλικρινείς, αλλά επειδή η ιδεολογία πολλές φορές ξεκόβεται γιατί οι 
κεντροαριστερές δυνάμεις υποστηρίζουν τη δωρεάν παιδεία. Όχι γιατί είναι 
ανειλικρινείς. Αλλά επειδή η ιδεολογία πολλές φορές ξεκόβεται τελείως από 
την πραγματικότητα. Και μια περίπτωση κατά την οποία πραγματικά δεν 
υπάρχει καμμιά επικοινωνία μεταξύ πραγματικότητας και ιδεολογίας, είναι το 
θέμα της δωρεάν παιδείας. Τι θα μπορούσε να είναι μια νέο-
σοσιαλοδημοκρατική λύση σ’ αυτό το θέμα; Όχι δωρεάν παιδεία, οι φοιτητές 
που έρχονται από τα εύπορα στρώματα να πληρώνουν όλο το κόστος της 
παιδείας, οι μη εύποροι να έχουν γενναιόδωρες υποτροφίες, οι οποίες θα 
καλύπτουν όχι μόνο δίδακτρα αλλά και όλα τα έξοδα για στέγαση, διατροφή, 
βιβλία κλπ. Και οι αμφισβητούμενοι, που θα είναι πάρα πολλοί λόγω της 
παραοικονομίας, να τυγχάνουν υποτροφιών όπως γίνεται στις ΗΠΑ – δάνεια 
τα οποία ξεπληρώνονται όταν κανείς τελειώσει τη φοίτησή του. Βέβαια το 
πρόβλημα της Ελληνικής παιδείας δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά και 
πολιτισμικό: χτες το βράδυ, επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο μου, 
παρακολούθησα στην τηλεόραση μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: ήταν 
ο καθηγητής πανεπιστημίου Γιανναράς, ένας δημοσιογράφος, ένας ηθοποιός 
και δύο μαθήτριες 14-15 χρονών. Αυτό που βγήκε από την κριτική που κάνανε 
οι πιο μεγάλοι στις μαθήτριες είναι ότι τελικά το εκπαιδευτικό μας σύστημα 
βγάζει καταναλωτές και συνδικαλιστές. Θα έλεγα ότι έχουν δίκιο ως ένα 
βαθμό, από την άποψη ότι και οι δύο σφαίρες, οι σφαίρες της οικονομίας και 
του κράτους, αυτές του πολιτισμικού χώρου. Βέβαια, παρόλο ότι συμφώνησα 
με την ανάλυση και τη διάγνωση, δεν συμφώνησα με τη λύση που 
προσπαθούσαν να δώσουν που ήταν, απ’ ότι κατάλαβα, ότι κατά κάποιο 
τρόπο πρέπει να πάνε πίσω σ’ ένα είδος πειθαρχίας ή άσκησης 
παραδοσιακής. Ως παράδειγμα έδωσαν τη στολή, για να μην υπάρχουν 
κοινωνικές διακρίσεις. Νομίζω ότι αυτή είναι κάπως πολύ επιδερμική λύση, δε 
λύνει τίποτα. Επίσης νομίζω ότι δεν είναι κακό για τους νέους ανθρώπους ούτε 
να είναι καταναλωτές ούτε να είναι συνδικαλιστές, φτάνει να μην είναι μόνο 
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αυτά, να είναι και άλλα πράγματα, και αυτά να μην περιθωριοποιούν τ’ άλλα. 
Δηλαδή, πέρα από το να είσαι καταναλωτής και συνδικαλιστής στον κοινωνικό 
χώρο να είσαι ενεργό μέλος μιας κοινωνίας πολιτών, να έχεις υπόψη σου ότι 
δεν είσαι μόνος σου, δεν έχεις εσύ μόνο δικαιώματα, ζεις σ’ ένα σύνολο, να 
είσαι κοινωνικό και πολιτικό ζώο με την Αριστοτελική έννοια του όρου, ένα 
άτομο που ενδιαφέρεται για τα κοινά κι όχι μόνο για τον εαυτούλη του. Στον 
πολιτισμικό χώρο θα έλεγα αυτό που χρειάζεται είναι η λογική του 
πολιτισμικού να μην περιθωριοποιείται, όσο περιθωριοποιείται σήμερα, από 
τη λογική της αγοράς. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι πρέπει οι δάσκαλοι, οι 
ιερείς και οι καλλιτέχνες να έχουν περισσότερη δύναμη στον πολιτισμικό τομέα 
απ’ ότι έχουν οι έμποροι των τηλεοπτικών εικόνων και των Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης. Εάν δε γίνει αυτό, δεν φταίνε τα παιδιά που τελικά 
προσανατολίζονται προς τον καταναλωτισμό. Μ’ άλλα λόγια, αυτό που 
χρειάζεται για να βρουν οι νέοι ξανά ένα νόημα στη ζωή τους είναι να 
περάσουμε από τη μονολογική ή τη διλογική λύση που υπάρχει σήμερα σε 
μια τετραλογική λύση, δηλαδή να δώσουμε το μήνυμα στους νέους ότι το 
νόημα της ζωής δεν παίζεται μόνο και δε βρίσκεται μόνο σε δύο επίπεδα, αλλά 
σε τέσσερα επίπεδα, όχι μόνο στο οικονομικό και στο πολιτικό, αλλά και στο 
κοινωνικό και πολιτισμικό. Δηλαδή χρειάζεται αναβάθμιση των δυο αυτών 
τομέων που είναι εξαιρετικά υποβιβασμένοι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά 
γενικά στη Δυτική Ευρώπη. 

Συμπεραίνω: το ξαναπάντρεμα της ανάπτυξης με την κοινωνική 
δικαιοσύνη, την ουσιαστική πολιτική δημοκρατία και την πολιτισμική 
αυτονομία είναι εφικτό, εάν ξεπεράσουμε τους διάφορους δογματισμούς και 
χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας για την εξεύρεση νέων λύσεων. Απ’ αυτή 
τη σκοπιά χρειάζεται να διατηρήσουμε το πνεύμα, την ουσία του 
σοσιαλοδημοκρατικού οράματος, δηλαδή τον πολυλογικό εκσυγχρονισμό, τον 
αυτόνομο εκσυγχρονισμό και συγχρόνως ν’ απορρίψουμε συμβατικές 
συνταγές που δε λειτουργούν πια. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον 
παγκόσμιο χώρο και το ότι οι αυξανόμενες ανισότητες στο πλανητικό επίπεδο 
είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις καλπάζουσες ανισότητες στο επίπεδο του 
κράτους/έθνους. Δεν έχω τον καιρό ν’ ασχοληθώ μ’ αυτό το πολύπλοκο θέμα 
εδώ. Το μόνο που θέλω να επισημάνω είναι πως στον 21ο αιώνα δεν πρέπει 
μόνο να περάσουμε από την έννοια των δικαιωμάτων του καταναλωτή στην 
έννοια των δικαιωμάτων του αυτόνομου πολίτη στο πολιτικό, κοινωνικό και 
πολιτισμικό χώρο. Θα πρέπει επίσης να περάσουμε από τα δικαιώματα του 
πολίτη σε μια συγκεκριμένη χώρα στα πιο καθολικά δικαιώματα του 
ανθρώπου σε παγκόσμια κλίματα είτε αυτός ο άνθρωπος είναι πολίτης μιας 
χώρας είτε όχι, είτε είναι ντόπιος είτε αλλοδαπός, είτε είναι ομόθρησκος είτε 
αλλόθρησκος. Σε μια εποχή όπου ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας 
υποσιτίζεται ή και λιμοκτονεί, πρέπει πάντα να συνδέουμε τα προβλήματα του 
πολίτη στον πρώτο κόσμο στον οποίο ανήκουμε με τα προβλήματα και 
δικαιώματα του πολίτη στον τρίτο ή και το λεγόμενο τέταρτο κόσμο. Από τη 
στιγμή που η τεχνολογία φέρνει όλους αυτούς τους κόσμους πιο κοντά, 
οδηγώντας στη δημιουργία του λεγόμενου παγκόσμιου χωριού (GLOBAL 
VILLAGE) δεν έχουμε μόνο ηθικούς αλλά και άμεσα πρακτικούς λόγους για 
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να περάσουμε από τον προβληματισμό των δικαιωμάτων του πολίτη στο 
επίπεδο του κράτους/έθνους, στον προβληματισμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου σε πλανητικό επίπεδο. 

6. Συμπέρασμα 

Τελειώνω συνοψίζοντας τα επτά βασικά σημεία της ομιλίας μου. 

1. Υποστήριξα ότι η έννοια του πολίτη, σε αντίθεση με αυτή του 
υπηκόου, συνδέεται άμεσα με τις έννοιες του κράτους-έθνους και του 
εκσυγχρονισμού. 

2. Αν με εκσυγχρονισμό εννοούμε την υπέρβαση του τοπικισμού και τη 
μαζική κινητοποίηση/ένταξη ενός πληθυσμού στους κεντρικούς αλλά 
και διαφοροποιημένους μηχανισμούς του κράτους-έθνους, της 
εθνικής αγοράς, κοινωνίας και κουλτούρας, τότε ο εκσυγχρονισμός 
μπορεί να πάρει και ετερόνομες και αυτόνομες μορφές. Στον 
αυτόνομο εκσυγχρονισμό τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτισμικά δικαιώματα – που στην προβιομηχανική περίοδο ήταν 
περιορισμένα στο επίπεδο μερικών ελίτ – διαχέονται στη βάση της 
κοινωνικής πυραμίδας και οδηγούν στην κατάσταση του αυτόνομου 
πολίτη. Στον ετερόνομο, αυταρχικό εκσυγχρονισμό, οι πολίτες 
εντάσσονται μεν στους κεντρικούς μηχανισμούς του κράτους-έθνους, 
αλλά χωρίς να απολαμβάνουν τα βασικά δικαιώματα που 
παραμένουν προνόμιο των ολίγων. 

3. Κοιτώντας αυτές τις διαδικασίες πιο ιστορικά-συγκριτικά, υποστήριξα 
ότι στον 19ο αιώνα (πριν από την ανάπτυξη των εργατικών κινημάτων 
στην Ευρώπη) είχαμε μια κατάσταση ετερονομίας του πολίτη: από την 
άποψη πως η λογική της καπιταλιστικής αγοράς κυριαρχούσε και εν 
μέρει καταργούσε την πολιτική λογική της δημοκρατίας, την κοινωνική 
λογική της αλληλεγγύης και την πολιτισμική λογική της πνευματικής 
αυτονομίας. 

4. Αυτός ο μονολογικός, ετερόνομος εκσυγχρονισμός άρχισε να 
εξασθενεί με την ανάπτυξη των δυτικοευρωπαϊκών εργατικών 
κινημάτων προς τα τέλη του περασμένου αιώνα και αντικαταστάθηκε 
σταδιακά από ένα σχετικά πολυλογικό, αυτόνομο εκσυγχρονισμό που 
πήρε την πιο αναπτυγμένη του μορφή στις σοσιαλοδημοκρατικές 
δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες στο τρίτο τέταρτο του αιώνα. 

5. Μετά την οικονομική κρίση του 1974 και τη ραγδαία παγκοσμιοποίηση 
της οικονομίας, τα συνδικάτα παρακμάζουν, το κράτος πρόνοιας 
βρίσκεται σε αδιέξοδο και τα συμβατικά κεϋνσιανά μέτρα για τον 
εξανθρωπισμό του καπιταλισμού παύουν να λειτουργούν 
αποτελεσματικά. Έτσι περνάμε ξανά σε μια ετερονομία του πολίτη, σε 
ένα νέο αυταρχικό, μονολογικό εκσυγχρονισμό όπου η λογική της 
αγοράς κυριαρχεί και όπου οι κοινωνικές και πολιτικές κατακτήσεις 
των λαϊκών τάξεων κινδυνεύουν να ανατραπούν. 
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6. Στο κατώφλι του 21ου αιώνα αντιμετωπίζουμε το εξής δίλημμα: Ή την 
ένταση της υπάρχουσας κατάστασης όπου η μονόπλευρη έμφαση 
στον οικονομικό ανταγωνισμό και στη λιτότητα θα περιθωριοποιήσει 
ακόμα πιο δραματικά μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και στο 
εθνικό και στο παγκόσμιο επίπεδο, ή την ανάπτυξη ενός πολυλογικού 
εκσυγχρονισμού όπου η λογική της αγοράς θα συνυπάρχει σε 
κατάσταση ισορροπίας/αυτονομίας με τις λογικές της δημοκρατίας, 
αλληλεγγύης και πολιτισμικής χειραφέτησης. Στην πρώτη περίπτωση 
στον αναπτυγμένο κόσμο η ετερονομία του πολίτη και η διάχυση των 
δικαιωμάτων προς τα κάτω όχι μόνο μπορεί να φτάσει αλλά και να 
ξεπεράσει τις επιδόσεις της πρώιμης μεταπολεμικής 
σοσιαλοδημοκρατίας. 

7. Οι προϋποθέσεις μιας πολιτισμένης κοινωνίας και ενός αυτόνομου 
πολίτη στον 21ο αιώνα δεν περιορίζονται ούτε στη μονολογική λύση 
της αγοράς, ούτε στη διλογική λύση του μείγματος αγοράς/κράτους. 
Οι προϋποθέσεις αυτονομίας του πολίτη σήμερα συνδέονται άρρηκτα 
με μια τετραλογική λύση ισόρροπης ανάπτυξης, της ελεύθερης 
αγοράς, του ευέλικτου/επιτελικού αλλά δημοκρατικά οργανωμένου 
κρατικού παρεμβατισμού, της ισχυρής κοινωνίας πολιτών και της 
αυτόνομης κουλτούρας. 
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Παναγιώτης Κ. Περσιάνης 
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 
1. Εισαγωγή 

Στην εισήγησή μου αυτή προτίθεμαι να συνεξετάσω το πρόβλημα της 
φιλοσοφίας και των σκοπών της ελλαδικής και της ελληνοκυπριακής 
εκπαίδευσης. Η συνεξέταση αυτή είναι, πιστεύω, όχι μόνο θεμιτή αλλά και εκ 
των πραγμάτων επιβεβλημένη. Η ελληνική εκπαίδευση της Κύπρου 
εξακολουθεί, και μετά την τυπική απεξάρτησή της  ύστερα από την πολιτική 
ανεξαρτησία του νησιού, να είναι ταυτισμένη με την εκπαίδευση της Ελλάδας 
ως προς τη φιλοσοφία, τους σκοπούς και, κατά ένα μεγάλο μέρος, τα 
προγράμματα, όπως ήταν τους τελευταίους δύο αιώνες. Ιδεολογικά και 
πολιτιστικά η Κύπρος εξακολουθεί να ανήκει στην Ελλάδα, και αυτό το 
γεγονός καθορίζει, όπως είναι φυσικό, τον ιδεολογικό προσανατολισμό της 
εκπαίδευσής της. Επιπλέον, η εκπαίδευση της Κύπρου λειτουργεί σήμερα 
μέσα σε συγκείμενο παρόμοιο με εκείνο της Ελλάδας, αφού και η Κύπρος 
άρχισε ήδη να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ΕΕ, τις οποίες η Ελλάδα 
αντιμετωπίζει εδώ και δεκαέξι χρόνια. 

Αυτό το τελευταίο δημιουργεί συχνά την παραδοχή και την προσδοκία σε 
αρκετούς εδώ στην Κύπρο πως οι λύσεις στα προβλήματα αυτά πρέπει 
κανονικά να προέλθουν από την Ελλάδα, η οποία και τα αντιμετωπίζει επί 
μακρότερο χρονικό διάστημα και περισσότερους πόρους υλικούς και 
ανθρώπινους διαθέτει. Αυτή επίσης δέχεται εντονότερα το παλιρροιακό κύμα 
των αλλοτριωτικών επιδράσεων, προς το οποίο πρέπει να αντιδράσει. 
Ωστόσο αρκετοί πνευματικοί άνθρωποι της Κύπρου φαίνονται πως δεν είναι 
διατεθειμένοι να παραιτηθούν από την ηθική και πνευματική τους υποχρέωση 
να συμβάλουν με τον δικό τους λόγο στη διαμόρφωση προτάσεων για 
αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων. Μια τέτοια παραίτηση τη θεωρούν 
ασύγγνωστη αμέλεια και ανεπίτρεπτη παραίτηση από τις πνευματικές τους 
ευθύνες. Αυτό το νόημα έχει, πιστεύω, και το παρόν συνέδριο του 
Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου. Είναι μια προσπάθεια του ελληνοκυπριακού 
εκπαιδευτικού λόγου να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των 
εκπαιδευτικών προβλημάτων της εποχής και στη διαμόρφωση προτάσεων για 
την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. 

2. Οι παράμετροι αντίκρυσης του θέματος. 
Το συγκείμενο, οι παραδοχές και τα δεδομένα 

Θα ξεκινήσω τη μελέτη του προβλήματος με την εξέταση των 
παραμέτρων του, και συγκεκριμένα του συγκείμενου, των παραδοχών και των  
δεδομένων. Η πρόταξη της εξέτασης αυτής συνάδει με τη σύγχρονη αντίληψη
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ότι η εκπαίδευση δεν εξετάζεται πλέον σε καθαρά σχολειοκεντρικά ή 
ψυχοπαιδαγωγικά πλαίσια αλλά σε στενή συνάρτηση με το κοινωνικο-
οικονομικό και πολιτικό συγκείμενο, το οποίο σε μεγάλο βαθμό τη 
διαμορφώνει. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου το εκπαιδευτικό 
σύστημα είναι «συγκεντρωτικό, απόλυτα ελεγχόμενο, γραφειοκρατικό και 
ιεραρχικά δομημένο» (Καζαμίας, 1995α, σ.49) αλλά και η εκπαίδευση 
θεωρείται ως πανάκεια για τη θεραπεία ενός μεγάλου αριθμού κοινωνικών 
αναγκών, η ανάγκη να εξετασθεί η εκπαίδευση μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό, 
οικονομικό και πολιτικό συγκείμενο είναι ιδιαίτερα επιβεβλημένη. Για τον ίδιο 
λόγο υποστηρίζεται  ότι για οποιαδήποτε σοβαρή βελτίωση των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρέπει, μαζί με τις αλλαγές στην εκπαίδευση, 
να γίνει και παράλληλη αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του πολιτικού και 
θεσμικού συγκείμενου, αφού «το σχολείο δεν αλλάζει, όταν αλλάζουμε το 
σχολείο» (Α. Καζαμίας και Μ. Κασσωτάκης, 1995, σ.15). 

Το συγκείμενο γίνεται συχνά αντιληπτό στις μέρες μας με τη μορφή των 
προκλήσεων. Η τελευταία προεκλογική εκστρατεία στην Ελλάδα έδειξε ότι οι 
συνειδητές για τους Έλληνες πολιτικούς προκλήσεις είναι βασικά τρεις[1]. 
Τόσο ο πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης [2] όσο και οι αρχηγοί των κομμάτων 
της αντιπολίτευσης μίλησαν επανειλημμένα για την πρόκληση του 21ου αιώνα, 
για την πρόκληση της Ενωμένης Ευρώπης και για την πρόκληση των εθνικών 
θεμάτων. Αντιδρώντας σ’ αυτές τις προσκλήσεις οι πολιτικοί αρχηγοί 
προδιέγραψαν την πολιτική των κομμάτων τους στους διάφορους τομείς 
κοινωνικής δραστηριότητας, περιλαμβανομένης και της εκπαίδευσης. 

Το κατώφλι μιας νέας χιλιετίας μπροστά στο οποίο στέκεται σήμερα η 
ανθρωπότητα αποτελεί με το συμβολισμό του την πρώτη πρόκληση. Είναι 
βασικά η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και των 
προβλημάτων και της διεθνοποίησης των θεσμών και των σχέσεων. Στο 
σημερινό παγκόσμιο χωριό της γης η γωνιά μας μοιάζει με οποιαδήποτε άλλη 
γωνιά του πλανήτη μας και έχει να αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα: Το 
πρόβλημα της προστασίας της ταυτότητας και των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, το πρόβλημα της διατήρησης της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας 
του, το πρόβλημα της αντιμετώπισης των μαστίγων των ναρκωτικών και του 
Aids, το πρόβλημα της απάνθρωπης και σκληρής συμπεριφοράς του 
ανθρώπου προς τον άνθρωπο, και το πρόβλημα της διατήρησης ενός 
φυσικού περιβάλλοντος που θα εξασφαλίζει τη συνέχιση της ανθρώπινης 
ζωής πάνω στη γη. Τα προβλήματα αυτά αποτελούν προκλήσεις για όλους 
τους ανθρώπους πολίτες του 21ου αι. και στο παγκόσμιο και στο τοπικό 
επίπεδο και, συνεπώς, θα πρέπει και η ελληνική εκπαίδευση να προετοιμάσει 
τους Έλληνες να τις αντιμετωπίσουν, σε συνεργασία με όλους τους άλλους 
συνανθρώπους τους. 

Οι προκλήσεις της Ενωμένης Ευρώπης είναι οι προκλήσεις που 
προβάλλουν μπροστά στους Έλληνες ως Ευρωπαίους, ως πολίτες ενός 
κράτους μέλους της Ενωμένης Ευρώπης. Οι βασικότερες απ’ αυτές τις 
προκλήσεις είναι εκείνες για εκσυγχρονισμό των θεσμών, των μηχανισμών και 
των διαδικασιών δράσης, και της οργάνωσης, για υψηλή ποιότητα, που 
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επιβάλλει η ραγδαία πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας και η 
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και του ανταγωνισμού, για καλλιέργεια 
μεγαλύτερης ικανότητας για επικοινωνία και συνεργασία με τους Ευρωπαίους-
κάτι που καθίσταται επιτακτικό μετά την υπογραφή της συνθήκης του 
Μάαστριχτ του 1992 που προνοεί για ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων σ’ 
όλες τις χώρες μέλη, και τέλος για καταβολή προσπάθειας ώστε η Ελλάδα να 
μη δέχεται μόνο επιδράσεις από τους άλλους αλλά και να συμβάλλει 
ουσιαστικά στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. Όπως παρατηρούν 
οι Καζαμίας και Κασσωτάκης (1995, σ.22), η ελληνική εκπαίδευση θα πρέπει 
να αναβαθμισθεί ποιοτικά «για να είναι σε θέση να παράγει «παιδεία» 
ανθεκτική στις ογκούμενες αλλοτριωτικές επεμβάσεις και ικανή να ασκήσει 
πολιτιστική επιρροή». 

Σύμφωνα με την ειδική επιτροπή του ΟΟΣΑ που διεξήγαγε το 1995 την 
κριτική επισκόπηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, οι προκλήσεις 
αυτές συνοψίζονται στα εξής τέσσερα ερωτήματα (σ.2): 

α) Πως θα είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε και να προετοιμάσουμε τη 
νεολαία που θα οδηγήσει την Ελλάδα στο μελλοντικό της ρόλο σε μια 
Ενωμένη Ευρώπη; 

β) Με ποιον τρόπο το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι 
έχουμε τις δεξιότητες για την εξασφάλιση αφ’ ενός ανταγωνιστικού και 
ποιοτικού προϊόντος από την αγροτική ενασχόληση και την προώθησή του 
στην αγορά, αλλά και για την αντιμετώπιση των αναγκών μιας ταχέως 
αναπτυσσόμενης οικονομίας υπηρεσιών; 

γ) Πως μπορεί η ελληνική εκπαίδευση να διασφαλίσει ότι οι Έλληνες έχουν 
πλήρη συνείδηση και αφοσίωση στην πολιτιστική τους κληρονομιά ώστε να 
την προστατεύσουν και να αποφευχθεί η αλλοίωσή της και η ασύδοτη 
εμπορική ανάπτυξη; και 

δ) Πως μπορούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να διασφαλίσουν ότι η Ελλάδα 
αξιοποιεί όλα τα επιτεύγματα στο χώρο της Πληροφορικής; 

Οι προκλήσεις των εθνικών θεμάτων τέλος αφορούν τους Έλληνες ως 
μια εθνική ομάδα που θα πρέπει διαρκώς να εγρηγορεί εναντίον της πάσης 
φύσεως εξωτερικών επιβουλών ώστε από τη μια να διατηρείται ισχυρή 
οικονομικά και στρατιωτικά, για να μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά 
τα εθνικά εδάφη και τα εθνικά δίκαια χωρίς να είναι ανάγκη να προσφεύγει σε 
πολεμική αναμέτρηση, και από την άλλη να προοδεύει διαρκώς πνευματικά 
και υλικά ώστε να συνεχίζει δημιουργικά την μακρά πορεία του Ελληνικού 
πολιτισμού. Στην περίπτωση της Κύπρου σημαίνει φυσικά συνειδητοποίηση 
των υποχρεώσεων που δημιουργεί μια ημικατεχόμενη πατρίδα και ο κίνδυνος 
ολοκληρωτικής κατάληψής της από ένα τρίτο Αττίλα. 

Από τις προκλήσεις αυτές εκείνη που έχει αμεσότερη σχέση με την 
εκπαίδευση είναι εκείνη της Ευρώπης. Γι αυτό και στην εισήγησή μου θα 
επιμείνω περισσότερο σ’ αυτή την πρόκληση. 
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Το συγκεκριμένο αυτό, όπως περιγράφηκε, πιο πάνω, περιλαμβάνει 
βασικές παραδοχές καθώς και δεδομένα που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό 
τη φιλοσοφία και τους σκοπούς της εκπαίδευσης. 

Οι κυριότερες ευρύτερα αποδεκτές εκπαιδευτικές παραδοχές, όπως 
αναφέρονται συχνά στον ελληνικό επιστημονικό εκπαιδευτικό λόγο, είναι οι 
εξής: 

α) Ο Ελληνισμός θα πρέπει να διατηρήσει την εθνική και πολιτιστική 
προσωπικότητά του. Μ’ αυτή την προσωπικότητα θα διαλεχθεί και με τους 
Ευρωπαίους και με το μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. (Μαραθεύτης, 1995). 

β) Ο εξευρωπαϊσμός και η διεθνοποίηση της ελληνικής εκπαίδευσης δεν 
πρέπει να έχει μονόπλευρο χαρακτήρα ούτε να είναι μια άκριτη προσαρμογή 
στα δεδομένα της ευρωπαϊκής και διεθνούς πραγματικότητας. Πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι οικονομικές, πολιτιστικές, πολιτικές και κοινωνικές 
ιδιαιτερότητες της Ελλάδας (Α. Καζαμίας και Μ. Κασσωτάκης, σ.23). 
Επομένως θα πρέπει να εξετασθεί με προσοχή σε ποιους τομείς θα 
επιδιωχθεί συστηματικότερα η εκπαιδευτική σύγκλιση προς το ευρωπαϊκό 
γίγνεσθαι και σε ποιους τομείς θα υπερισχύσει η εθνική διάσταση (Γ. 
Ρουσάκης και Μ. Κασσωτάκης, σ. 695). 

γ) Η κοινή αγορά εργασίας που έχει θεσμοθετήσει η Ε.Ε. σημαίνει πως η 
περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας θα οδηγήσει σε αλλαγές στις απαιτήσεις 
για τα εκπαιδευτικά προσόντα των εργαζομένων, και επομένως, και σε 
αντίστοιχες αλλαγές στις απαιτήσεις από τα σχολεία. 

δ) Η παγκοσμιότητα των προκλήσεων είναι τέτοια ώστε, όπως έδειξαν οι 
συγκριτολόγοι John Boli, Francisco Ramirez και John Meyer (J. Boli, 1995) 
και άλλοι υποστηρικτές της θεωρίας των παγκόσμιων συστημάτων (World 
Systems Theory), πολλές χώρες εισήγαγαν σοβαρές αλλαγές στην 
εκπαίδευση τους που δεν επιβλήθηκαν από εσωτερικούς παράγοντες αλλά 
υπαγορεύθηκαν από τις παγκόσμιες αντιλήψεις για την εκπαίδευση. Όπως 
έγραψαν χαρακτηριστικά ο J. Boli και οι άλλοι δυο συγκριτολόγοι, «Όλα τα 
έθνη φαίνεται να βαδίζουν στους ρυθμούς του ίδιου τυμπανιστή» (1985, σ. 
168). Όλα αυτά υποβάλλουν πως είναι ουτοπία σήμερα να επιδιώκει κανείς 
αμιγώς εθνική εκπαίδευση (Γ. Ρουσάκης). 

ε) Το κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να παρεμβαίνει 
δυναμικά στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Πρέπει 
να διασφαλίζεται «συναπόφαση» και «συμμετοχή». 

στ) Όχι μόνο αποδεχόμαστε αλλά και επιζητούμε τον εκσυγχρονισμό και την 
ανασυγκρότηση της κοινωνίας και της εκπαίδευσης μας που επιβάλλουν οι 
σύγχρονες ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές. 

ζ) Τα νέα κοινοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα (Σωκράτης, Λεονάρδο, 
Νεολαία για την Ευρώπη ΙΙΙ) θα επηρεάσουν άμεσα και έμμεσα τα εθνικά 
εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών-μελών, και 

η) Η Ελλάδα και η Κύπρος, όπως και κάθε κράτος μέλος, πρέπει να 
δημιουργήσουν τις αναγκαίες δομές και μηχανισμούς για αξιοποίηση αυτών 
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των Κοινοτικών Προγραμμάτων για το καλό των πολιτών τους (Γ. Ρουσάκης 
και Μ. Κασσωτάκης, σ. 694). 

Οι παραδοχές αυτές έχουν, όπως είναι φυσικό, στενή σχέση με τα 
δεδομένα της ελληνικής Ευρωπαϊκής και παγκόσμιας εκπαιδευτικής και 
κοινωνικής πραγματικότητας. Τα κυριότερα απ’ αυτά τα δεδομένα είναι τα 
εξής: 

α) Η Ελλάδα βρίσκεται στην ημιπεριφέρεια της Ευρώπης όχι μόνο 
γεωγραφικά αλλά και οικονομικά και έχει ένα από τα χαμηλότερα στην 
Ευρώπη εθνικά εισοδήματα. Η βιομηχανία της χρειάζεται πολλή προσπάθεια 
για να φτάσει στο επίπεδο της υψηλής τεχνολογίας και παραγωγικότητας που 
επιβάλλεται από την παγκοσμιοποίηση του οικονομικού ανταγωνισμού. 

β) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει στην πραγματικότητα έμμεσα διατυπώσει την 
εκπαιδευτική πολιτική της στα άρθρα 126 και 127 της Συνθήκης του 
Μάαστριχτ και στα τρία κείμενα α) Λευκή Βίβλος με τίτλο «Ανάπτυξη, 
ανταγωνιστικότητα, απασχόληση. Οι προκλήσεις και η αντιμετώπισή τους για 
μετάβαση στον 21ο αιώνα», β) Πράσινη Βίβλος για την Ευρωπαϊκή Διάσταση 
στην Εκπαίδευση, και γ) το κείμενο του Προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Το άρθρο 
126 αναφέρεται στη συμβολή της Κοινότητας στην «ανάπτυξη παιδείας 
υψηλού επιπέδου», ενώ το άρθρο 127 εκφράζει την πολιτική «κατάρτισης» 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Στη Λευκή Βίβλο και στο πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
εξάλλου υποστηρίζεται έμμεσα για συγκεκριμένη εθνική εκπαιδευτική πολιτική 
μέσω της υπόδειξής που γίνονται προς τα κράτη μέλη ότι για να επωφεληθούν 
από τα Κοινοτικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα τα εθνικά εκπαιδευτικά 
συστήματα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: ευελιξία, 
προσαρμοστικότητα, αυτονομία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αποκεντρωμένες 
διοικητικές και οικονομικές δομές και ικανότητα καινοτομίας (Γ. Ρουσάκης και 
Μ. Κασσωτάκης, 1995, σ. 694). 

γ) Υπάρχει σήμερα σοβαρός κίνδυνος υποβάθμισης τόσο της γενικής 
παιδείας, λόγω της μεγάλης έμφασης στην ικανοποίηση μέσω των σχολείων 
των αναγκών της αγοράς, όσο και της παιδείας γενικότερα, λόγω της 
εμπορευματοποίησής της και της μετατροπής της σε απλή υπηρεσία, και μιας 
διάχυτης τάσης για αμφισβήτησή της ως ανθρώπινου αγαθού και 
δικαιώματος. 

δ) Πολλές μελέτες μεγάλων συγκριτολόγων (Γ. Ψαχαρόπουλος, 1992, σ. 334) 
έδειξαν ότι, αντίθετα απ’ ότι συνήθως νομίζεται, στις προηγμένες χώρες οι 
εργοδότες προτιμούν σήμερα νέους με γενική παρά με εξειδικευμένη παιδεία, 
γιατί  η σημερινή μορφή εργασίας στη μεταφορντική εποχή (Α. Καζαμίας, 1995 
β, σς 565-6) χρειάζεται ανθρώπους που θα μπορούν να εντοπίζουν βλάβες 
και να επιλύουν προβλήματα και, συνεπώς «να έχουν επίγνωση του τι κάνουν, 
να είναι αναλυτικοί στην εργασία τους, να καινοτομούν, να αντιλαμβάνονται 
τις αλλαγές που επέρχονται και να παρακολουθούν τις εξελίξεις της θεωρίας 
και της τεχνολογίας» (Στ. Παλαιοκρασάς, 1995, σ. 218). Για την ανάπτυξη 
αυτών των δεξιοτήτων χρειάζεται βασικά γενική παιδεία. 
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3. Το πρόβλημα της φιλοσοφίας της εκπαίδευσης 

Έρχομαι τώρα στο πρόβλημα της φιλοσοφίας της ελληνικής 
εκπαίδευσης. 

Το πρόβλημα της διατύπωσης της φιλοσοφίας και των σκοπών της 
εκπαίδευσης συνδεόταν πάντοτε με την κυρίαρχη φιλοσοφική ανθρωπολογία, 
αξιολογία και επιστημολογία ενός λαού. Ακόμα και σε παλαιότερες εποχές, 
όταν η κουλτούρα ήταν περισσότερο ομοιογενής και ενοποιητική, υπήρχαν 
διαφορές στις παραδοχές για τον άνθρωπο, τις αξίες και τη γνώση, οι οποίες 
οδηγούσαν σε διαφορετικούς σκοπούς και διαφορετική φιλοσοφία της 
εκπαίδευσης. Οι διαφορές αυτές ενισχύθηκαν στην νεότερη εποχή όταν η 
προοδευτική φιλοσοφία δημιούργησε μια εντελώς νέα παράδοση (R. Pratte). 

Παρόλη τη διάδοση των προοδευτικών φιλοσοφικών αντιλήψεων, η 
ελληνική εκπαιδευτική φιλοσοφία συνέχισε στην επίσημη διατύπωσή της να 
διατηρεί σταθερά σε μεγάλο βαθμό τα περισσότερα στοιχεία της 
παραδοσιακής φιλοσοφίας, έστω και αν στην πράξη υιοθέτησε και στοιχεία 
της προοδευτικής φιλοσοφίας. Η ένταξη ωστόσο της Ελλάδας και η 
υποψηφιότητα της Κύπρου για ένταξη στην πολυπολιτιστική Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα δημιούργησαν νέα κανάλια επικοινωνίας, τα οποία αναπότρεπτα 
θα επηρεάσουν την ελληνική και ελληνοκυπριακή εκπαιδευτική φιλοσοφία της 
εκπαίδευσης. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αγνοεί ότι οι πολίτες της θα πρέπει να 
ζήσουν, να επικοινωνούν και να εργάζονται σε μια πολυπολιτιστική κοινωνία. 

Αυτό φυσικά δημιούργησε περισσότερη διαφωνία και σύγκρουση στο 
θέμα των σκοπών και της φιλοσοφίας της εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να 
ενισχύονται συχνά οι αμυντικοί μηχανισμοί και να γίνεται από επίσημα χείλη 
λόγος για «την ανάγκη θωράκισης της παιδείας και του πολιτισμού μας 
παράλληλα προς τη θωράκιση του αμυντικού χώρου» (Φ. Πετσάλνικος, 
1995). 

Η διατύπωση ωστόσο της φιλοσοφίας της εκπαίδευσης δεν είναι και δεν 
πρέπει να είναι έργο μόνο της πολιτικής ηγεσίας. Αποτελεί συλλογικό έργο 
όλου του έθνους και πρέπει να αντιμετωπισθεί με τη σοβαρότητα που 
επιβάλλει η κρισιμότητα των καιρών. 

Για να δείξει τη σοβαρότητα και δυσκολία του έργου αυτού ο S. Roller 
(1980, σ. 225) υποστήριξε πως για τον καθορισμό των σκοπών της 
εκπαίδευσης χρειάζεται να εργασθούν συνεταιρικά μια μεγάλη ομάδα 
φιλοσόφων, ανθρωπολόγων, κοινωνιολόγων, ψυχολόγων, οικονομολόγων, 
πολιτικών και εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, υποστήριξε πως η μεγάλη αυτή 
ομάδα πρέπει να περιλαμβάνει ανθρώπους που να παίζουν ρόλο είτε ιερέων 
είτε προφητών. Οι ιερείς είναι οι σοφοί που θα καταρτίσουν τους νόμους και 
τα δόγματα και θα ρυθμίσουν την εφαρμογή τους. Οι προφήτες είναι αυτοί που 
θα γκρεμίσουν τους νόμους και τα δόγματα και θα αναζητήσουν νέες 
επαναστατικές συλλήψεις. 

Εκείνοι που περισσότερο χρειάζονται σήμερα στην περίπτωση της 
Ελλάδας είναι κάποιοι φιλόσοφοι προφήτες που να αναδιατυπώσουν τη 
φιλοσοφία της ελληνικής εκπαίδευσης ώστε αυτή να μπορέσει να περιλάβει 
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όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για εκσυγχρονισμό και ανασυγκρότηση. Στην 
πραγματικότητα ο ελληνισμός χρειάζεται σήμερα κάτι ανάλογο μ’ αυτό που 
περιγράφει ο Ν. Καζαντζάκης ότι συνέβη στην Ιαπωνία με τη συμφιλίωση της 
παλιάς Ιαπωνικής θρησκείας του Σιντοϊσμού με το Βουδισμό. Εκεί, ύστερα 
από πολλούς αιώνες αντιπαλότητας ανάμεσα στο Σιντοϊσμό και στο 
Βουδισμό, ο μέγας ιερέας Γκνόκι υποστήριξε πως ο Βούδας και ο Ήλιος είναι 
ο ίδιος, απαράλλακτος Θεός. «Μα στις Ιντίες πήρε το πρόσωπο του Βούδα 
και στην Ιαπωνία το πρόσωπο της Αματερασού. Μονομιάς η γιαπωνέζικη 
ψυχή δέκτηκε, χωρίς αντίσταση πια, τη νέα θρησκεία» (Ιαπωνία, σ. 33). 

Στην περίπτωση της Ελλάδας η συμφιλίωση της παλιάς ελληνικής 
φιλοσοφίας με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή εκπαιδευτική φιλοσοφία είναι πολύ 
πιο εύκολη από την περίπτωση της Ιαπωνίας. Γιατί πραγματικά η ευρωπαϊκή 
φιλοσοφία είναι στην ουσία της ελληνική, όχι μόνο γιατί έχει τις ρίζες της στις 
αρχαίες ελληνικές φιλοσοφικές αντιλήψεις για τον άνθρωπο και την πολιτεία, 
αλλά και γιατί τα κυριότερα σημερινά στοιχεία της είναι καθαρά ελληνικά. Η 
ανοικτή διάθεση, η διαλεκτική, η θετική στάση έναντι του καινούριου, είναι 
ελληνικές διανοητικές αρετές. Οι αρχαίοι έλληνες δεν τηρούσαν αμυντική 
στάση έναντι του ξένου. Ήταν ανοικτοί πάντα σε ξένες επιδράσεις και έτοιμοι 
να τις αφομοιώσουν. 

Οι σύγχρονες επίσης διανοητικές αρετές της κριτικής στάσης, της 
υποβολής της κάθε αντίληψης σε συνεχή επιστημονικό έλεγχο, και της 
διάθεσης να αλλάξει κανείς τις αντιλήψεις του αν αποδειχθεί από τον κριτικό 
έλεγχο ότι κάτι άλλο είναι ορθότερο, είναι στην πραγματικότητα, όπως αναλύει 
πολύ πειστικά ο Άγγλος φιλόσοφος της εκπαίδευσης W. Hare (1995), οι 
περίφημες Σωκρατικές διανοητικές αρετές «ἕν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα», «ἕπεσθαι 
τῷ λόγῳ», και της αντίληψης ότι «βίος ἀνεξέταστος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ». 

Ελληνική είναι επίσης η αντίληψη για την ελεύθερη άσκηση της λογικής 
και για το διάλογο πάνω στον οποίο στηρίζεται το δόγμα των φυσικών 
δικαιωμάτων, που αποτελεί τη βάση των δημοκρατικών συνταγμάτων των 
πλείστων κρατών της Δύσης. Αυτή την ελεύθερη άσκηση της λογικής και το 
Σωκρατικό διάλογο θέλει ως πυρήνα της Αμερικανικής εκπαίδευσης ο 
Αμερικανός φιλόσοφος Allan Bloom, απορρίπτοντας την πολιτιστική 
σχετικότητα και τα πολυπολιτιστικά αναλυτικά προγράμματα στις ΗΠΑ (A. 
Bloom). 

Ελληνικά είναι τέλος τα στοιχεία του «αἰὲν ἀριστεύειν και ὑπείροχον 
ἔμμεναι», που αποτελούν την ουσία της σημερινής έμφασης στην ποιότητα. 
Ελληνικό είναι ακόμη το στοιχείο του (εργαλειακού) ορθολογισμού, που 
καλείται σήμερα να εφαρμόσει συστηματικά η Ευρώπη με τη σωστή 
οργάνωση, τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση. 

Τα ιδανικά αυτά δεν είναι μόνο στοιχεία του αρχαίου ελληνικού 
πολιτισμού. Αρκετά απ’ αυτά εξακολουθούν να είναι ζωντανά στοιχεία και του 
νεοελληνικού πολιτισμού, παρόλο που πολλές φορές ο λαϊκισμός τείνει να τα 
παραμερίσει. Μερικές πρόσφατες εξελίξεις, όπως η απότιση φόρου τιμής στο 
Παναθηναϊκό Στάδιο στις 6 Αυγούστου 1996 στους έξι Έλληνες Ολυμπιονίκες 
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από την ελληνική πολιτεία και τον ελληνικό λαό, έδειξαν πως ο Ελληνισμός 
πιστεύει με δύναμη στην ποιότητα και πως η διάκριση των παιδιών της 
Ελλάδας δίνει αυτοπεποίθηση και ψυχική δύναμη στον ελληνικό λαό. Η 
διαρκής διάκριση επίσης ελληνικών καλαθοσφαιρικών ομάδων τα τελευταία 
δέκα χρόνια αποδεικνύει πως από τη στιγμή που θα επιτευχθεί ένα υψηλό 
επίπεδο σ’ ένα τομέα, καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια διατήρησης του 
επιπέδου αυτού ως θέματος ατομικής και εθνικής τιμής. 

Εκείνο που χρειάζεται σήμερα είναι η αναδιατύπωση των αρετών του 
«καλού Έλληνα» και του «καλού Χριστιανού», που αποτελούν τα 
παραδοσιακά μας ιδανικά. Το περιεχόμενο των ιδανικών αυτών διατυπώθηκε 
σε μια προηγούμενη εποχή όταν οι ανάγκες της Ελλάδας και οι ατομικές 
ανάγκες της ζωής σε μια φτωχή αγροτική κοινωνία ήταν πολύ διαφορετικές. 
Σήμερα το περιεχόμενο αυτό πρέπει να προσαρμοσθεί προς τις νέες ανάγκες 
της ζωής που καλούνται να ζήσουν οι Έλληνες και οι χριστιανοί στη σημερινή 
εποχή της νεωτερικότητας και μετανεωτερικότητας. 

Η ανάγκη της αναδιατύπωσης ιδανικών δεν είναι μόνο ελληνικό 
φαινόμενο. Είναι κάτι που επιδιώκεται και σ’ άλλους λαούς. Χαρακτηριστική 
είναι η προσπάθεια αναδιατύπωσης του Ιαπωνικού ιδανικού Kigyo Senshi για 
τους ίδιους ακριβώς λόγους. Και εκεί η διατύπωση του περιεχομένου του 
Kigyo Senshi έγινε σε μια παλαιότερη εποχή όταν η Ιαπωνία ήταν φτωχή και 
χρειαζόταν καλούς γεωργούς και στρατιώτες. Σήμερα που το συγκείμενο έχει 
αλλάξει άρδην κρίνεται από τον Ιάπωνα φιλόσοφο Hiroshi Fukunaga πως το 
περιεχόμενο του ιδανικού πρέπει να αλλάξει (Kempner, 1993, σ. 185). 

Αυτό πρέπει να επιχειρηθεί και στην περίπτωση της ελληνικής 
εκπαιδευτικής φιλοσοφίας. Η πρόταση της Εκπαιδευτικής Επιτροπής που 
διορίστηκε το 1958 από τον Κ. Καραμανλή ήταν η πρώτη τέτοια προσπάθεια, 
Η Επιτροπή πρότεινε ως λύση ένα «ευρύχωρον και υψηλόφρονα 
ανθρωπισμόν» βασισμένον σε μια «ευρύχωρον και υψηλόφρονα αντίληψιν 
του ελληνισμού». (Έκθεση Εκπαιδευτικής Επιτροπής, 1958). Η προσπάθεια 
όμως αυτή δεν κατανοήθηκε ούτε συνεχίστηκε, με αποτέλεσμα η ελληνική 
εκπαίδευση να μην μπορεί να αντιμετωπίσει με τόλμη και αποτελεσματικότητα 
τις προκλήσεις της εποχής μας. Χρειάζεται επομένως να ξαναπάρουμε το 
νήμα απ’ εκεί και να δούμε αν μπορούμε να φτάσουμε συναινετικά σε μια νέα 
φιλοσοφική διατύπωση η οποία θα μπορεί να ενστερνισθεί ως πραγματικά 
δικό της τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. 

Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί η πραγματικότητα είναι πως 
ενδόμυχα, παρόλα όσα ευνοϊκά και εκθειαστικά λέγονται, οι Έλληνες νιώθουν 
μια δυσπιστία προς τον δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό. Αυτό δεν είναι άσχετο 
προς τις γενικότερες δυσάρεστες εμπειρίες του ελληνισμού από τις σχέσεις 
του με τη Δυτική Ευρώπη και τον καθολικισμό, καθώς και την αντίδραση και 
τα συμπλέγματα κατωτερότητας που ήταν φυσικό να προκαλέσει η όλη 
πολιτική της αποδοχής των πάντων από την Ευρώπη, όπως είχε προτείνει ο 
νεοελληνικός διαφωτισμός και ειδικότερα το σύνθημα του Κοραή για 
«μετακένωσιν» της σοφίας από την Ευρώπη στην Ελλάδα (Κοραής, τομ. Α. 
σς. 325-7). 
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Μια νέα διατύπωση της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας θα πρέπει όχι μόνο να 
παράσχει τα πλαίσια για συμφιλίωση με τον δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό αλλά 
και για γόνιμο διάλογο μαζί του. Η ίδια διατύπωση μπορεί να καθορίσει τους 
τομείς στους οποίους η Ελλάδα μπορεί να συνεισφέρει περισσότερο στη 
δημιουργία του ευρωπαϊκού μορφώματος. Ένας τέτοιος τομέας είναι, για 
παράδειγμα, η έμφαση στην παραγωγή γνώσης στα ελληνικά πανεπιστήμια. 
Κάτι τέτοιο όχι μόνο θα βοηθήσει σημαντικά την ελληνική οικονομία που θα 
τον βοηθήσει να απαλλαγεί από τους αμυντικούς μηχανισμούς που σήμερα 
περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματική συμμετοχή του στις 
τρέχουσες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. 

4. Το πρόβλημα των σκοπών της εκπαίδευσης 

Με βάση τις παραδοχές και τα δεδομένα που αναφέρθηκαν στο πρώτο 
μέρος της εισήγησης, πιστεύω πως δεν τίθεται θέμα αλλαγής των σκοπών της 
ελληνικής εκπαίδευσης. Εκείνο που χρειάζεται είναι βασικά η εκ νέου 
ιεράρχηση των σκοπών και η ανάλυσή τους σε σαφείς γνωστικούς και 
συναισθηματικούς στόχους που θα λαμβάνουν υπόψη τα νέα δεδομένα και 
τις νέες ανάγκες. 

Οι γνωστικοί σκοποί στους οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση είναι οι πιο 
κάτω: 

α) επιδίωξε υψηλής ποιότητας σ’ όλες τις βαθμίδες και σ’ όλους τους 
κλάδους της εκπαίδευσης 

β) βελτίωση της δομής, της οργάνωσης και της λειτουργίας του 
εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στο μακροεπίπεδο (εθνική επικράτεια) όσο 
και στο μικροεπίπεδο (σχολική μονάδα, τάξη). 

γ) χρησιμοποίηση της εκπαίδευσης ως αιχμής του δόρατος για 
εκσυγχρονισμό, όπως είχε προτείνει το 1985 για τη Γαλλία ο υπουργός 
παιδείας Pierre Chevénement (Καζαμίας 1995 β, σ. 579). 

δ) έμφαση στη μάθηση αντί στη διδασκαλία. Αυτό, πέραν του ότι το 
επιβάλλει η εποχή μας με την έκρηξη των πληροφοριών και την ανάγκη για 
δια βίου παιδεία, θα συμβάλει και στην ενίσχυση της προσωπικής 
αξιοπρέπειας του μανθάνοντος και στην καταπολέμηση της παραπαιδείας. 
Σχετική μ’ αυτά είναι και η ανάπτυξη των ατομικών χαρακτηριστικών της 
δημιουργικότητας, της αυτοπειθαρχίας, της ανεξαρτησίας και της προσωπικής 
ευθύνης. 

ε) έμφαση στη δια βίου εκπαίδευση. Είναι καιρός να εγκαταλειφθεί 
οριστικά η αντίληψη ότι η εκπαίδευση προσφέρεται μια φορά στα χρόνια της 
νεότητας και τελειώνει. 

στ) έμφαση στη διαλεκτική, δηλαδή στην κριτική συζήτηση, αντί στη 
διδακτική. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταστήσουμε τους νέους ικανούς να 
παράγουν και κριτικό λόγο και όχι απλώς επικοινωνιακό. 

ζ) μεγαλύτερη έμφαση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και στην 
κατανόηση ξένων πολιτισμών ούτως ώστε να μπορούν οι Έλληνες να 
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επικοινωνούν αποτελεσματικότερα με τους άλλους Ευρωπαίους και να 
αποκτήσουν μια διεθνή συνειδητότητα [3]. 

η) ενίσχυση των διασυνδέσεων του σχολείου με την παραγωγή, τις 
επιχειρήσεις και το χώρο εργασίας και ενίσχυση του στάτους της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

θ) διαμόρφωση δικτύων συνεργασίας με σχολεία ευρωπαϊκών χωρών με 
σκοπό την ανάληψη κοινών εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών για θέματα όπως 
«εκμάθηση κοινοτικών γλωσσών, η επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά των 
άλλων ευρωπαϊκών λαών, η ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων για ζητήματα 
αμοιβαίου και γενικότερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως είναι το 
περιβάλλον, η αγωγή υγείας, τα ναρκωτικά, και άλλα» (Γ. Ρουσάκης). 

Συναισθηματικοί στόχοι που πρέπει να επιδιωχθούν είναι οι εξής: 

α) καλλιέργεια αληθινής αγάπης για την γνώση. Αυτό ασφαλώς θα πρέπει 
να επιτευχθεί με καλύτερη κοινότητα διδασκαλίας και αρμονικότερες σχέσεις 
διδασκόντων και διδασκομένων. 

β) καλλιέργεια βαθιάς εκτίμησης προς την ελληνική παράδοση, 
κουλτούρα και κοινωνία, 

γ) καλλιέργεια της εκτίμησης προς την κοινή πολιτιστική κληρονομιά της 
Ευρώπης και συνειδητοποίηση των κοινών ευθυνών όλων ως Ευρωπαίων. 
και 

δ) έμφαση στη διδασκαλία των αξιών με παράλληλη εγκατάλειψη των 
αναχρονιστικών τρόπων διδασκαλίας τους (κηρύγματος, παραγγελμάτων) και 
υιοθέτηση νέων αποτελεσματικών τρόπων. 

Πρόσφατες έρευνες στην Κύπρο (φοιτητών του μαθήματος Φιλοσοφίας 
της Εκπαίδευσης) έδειξαν ότι η διδασκαλία των αξιών στα δημοτικά σχολεία 
της Κύπρου είναι πολύ περιορισμένη. Ιδιαίτερα αισθητή είναι η απουσία της 
διδασκαλίας αξιών όπως η επιθυμία για συνεργασία και εκείνη του 
συμπάσχειν. Και όμως ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία οι καθημερινές 
σχεδόν δολιοφθορές και καταστροφές της περιουσίας των επαγγελματικών 
αντιπάλων αλλά και οι όχι σπάνιοι ξυλοδαρμοί από μαθητές συμμαθητών τους 
και καθηγητών τους (Αλήθεια, 11 και 12 Νοεμβρίου 1996) φανερώνουν πως 
δεν απέχουμε πολύ από την κατάσταση του homo homini lupus. 

5. Συμπεράσματα 

Κλήθηκα να μιλήσω για τη φιλοσοφία και τους σκοπούς της εκπαίδευσης 
της Κύπρου και μίλησα περισσότερο για τη φιλοσοφία και τους σκοπούς της 
εκπαίδευσης της Ελλάδας. Αυτό το έκανα σκόπιμα γιατί, όπως εξήγησα και 
στην εισαγωγή μου, πιστεύω  πως δεν μπορεί η Κύπρος εκ των πραγμάτων, 
να έχει διαφορετική φιλοσοφία και σκοπούς εκπαίδευσης από εκείνους της 
Ελλάδας. 

Το δυστύχημα είναι ότι σήμερα το πρόβλημα της φιλοσοφίας και των 
σκοπών της εκπαίδευσης στην Κύπρο δεν συζητείται στο βαθμό που 
θάπρεπε. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι στην Κύπρο η θεωρητική εκπαιδευτική 
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συζήτηση ποτέ δεν ευδοκίμησε, αφού κυριαρχούσε η αντίληψη ότι δεν 
εξυπηρετεί σε τίποτε και ότι εκείνο που είχε σημασία ήταν η σχολική πράξη 
και ιδιαίτερα αυτό που γινόταν μέσα στην τάξη. Παλαιότερα ωστόσο δεν 
επαναλαμβανόταν από καιρού εις καιρό ότι ίσχυε η φιλοσοφία και οι σκοποί 
της εκπαίδευσης της Ελλάδας. Σήμερα από τη μια δεν γίνεται πλέον αυτή η 
διευκρίνιση και από την άλλη η φιλοσοφία και οι σκοποί αφήνονται συχνά 
ουσιαστικά στα χέρια των επιθεωρητών και των αποσπασμένων στην 
Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων, οι οποίοι γράφοντας βιβλία ή διδακτικό 
υλικό δίνουν αρκετές φορές ασυναίσθητα απαντήσεις σε θέματα φιλοσοφίας 
και σκοπών της εκπαίδευσης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ενώ 
γράφονται βιβλία για την Ευρώπη, δεν καθορίσθηκε ακόμα από επίσημα χείλη 
τι εννοούμε με τον όρο Ευρώπη. Εννοούμε μόνο τις χώρες-μέλη της Ε.Ε; Τι 
γίνεται με τη Ρωσσία και την άλλη χριστιανική Ευρώπη με την οποία ο 
Ελληνισμός είχε πάντοτε ξεχωριστές σχέσεις; Ποια είναι η επίσημη θέση στο 
ερώτημα αυτό; 

Στην εισήγησή μου υποστήριξα πως χρειάζεται συναινετικά να 
αναδιατυπωθεί η ελληνική εκπαιδευτική φιλοσοφία κατά τρόπο που να 
διευρυνθεί για να περιλάβει πολλά στοιχεία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας 
που, ενώ αποτελούν σήμερα ουσιαστικά στοιχεία της δυτικοευρωπαϊκής 
εκπαιδευτικής φιλοσοφίας, δεν φαίνεται για κάποιους λόγους να αποτελούν 
και στοιχεία της νεότερης ελληνικής εκπαιδευτικής φιλοσοφίας. Με την 
διεύρυνση της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας της θα μπορεί η Ελλάδα να 
ασπασθεί ως δικό της το δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό και να απαλλαγεί από 
συμπλέγματα και την ανάγκη χρήσης αμυντικών μηχανισμών. 

Όσον αφορά τους σκοπούς, υποστήριξα πως εκείνο που χρειάζεται δεν 
είναι η διατύπωση νέων σκοπών αλλά η νέα ιεράρχηση των ισχυόντων ώστε 
να δοθεί έμφαση σ’ εκείνους που συνάδουν με τα νέα δεδομένα και το νέο 
συγκείμενο. Υποστήριξα επίσης πως, αντίθετα απ’ ότι συνήθως πιστεύεται, η 
προπαρασκευή για την Ευρώπη δεν σημαίνει ούτε εγκατάλειψη της γενικής 
παιδείας ούτε υποβάθμιση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας. Η γενική παιδεία 
βέβαια θα πρέπει να διασαφηνισθεί για να διευκρινισθούν οι γενικές και 
«μεταφερόμενες» δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργεί, και που πρέπει να 
είναι εκείνες που χρειάζεται ο πολίτης και ο εργαζόμενος του 21ου αιώνα. Η 
ελληνική εθνική ταυτότητα επίσης θα πρέπει να ενισχυθεί για να μπορούν οι 
Έλληνες πολίτες ακουμπώντας στερεά σ’ αυτή να προσφέρουν και στη 
διαμόρφωση του νέου ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. Η προσφορά αυτή μπορεί να 
γίνει και πρέπει να γίνει τώρα. Αν αυτή την ώρα που διαμορφώνεται η νέα 
Ευρώπη ο ελληνισμός δεν καταθέσει τη δική του πρόταση, θα θεωρεί – και 
πολύ δικαιολογημένα – τη νέα Ευρώπη ως κάτι το εντελώς ξένο και θα νιώθει 
πολύ περισσότερες αναστολές και φόβους απ’ ό,τι σήμερα να ταυτισθεί μ’ 
αυτή. 

Μαζί με την Ελλάδα πιστεύω πως και η Κύπρος, έστω και πολύ μικρή, 
μπορεί να προσφέρει στη νέα Ευρώπη. Στη μετα-νεωτερική εποχή στην οποία 
έχουμε εισέλθει η ευφυία, η επινοητικότητα και η πρωτοβουλία παίζουν πολύ 
σημαντικότερο ρόλο από τον όγκο του πληθυσμού και των πόρων. Όπως 
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πολύ συχνά έχει παρατηρηθεί, στη μετανεωτερική εποχή η διάκριση, δεν θα 
είναι μεταξύ πλούσιων και φτωχών ή Βορρά και Νότου, αλλά μεταξύ αυτών 
που μπορούν να ενεργούν ταχέως και αυτών που δρουν με βραδύτητα. 

Είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντικό να κληθεί η εκπαίδευση της Κύπρου 
να καλλιεργήσει ιδιαίτερα την επινοητικότητα, δημιουργικότητα και την 
πρωτοβουλία, εκείνες δηλαδή τις δεξιότητες που θα επιτρέψουν στο λαό της 
παρά το ολιγάριθμό του να δράσει με επάρκεια στη σημερινή συναρπαστική 
εποχή της συνεχούς διεύρυνσης των συνόρων των ανθρώπινων 
δυνατοτήτων. 

  



  

39 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Στις ομιλίες του στις 3 Σεπτ. 1996 κατά την 22α επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ 
και στις 5 Σεπτ. 1996 κατά την κατάθεση του θεμέλιου λίθου του αεροδρομίου των 
Σπάτων. 
Στις 3 Σεπτ. 1996 ο Κ. Σημίτης είπε επί λέξει τα εξής: «Στις 23 Σεπτεμβρίου αρχίζει 
για μας η πορεία του ΠΑΣΟΚ προς το 2000» (Τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων ΕΤ, 3 
Σεπτ. 1996). 

2. Ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης είχε ζητήσει από τον πρωθυπουργό Α. Παπανδρέου 
τον Οκτώβριο 1993 να αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας για να προωθήσει τις ιδέες 
του («Το στοίχημα με το μέλλον», Το Βήμα, 13 Οκτ. 1996, σσ. 1-2). 

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε πως πληρέστερη γνώση ξένων γλωσσών 
θα είναι «ένας βασικός παράγοντας στη δημιουργία των πολιτών της Ευρώπης και 
την πραγματοποίηση της Μιας Αγοράς». Γι’ αυτό και κάλεσε τα κράτη μέλη «να 
ενθαρρύνουν την εκμάθηση ξένων γλωσσών από τα πρωιμότερα στάδια της 
σχολικής εκπαίδευσης» (συμπεριλαμβανομένου και του νηπιαγωγείου) (Juttner, 
1995).  
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Λεωνίδας Κυριακίδης 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 

 

Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 

ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

 

Ι) Εισαγωγή 

Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μια τάση για διερεύνηση των 
παραγόντων εκείνων που καθιστούν αποτελεσματική μια σχολική μονάδα. Η 
στροφή των παιδαγωγικών ερευνών προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να 
συνδεθεί με το γεγονός ότι πολλές εκπαιδευτικές καινοτομίες που 
επιχειρήθηκαν στις δεκαετίες του 60 και 70 ακολουθώντας το μοντέλο 
«κέντρο-περιφέρεια» δεν κατάφεραν να διαφοροποιήσουν τη διδακτική πράξη 
(Nisbet 1973, Fullan 1991). Διάφοροι παιδαγωγοί που ασχολήθηκαν με την 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως ο Shipman 1974, ο Campbell 
1985, και η Nias et al 1989, υποστήριξαν την ανάγκη ανάπτυξης αναλυτικού 
προγράμματος στη σχολική μονάδα. Οι έρευνες που διεξήγαγαν μας 
βοήθησαν να εντοπίσουμε τρόπους οργάνωσης του σχολείου με τους οποίους 
επιτυγχάνεται εισαγωγή καινοτομιών στη σχολική μονάδα. Ταυτόχρονα, στη 
δεκαετία του 90 παρατηρείται μια προσπάθεια αξιολόγησης της σχολικής 
μονάδας και εντοπισμού των παραγόντων εκείνων που μας βοηθούν να 
«μετρήσουμε» την αποτελεσματικότητα ενός σχολείου (Performance 
Indicators). Μέσα από διάφορες έρευνες όπως αυτές των Mortimore et al 1988 
και Tizard et al 1988 φαίνεται ότι οι παράγοντές αυτοί μπορούν να 
ταξινομηθούν σε έξι διαφορετικές κατηγορίες. 

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει βασικά χαρακτηριστικά του σχολείου 
όπως τον αριθμό των μαθητών σε κάθε τάξη, την αναλογία ανάμεσα στον 
αριθμό των δασκάλων και των μαθητών του σχολείου, τα διδακτικά μέσα του 
σχολείου κτλ. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει όλα όσα σχετίζονται με το 
περιβάλλον των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, όπως είναι το κοινωνικό-
οικονομικό επίπεδο των γονιών τους, οι εμπειρίες των παιδιών, οι στάσεις της 
οικογένειας απέναντι στην εκπαίδευση κτλ. Στην τρίτη κατηγορία μπορεί 
κανείς να εντοπίσει όλες εκείνες τις μεταβλητές που αξιολογούν τις γνώσεις 
των παιδιών, όπως είναι η επίδοσή τους σε σταθμισμένα δοκίμια, η επίδοσή 
τους όταν αποφοιτούν σε σχέση με το ποια ήταν η επίδοσή τους όταν 
πρωτοήρθαν στο σχολείο (value-added assessment) κτλ. Στην τέταρτη 
κατηγορία ανήκουν όλες εκείνες οι μεταβλητές που αποσκοπούν στο να 
αξιολογήσουν σε ποιο βαθμό οι γονείς συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια 
του σχολείου να επιτύχει τους στόχους του. Η πέμπτη κατηγορία αναφέρεται 
στις στάσεις των παιδιών και στη συμπεριφορά τους. Ασχολείται τόσο με τις 
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στάσεις που έχουν οι μαθητές απέναντι στο σχολείο, όσο και με την πολιτική 
του σχολείου να αξιολογεί τις στάσεις των παιδιών και να αντιμετωπίζει 
προβλήματα αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Η τελευταία κατηγορία 
αναφέρεται στον τρόπο διοίκησης του σχολείου και εξετάζει το ρόλο του 
διευθυντή, τις ευθύνες που ανατίθενται στο διδακτικό προσωπικό, στους 
μαθητές του σχολείου κτλ. Με τον τρόπο αυτό η αποτελεσματικότητα ενός 
σχολείου παίρνει ευρύτερες διαστάσεις και η αξιολόγηση μιας σχολικής 
μονάδας καθίσταται έργο πολύπλοκο και πολυσύνθετο. 

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη 
διεξαγωγής έρευνας στην Κύπρο που να αναφέρεται στην 
αποτελεσματικότητα των σχολείων. Για το λόγο αυτό ανέλαβε τη διεξαγωγή 
σχετικής έρευνας τόσο σε σχολεία Μέσης όσο και Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η 
έρευνα που διεξήχθη σε τρία δημοτικά σχολεία αποσκοπούσε στο να 
διερευνήσει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο τι προσφέρουν τα σχολεία 
αυτά στους μαθητές τους και στο πως οι ίδιοι οι μαθητές περνούν τον 
ελεύθερό τους χρόνο. Στόχευε, επίσης, στο να εντοπίσει τις αντιλήψεις των 
παιδιών για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου. Μπορούμε να ισχυριστούμε 
ότι η έρευνα αυτή αποτελεί μια προσπάθεια αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας των τριών αυτών σχολείων, εστιάζοντας το ενδιαφέρον 
της σε μεταβλητές που ανήκουν, σύμφωνα με την πιο πάνω ταξινόμηση, στη 
δεύτερη και πέμπτη κατηγορία. Θα πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι σκοπός της 
έρευνας αυτής δεν ήταν να καταλήξει σε γενικεύσεις για το είδος των 
εμπειριών που αποκτούν όλοι οι τελειόφοιτοι μαθητές της Κύπρου ή για τις 
αντιλήψεις που έχουν για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου. Αντίθετα, 
σκοπός της ήταν να διερευνήσει τις εμπειρίες και αντιλήψεις των μαθητών των 
τριών αυτών σχολείων, για να μπορέσει να εντοπίσει πως θα πρέπει να 
αναπτυχθεί η εκπαιδευτική τους πολιτική με τρόπο που να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες και προσδοκίες των μαθητών τους. Στην εισήγησή μου θα 
προσπαθήσω να αναφερθώ σύντομα στη μεθοδολογία της έρευνας και στη 
συνέχεια θα παρουσιάσω τα σημαντικότερα από τα αποτελέσματά της. Θα 
προσπαθήσω, τέλος, να παρουσιάσω τις επιπτώσεις που φαίνεται να έχουν 
τα αποτελέσματα αυτά στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής μας πολιτικής. 

ΙΙ) Μεθοδολογία 

Για τη συγκέντρωση δεδομένων διεξήχθησαν τρεις περιπτωσιακές 
μελέτες (case studies). Τα τρία σχολεία που επιλέγηκαν (δύο αστικά και ένα 
υπαίθρου) δεν διέφεραν ως προς το Κοινωνικό Οικονομικό Επίπεδο (Κ.Ο.Ε.) 
των μαθητών τους. Η μεγάλη πλειονότητα των γονιών των τριών αυτών 
σχολείων (65%) ήταν απόφοιτοι Γυμνασίου και είχαν άνετη οικονομική 
κατάσταση. Το ποσοστό των γονιών που δεν είχαν συμπληρώσει τις 
γυμνασιακές τους σπουδές ήταν σχετικά χαμηλό (16%). Ελάχιστον ήταν, 
επίσης, το ποσοστό των οικογενειών που είχαν χαμηλή οικονομική κατάσταση 
(9%). 

Για την διεξαγωγή των τριών αυτών περιπτωσιακών μελετών 
χρησιμοποιήθηκαν διάφορα μέσα συλλογής δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, 
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ζητήθηκε από τους ίδιους τους μαθητές να τηρήσουν στοιχεία για το πώς 
περνούν τις ώρες τους όταν δεν είναι στο σχολείο, σε έντυπο που είχε τη 
μορφή ημερολογίου και να συμπληρώσουν σχετικό ερωτηματολόγιο. Με τον 
τρόπο αυτό ήταν δυνατό να συγκεντρωθούν ποσοτικά δεδομένα σχετικά με 
τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν οι τελειόφοιτοι μαθητές στον ελεύθερό 
τους χρόνο από δύο διαφορετικά μέσα συλλογής δεδομένων. Ήταν, επίσης, 
δυνατό να γίνει σύγκριση των ποσοτικών δεδομένων και έτσι να ελεγχθεί, σε 
κάποιο βαθμό, η εγκυρότητα των απαντήσεων των παιδιών. Διεξήχθησαν, 
ακόμη, συνεντεύξεις με γονείς και μαθητές με τις οποίες συγκεντρώθηκαν 
δεδομένα για τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν τα παιδιά στον ελεύθερό 
τους χρόνο. Με αυτό τον τρόπο ήταν δυνατό να επιτευχθεί σύγκριση ανάμεσα 
στα ποιοτικά και τα ποσοτικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν και έτσι να 
ελεγχθεί περαιτέρω η εγκυρότητα της έρευνας. Η συγκέντρωση δεδομένων 
σχετικών με τις απόψεις των παιδιών για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου 
στηρίχτηκε στις απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά στο ερωτηματολόγιο που 
τους χορηγήθηκε καθώς και σε συνεντεύξεις που μας έδωσαν 4 μαθητές από 
κάθε σχολείο. Για το λόγο αυτό διεξήχθη τόσο στατιστική ανάλυση των 
ποσοτικών δεδομένων, που συγκεντρώθηκαν από το ερωτηματολόγιο, όσο 
και ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από τις 
συνεντεύξεις. Επιχειρήθηκε, ακόμη, σύγκριση των απόψεων που διατύπωσε 
το κάθε παιδί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τις απαντήσεις που έδωσε 
στο ερωτηματολόγιο. 

ΙΙΙ) Αποτελέσματα 

Α) Οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν οι μαθητές στον ελεύθερό τους 
χρόνο 

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας. 
Αρχικά γίνεται αναφορά στις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται οι 
μαθητές στον ελεύθερό τους χρόνο. Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τα ποσοστά 
των τελειόφοιτων μαθητών που δήλωσαν ότι ασχολούνται με τις πιο κάτω 
δραστηριότητες καθώς και τον μέσο όρο και την τυπική απόκλιση του χρόνου 
που αφιερώνουν στις δραστηριότητες αυτές. Εξετάζοντας τον πίνακα 1, 
μπορούμε να διατυπώσουμε τις πιο κάτω παρατηρήσεις. Πρώτο, όλοι σχεδόν 
οι μαθητές (96%) παρακολουθούν φροντιστήρια εκμάθησης ξένης γλώσσας. 
Ακόμα, ποσοστό γύρω στο 15% των μαθητών παρακολουθούν φροντιστήρια 
που αφορούν τα μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο και ένα χαμηλότερο 
ποσοστό μαθητών (10%) παρακολουθούν φροντιστήρια για τη χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι οι 
περισσότεροι γονείς επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα αυτά και υποστήριξαν 
ότι το σχολείο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της «ανταγωνιστικής 
κοινωνίας που ζούμε» και για το λόγο αυτό ζητούν από τα παιδιά τους να 
παρακολουθούν φροντιστηριακά μαθήματα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Το ποσοστό των παιδιών που ασχολούνται με τις πιο κάτω 
δραστηριότητες στον ελεύθερό τους χρόνο και ο μέσος όρος και η τυπική 
απόκλιση του χρόνου που αφιερώνουν στις δραστηριότητες αυτές. 

Α/Α Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς 
Ποσοστό 
παιδιών 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

          
1) Φροντιστήρια ξένης γλώσσας 96 245* 19.2 

          
2) Φροντιστήρια σε μαθήματα του 

σχολείου 15 155 12.7 

          
3) Φροντιστήρια χρήσης Η.Υ. 10 150 18.3 

          
4) Καλλιτεχνικές δραστηριότητες 33 193 22.1 

          
5) Μελέτη μαθημάτων σχολείου 98 325 21.2 

          
6) Μελέτη μαθημάτων 

φροντιστηρίων 
96 195 18.2 

          
7) Συμμετοχή στο Α.Γ.Ο. 28 150 11.2 

          
8) Παιγνίδι 98 545 74.2 

          
9) Τηλεόραση-ραδιόφωνο 100 1085 49.2 

          
10) Μελέτη βιβλίων 74 162 23.8 

          

* Ο μέσος όρος υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις των 
παιδιών που δήλωσαν ότι ασχολούνται με την κάθε δραστηριότητα. Η τιμή που 
φαίνεται στον πίνακα αντιστοιχεί σε λεπτά σε μια εβδομάδα. 

Δεύτερο, σχεδόν όλα τα παιδιά αφιερώνουν κατά μέσο όρο περίπου μια 

ώρα την ημέρα για μελέτη των μαθημάτων του σχολείου τους (Χ̅=325, 
S.D.=21.2). Επίσης, όλα τα παιδιά που παρακολουθούν φροντιστήρια 
αφιερώνουν χρόνο για μελέτη των μαθημάτων των φροντιστηρίων που 
παρακολουθούν. Ο χρόνος που αφιερώνουν φαίνεται να ξεπερνά τις 3 ώρες 

τη βδομάδα (Χ̅=195, S.D.=11.2). Συγκρίνοντας, μάλιστα, το χρόνο που κάθε 
παιδί αφιερώνει στη μελέτη των φροντιστηρίων που παρακολουθεί, φάνηκε 
ότι για κάθε μια ώρα που παρακολουθούν φροντιστήρια αφιερώνουν 42 λεπτά 

στη μελέτη των φροντιστηριακών τους μαθημάτων (Χ̅=42, S.D.=11.2). Τρίτο, 
33% των παιδιών αφιερώνουν περισσότερες από τρεις ώρες την εβδομάδα 
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σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες (π.χ. γλυπτική, ζωγραφική, εκμάθηση 
μουσικού οργάνου). Τέταρτο, όλα τα παιδιά αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος 
του ελεύθερού τους χρόνου στην παρακολούθηση τηλεοπτικών 

προγραμμάτων (Χ̅=1085, S.D.=49.2), ενώ αντίθετα αφιερώνουν λιγότερες 
από δύο ώρες την ημέρα στο παιγνίδι. Πέμπτο, το 74% των παιδιών 
δηλώνουν ότι αφιερώνουν μέρος του ελεύθερού τους χρόνου στη μελέτη 
λογοτεχνικών βιβλίων. Ο χρόνος, όμως, που αφιερώνεται στη μελέτη των 
βιβλίων δεν ξεπερνά τις 3 ώρες την εβδομάδα. Είναι, επίσης, σημαντικό να 
τονιστεί ότι το 60% των τελειόφοιτων μαθητών των τριών αυτών σχολείων δεν 
αφιερώνουν περισσότερη από μια ώρα την εβδομάδα στη μελέτη 
λογοτεχνικών βιβλίων. Θα πρέπει, τέλος, να τονιστεί ότι τα αποτελέσματα που 
φαίνονται στον Πίνακα 1 και τα οποία προήλθαν από τη συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων, φάνηκε να συμφωνούν με τα αποτελέσματα που 
προήλθαν από τον τρόπο με τον οποίο συμπλήρωσαν οι μαθητές τα έντυπα 
ημερολογίου που τους χορηγήθηκαν. 

Η κατανομή του ελεύθερου χρόνου των τελειόφοιτων 
μαθητών των τριών δημοτικών σχολείων 

 

Α: Μελέτη μαθημάτων σχολείου, Β: Φροντιστήρια, Γ: Μελέτη φροντιστηρίων, 
Δ: Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, Ε: Α.Γ.Ο., Στ: Παιγνίδι, Ζ: Τηλεόραση, Η: Μελέτη 
Βιβλίων και Θ: Συμμετοχή σε εκδηλώσεις κατηχητικού, προσκοπείου, κέντρου 
νεότητας. 

Στο πιο πάνω κυκλικό διάγραμμα φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο 
κατανέμεται ο ελεύθερος χρόνος όλων των τελειόφοιτων μαθητών στις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στον πίνακα 1. Το διάγραμμα αυτό δείχνει 
ότι οι μαθητές αφιερώνουν 12% του ελεύθερού τους χρόνου στην μελέτη 
μαθημάτων του σχολείου τους, 10% στην παρακολούθηση φροντιστηρίων και 
7% στην μελέτη μαθημάτων των φροντιστηρίων που παρακολουθούν. 
Φαίνεται, ακόμη, ότι ο χρόνος που αφιερώνουν στην μελέτη λογοτεχνικών 
βιβλίων φτάνει το 5%. Έτσι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το 1/3 του 
ελεύθερου χρόνου των παιδιών (34%) αφιερώνεται σε μελέτη, ενώ μόνο το 
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20% του χρόνου τους αφιερώνεται στο παιγνίδι. Ακόμη, δεν μπορεί παρά να 
τονιστεί το πολύ μεγάλο ποσοστό του ελεύθερου χρόνου που αφιερώνεται 
στην παρακολούθηση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και το οποίο φτάνει 
το 40%. 

Τόσο στο ερωτηματολόγιο όσο και στο ημερολόγιο που συμπλήρωσαν οι 
μαθητές έγινε αναφορά σε διάφορες ευθύνες που αναλαμβάνουν τα παιδιά 
στο σπίτι. Στον πίνακα 2, φαίνονται οι εργασίες που αναλαμβάνουν να κάνουν 
τα παιδιά στο σπίτι. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Το ποσοστό των παιδιών που σπάνια αναλαμβάνουν τις πιο κάτω 
εργασίες του σπιτιού και εκείνων που τις αναλαμβάνουν συχνά, οι μέσοι όροι 
και οι τυπικές αποκλίσεις. 

Α/Α Ε υ θ ύ ν ε ς 
%παιδιών ασχ/νται 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

σπάνια* συχνά** 

          
1) Περιποίηση του κήπου του 

σπιτιού μας 
60.4 13.4    2.12*** 0.96 

       
2) Ψώνισμα από μπακάλη της 

γειτονιάς 
50.9 18.4 2.21 0.85 

       
3) Συγύρισμα του δωματίου μου 45.8 23.4 2.19 1.19 

       
4) Ενημέρωση γονιών για όλα 

όσα γίνονται στο σχολείο 
37.2 39.9 3.08 1.02 

       
5) Δυσκολεύομαι να κάνω την 

κατ’ οίκον εργασία μου 
80.4 12.8 2.01 0.93 

       
6) Οι γονείς μου με βοηθούν με 

τα μαθήματά μου 
68.4 19.9 2.49 1.31 

        

* Αντιστοιχεί με το καθόλου και σπάνια 
**.Αντιστοιχεί με το συχνά και πολύ συχνά 
*** 1:Καθόλου, 2: Σπάνια, 3: Αρκετές φορές, 4: Συχνά και  5: Πολύ συχνά 

Ο Πίνακας 2 δείχνει τα ποσοστά των παιδιών που δήλωσαν ότι καθόλου 
ή και σπάνια αναλαμβάνουν αυτές τις ευθύνες καθώς και το ποσοστό των 
παιδιών που συχνά ή και πολύ συχνά ασχολούνται με αυτές. Από τον πίνακα 
αυτό φαίνεται ότι η πλειονότητα των παιδιών δεν αναλαμβάνει να κάνει καμιά 
εργασία στο σπίτι, με αποτέλεσμα οι μέσοι όροι να δείχνουν ότι σπάνια 
ασχολούνται τα παιδιά με τις εργασίες αυτές. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το 
γεγονός ότι μόνο το 25% των παιδιών ασχολούνται με το συγύρισμα του 
δωματίου τους. Αντίθετα, σχεδόν το 50% των παιδιών που έχουν δικό τους 
υπνοδωμάτιο δεν ασχολούνται με το συγύρισμά του. Μεγαλύτερο είναι το 
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ποσοστό των παιδιών που δεν ασχολούνται με την περιποίηση του κήπου του 
σπιτιού αφού αυτό φτάνει το 60%. Τέλος, οι μισοί από τους μαθητές σπάνια 
επισκέπτονται τον μπακάλη της γειτονιάς, για να κάνουν κάποια ψώνια του 
σπιτιού. Έτσι, τα περισσότερα παιδιά φαίνεται ότι ούτε συμμετέχουν ούτε 
αναλαμβάνουν ευθύνες για τις εργασίες του σπιτιού. Ακόμα από τον τρόπο με 
τον οποίο συμπλήρωσαν το ημερολόγιό τους, φάνηκε ότι τα παιδιά δεν 
ασχολούνται με καμιά άλλη εργασία στο σπίτι εκτός από τις τρεις πιο πάνω. 
Στον πίνακα αυτό φαίνεται, επίσης, ότι τα παιδιά αναφέρουν αρκετές φορές 
στους γονείς τους όλα όσα γίνονται στο σχολείο. Το αποτέλεσμα αυτό έχει 
ιδιαίτερη σημασία αφού ενώ τα παιδιά δεν περνούν περισσότερες από 3 ώρες 
με τους γονείς τους, βρίσκουν χρόνο και τους αναφέρουν όσα γίνονται στο 
σχολείο. Τελειώνοντας, πρέπει να αναφερθεί ότι από τον πίνακα 2 φαίνεται 
ότι 1 στους 8 μαθητές συνήθως δυσκολεύεται να κάνει την κατ’ οίκον εργασία 
του. Παράλληλα, 1 στους 5 γονείς βοηθά συνήθως τα παιδιά του να κάνουν 
την κατ’ οίκον εργασία τους. Παρόλα αυτά, τα περισσότερα παιδιά που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την κατ’ οίκον εργασία τους (65%) δεν 
βοηθούνται από τους γονείς τους. 

Β) Οι αντιλήψεις των παιδιών για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου 

Η έρευνα αυτή αποσκοπούσε, επίσης, στον εντοπισμό των αντιλήψεων 
των παιδιών για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου. Ο πίνακας 3 
παρουσιάζει τις αντιλήψεις των παιδιών για το πρόγραμμα του σχολείου. 

Από τον πίνακα αυτό φαίνεται πως σχεδόν όλοι οι μαθητές θεωρούν ότι 
στο σχολείο έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις. Ένα σημαντικό, 
όμως, ποσοστό παιδιών (35%) διαφωνούν ή και δεν είναι βέβαια αν το 
πρόγραμμα του σχολείου τα βοηθά να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντα και τις 
κλίσεις τους. Προβληματισμός φαίνεται να επικρατεί και ως προς την άποψη 
ότι το σχολικό πρόγραμμα οργανώνεται έτσι που να αναπτύσσει σημαντικές 
δεξιότητες των παιδιών, όπως το να μπορούν να συνεργάζονται με άλλα 
παιδιά. Στον πίνακα 3 γίνεται αναφορά και στις αντιλήψεις των παιδιών για 
δύο σημαντικές πτυχές της σχολικής ζωής, που είναι οι σχολικές εκδρομές και 
οι σχολικές εκδηλώσεις. Από τις απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά για τις 
σχολικές εκδρομές φαίνεται ότι πιστεύουν πως στις εκδρομές έχουν την 
ευκαιρία να μάθουν για διάφορα πράγματα σε ένα περιβάλλον διαφορετικό 
από αυτό του σχολείου. Τουλάχιστον οι μισοί μαθητές δηλώνουν ότι οι 
εκδρομές δεν οργανώνονται μόνο για να έχουν την ευκαιρία να παίξουν όλη 
τη μέρα με τους φίλους τους. Παρόλα αυτά, 40% των παιδιών δήλωσαν ότι τις 
περισσότερες φορές επισκέπτονται χώρους που έχουν ήδη επισκεφτεί. Από 
τον πίνακα αυτό φαίνεται, ακόμη, ότι η πλειονότητα των παιδιών (72%) 
πιστεύει ότι δεν χάνεται άσκοπα χρόνος, όταν γίνεται μια σχολική γιορτή. 
Αντίθετα, το 82% των παιδιών θεωρούν ότι στις σχολικές γιορτές έχουν την 
ευκαιρία να μάθουν για τα σκλαβωμένα μας χωριά ή και για διάφορα 
θρησκευτικά και ιστορικά γεγονότα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι, τέλος, το 
γεγονός ότι μόνο το 40% των παιδιών υποστήριξε ότι οι σχολικές γιορτές τα  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Το ποσοστό των παιδιών που συμφωνούν και αυτών που 
διαφωνούν με τις πιο κάτω απόψεις για το πρόγραμμα του σχολείου, τις 
σχολικές γιορτές και τις επισκέψεις που οργανώνονται στο σχολείο, οι μέσοι όρι 
και οι τυπικές αποκλίσεις. 

Α/Α Αντιλήψεις για σχολείο 
%παιδιών που 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

διαφωνούν συμφωνούν 

          
1) Το πρόγραμμα του σχολείου: 

α) με βοηθά να αποκτήσω 
χρήσιμες γνώσεις 

β) με μαθαίνει να 
συνεργάζομαι με άλλους 

γ) με βοηθά να αναπτύξω τα 
ενδιαφέρονται και κλίσεις μου 

 

8.8 

 

14.8 

 

21.8 

 

 

85.2 

 

75.2 

 

65.2 

 

 

4.03* 

 

3.58 

 

3.32 

 

 

0.87 

 

1.02 

 

1.04 

 
       

2) Όταν πηγαίνω σχολική 
εκδρομή: 

α) χαίρομαι γιατί μπορώ να 
παίζω όλη μέρα 

β) μπορώ να γνωρίσω 
καλύτερα τους συμμαθητές 
μου 

γ) επισκέπτομαι χώρους που 
δεν έχω επισκεφτεί ξανά 

δ) μπορώ να μάθω για 
διάφορα πράγματα εκτός 
σχολείου 

 

 

28.9 

 

40.1 

 

38.6 

 

8.8 

 

 

 

48.2 

 

40.2 

 

45.2 

 

75.0 

 

 

 

3.25 

 

2.97 

 

3.24 

 

4.01 

 

 

 

1.21 

 

1.28 

 

1.02 

 

1.01 

 

       
3) Στις γιορτές και εκδηλώσεις: 

α) μαθαίνω για ιστορικά και 
θρησκευτικά γεγονότα 

β) αναπτύσσω τις 
καλλιτεχνικές μου ικανόητητες 

γ) μαθαίνω για τα σκλαβωμένα 
μας χωριά 

δ) χάνω άσκοπα το χρόνο 

ε) αισθάνομαι ότι έχω την 
υποχρέωση να ακολουθήσω 
το παράδειγμα των προγόνων 
μας 

 

12.8 

 

10.8 

 

11.3 

 

71.9 

 

21.6 

 

 

65.1 

 

65.8 

 

81.8 

 

12.2 

 

41.9 

 

 

3.63 

 

3.78 

 

3.93 

 

2.01 

 

3.21 

 

 

1.01 

 

1.09 

 

0.94 

 

1.16 

 

1.24 

 

      

 
*  1: Διαφωνώ απόλυτα, 2: Διαφωνώ, 3: Δεν είμαι βέβαιος, 4: Συμφωνώ, και  

5: Συμφωνώ απόλυτα 
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Υ βοηθούν να αισθανθούν ότι έχουν υποχρέωση να ακολουθήσουν το 
παράδειγμα των προγόνων τους. Έτσι, φαίνεται ότι ενώ οι σχολικές γιορτές 
βοηθούν τους μαθητές να μάθουν για διάφορα ιστορικά και θρησκευτικά 
γεγονότα, δε συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των στάσεών τους, ώστε να 
νιώσουν ότι πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα των προγόνων τους. 

Γ) Επαγωγική ανάλυση 

Λόγω του περιορισμένου χρόνου που έχω στη διάθεσή μου θα αναφερθώ 
πολύ σύντομα στα αποτελέσματα της επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης. Στη 
διαφάνεια αυτή (Παράρτημα Α), παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα 
της επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης. Από την έρευνα αυτή, φάνηκε ότι 
υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο χρόνο που 
αφιερώνουν οι μαθητές σε ορισμένες από τις πιο πάνω δραστηριότητες και 
στο χρόνο που αφιερώνουν οι μαθήτριες. Οι διαφορές αυτές φαίνεται να 
σχετίζονται με τις αντιλήψεις που δυστυχώς επικρατούν στην Κύπρο για το 
ρόλο του φύλου. Πιο συγκεκριμένα, περισσότεροι μαθητές παρακολουθούν 
φροντιστήρια για τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ οι μαθήτριες 
ασχολούνται με μελέτη λογοτεχνικών βιβλίων και με καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες. Ακόμα φαίνεται ότι οι μαθήτριες ασχολούνται πολύ πιο 
συχνά, από ότι οι μαθητές, με το συγύρισμα του δωματίου τους. Τέλος, οι 
αντιλήψεις των μαθητών και μαθητριών για τις σχολικές εκδρομές φαίνεται να 
διαφέρουν αφού οι μαθήτριες θεωρούν ότι στις σχολικές εκδρομές έχουν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τους συμμαθητές τους, ενώ οι μαθητές 
θεωρούν ότι στις εκδρομές έχουν την ευκαιρία να παίξουν με τους φίλους τους. 

Επίσης μπορούμε να παρατηρήσουμε τις στατιστικά σημαντικές 
διαφορές που εντοπίστηκαν ανάμεσα στον τρόπο που ανταποκρίθηκαν στο 
ερωτηματολόγιο παιδιά που ανήκουν σε διαφορετικό Κοινωνικό-Οικονομικό 
Περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται ότι περισσότερα παιδιά που 
προέρχονται από οικογένειες που έχουν άνετη οικονομική κατάσταση 
παρακολουθούν φροντιστήρια για χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Θα 
πρέπει ακόμη να τονιστεί ότι οι γονείς που δεν είναι απόφοιτοι σχολείου μέσης 
εκπαίδευσης, δεν βοηθούν σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά τους. Αναλύοντας 
μάλιστα τις απαντήσεις που έδωσαν οι γονείς, φάνηκε ότι οι γονείς που δεν 
είναι ιδιαίτερα μορφωμένοι δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Πιο 
συγκεκριμένα ένας γονιός δήλωσε: 

«Εισηγούμαι στους δασκάλους να βοηθούν περισσότερο τους 
αδύνατους μαθητές. Όταν μια μητέρα έχει 3 παιδιά και έρχεται 
από τη δουλειά της πως θα μπορέσει να βοηθήσει τα παιδιά της 
όταν μάλιστα τα μαθήματά τους είναι διαφορετικά από αυτά που 
μαθαίναμε εμείς στο δημοτικό σχολείο και είναι πολύ πιο 
δύσκολα.» 
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Εντοπίστηκαν επίσης διαφορές ανάμεσα στις εμπειρίες και στις στάσεις 
των παιδιών που φοιτούν σε διαφορετικά σχολεία, οι οποίες φαίνεται να 
σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολείου. Έτσι, φαίνεται ότι στο σχολείο 
Β, που είναι το σχολείο της υπαίθρου, οι μαθητές περιποιούνται πιο συχνά 
τον κήπο του σπιτιού τους και πηγαίνουν πιο συχνά για ψώνια στον μπακάλη 
της γειτονιάς. Ακόμα, φαίνεται ότι περισσότερα παιδιά του σχολείου Α 
ασχολούνται στον ελεύθερο τους χρόνο με καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 
Τέλος, στο σχολείο Γ παρατηρήθηκε ότι μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών 
παρακολουθεί φροντιστήρια σε μαθήματα του σχολείου τους, γεγονός που 
μπορεί να συνδεθεί με την τάση που υπάρχει ανάμεσα στους γονείς του 
σχολείου αυτού να στέλνουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν σε ιδιωτικά σχολεία 
Μέσης Εκπαίδευσης. Και οι δύο δάσκαλοι του σχολείου Γ που έδωσαν 
συνέντευξη δήλωσαν ότι μεγάλο ποσοστό μαθητών παρακολουθεί 
φροντιστήρια τα οποία τα προετοιμάζουν να παρακαθήσουν σε εισαγωγικές 
εξετάσεις ιδιωτικών σχολείων μέσης εκπαίδευσης. 

Δ) Συσχετίσεις ανάμεσα στις εμπειρίες των παιδιών και στις αντιλήψεις τους 
για το σχολείο 

Θα προσπαθήσω, τέλος, να παρουσιάσω πολύ συνοπτικά τρία από τα 
σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας που αποκαλύπτουν τη σχέση που 
υπάρχει ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο περνούν τα παιδιά τον ελεύθερό 
τους χρόνο και στις αντιλήψεις τους για το σχολείο. Πρώτο, τόσο από τα 
ποσοτικά δεδομένα όσο και από τα ποιοτικά, προκύπτει ότι τα παιδιά που 
ασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες εκτός σχολείου (π.χ. εκμάθηση 
μουσικών οργάνων, αθλητικές δραστηριότητες ή/και φροντιστήρια Αγγλικών) 
θεωρούν ότι επιτυγχάνουν πολύ περισσότερα με τις δραστηριότητες που 
κάνουν όταν είναι εκτός σχολείου παρά όταν ακολουθούν αντίστοιχα 
μαθήματα στο σχολείο (δηλ. Μουσική, Φυσική Αγωγή, Αγγλικά). Το γεγονός 
αυτό φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τις στάσεις των μαθητών απέναντι στα 
μαθήματα αυτά. Δεύτερο, από τις συνεντεύξεις που έδωσαν οι μαθητές 
φάνηκε ότι πολλά από τα παιδιά που παρακολουθούν φροντιστήρια σε 
μαθήματα του σχολείου τους δηλώνουν ότι με την παρακολούθηση των 
φροντιστηρίων αυτών μπόρεσαν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους. Ακόμα, 
σε συνέντευξη που έδωσαν οι γονείς φάνηκε ότι τα παιδιά αυτά δεν είναι σε 
θέση να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που γίνονται στην τάξη τους, γιατί 
οργανώνονται με τέτοιο τρόπο που όλοι οι μαθητές ασχολούνται με την ίδια 
εργασία. Πιο συγκεκριμένα ένας γονιός δήλωσε: 

«Στέλνω το παιδί μου φροντιστήρια στα Μαθηματικά, γιατί έχει 
πολλά κενά και δεν μπορεί να παρακολουθήσει όσα γίνονται στην 
τάξη. Παρακολουθώντας φροντιστήρια θα μάθει αυτά που δεν 
είχε μάθει σε προηγούμενες τάξεις και ίσως να φτάσει στο 
επίπεδο της τάξης του.» 

Σχόλια όπως τα πιο πάνω, φανερώνουν την ανάγκη διαφοροποίησης του 
τρόπου οργάνωσης της τάξης, ώστε κάθε παιδί να έχει την ευκαιρία να 
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ασχοληθεί με δραστηριότητες που θα σχετίζονται με τις διδακτικές ανάγκες 
του. Τέλος τα παιδιά που ασχολούνται με καλλιτεχνικές δραστηριότητες αλλά 
και οι γονείς τους δήλωσαν ότι το σχολείο δεν τους παρέχει την ευκαιρία να 
αναπτύξουν τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους. Θεωρούν ότι το σχολείο 
αρκείται στο να προσφέρει στα παιδιά γνώσεις για διάφορα θέματα, χωρίς να 
τους δίνει την ευκαιρία να ασχοληθούν με οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο 
αναλυτικό πρόγραμμα. Τα τρία αυτά αποτελέσματα φαίνεται να 
αποκαλύπτουν ότι γονείς και παιδιά αμφιβάλλουν για την ποιότητα του έργου 
που επιτελείται στο σχολείο με αποτέλεσμα να αναζητούν να αποκτήσουν 
μορφωτικά αγαθά εκτός σχολείου. 

IV) Εισηγήσεις – Συμπεράσματα 

Στο τελευταίο μέρος της παρουσίασής μου θα αναφερθώ στις 
σημαντικότερες από τις εισηγήσεις μου που φαίνεται να προκύπτουν από τα 
αποτελέσματα της έρευνας αυτής και οι οποίες αφορούν την ανάπτυξη της 
ιδιαίτερης πολιτικής των τριών αυτών σχολείων, έτσι ώστε να επιτευχθεί 
βελτίωση του έργου που παρέχουν. Πρώτο, από τα αποτελέσματα της 
έρευνας φαίνεται ότι σχεδόν όλοι οι τελειόφοιτοι μαθητές των τριών σχολείων 
παρακολουθούν φροντιστήρια εκμάθησης ξένης γλώσσας. Γονείς και μαθητές 
υποστήριξαν ότι στα φροντιστήρια αυτά δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να 
μάθουν πολύ περισσότερα από ότι μπορούν να μάθουν στο σχολείο. Το 
αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης ενός διαλόγου 
ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια που να αφορά το περιεχόμενο και 
τους σκοπούς του αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος των Αγγλικών. 
Μέσα από το διάλογο αυτό είναι δυνατό να αντιληφθούν οι γονείς τι 
πραγματικά προσφέρει το σχολείο στο μάθημα αυτό και να διερωτηθούν αν 
πράγματι όσα προσφέρει το φροντιστήριο στα παιδιά τα βοηθά να μάθουν 
καλύτερα την αγγλική γλώσσα. Ταυτόχρονα, είναι δυνατό να συγκεντρωθούν 
από τους δασκάλους στοιχεία για τις ανάγκες των παιδιών σε σχέση με τη 
διδασκαλία των Αγγλικών, ώστε να διαφοροποιηθεί, αν κριθεί απαραίτητο, το 
περιεχόμενο του μαθήματος αυτού. 

Δεύτερο, ένα άλλο πρόβλημα που θα πρέπει να απασχολήσει γονείς και 
εκπαιδευτικούς σχετίζεται με το χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά στην 
παρακολούθηση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων. Από τα αποτελέσματα 
της έρευνας φάνηκε ότι τα παιδιά περνούν ένα πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου 
τους παρακολουθώντας ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα (40%). Από τα 
ημερολόγια που συγκεντρώθηκαν φάνηκε, μάλιστα, ότι το 25% των παιδιών 
παρακολουθούν συχνά τηλεόραση μετά τις 9:30, ενώ ποσοστό γύρω στο 10% 
παρακολουθούν συχνά τηλεόραση μέχρι και τις 10:30. Το αποτέλεσμα αυτό 
φαίνεται να αποκαλύπτει ένα σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να απασχολήσει 
γονείς και εκπαιδευτικούς. Δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί 
από τους εκπαιδευτικούς ως πρόβλημα που αφορά μόνο την οικογένεια, για 
τον απλό λόγο ότι πολλές φορές το περιεχόμενο των προγραμμάτων που 
παρακολουθούν οι μαθητές, όχι απλά δεν συμβάλλει στην επίτευξη των 
στόχων του σχολείου, αλλά διαμορφώνει στάσεις και αντιλήψεις εκ διαμέτρου 
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αντίθετες με αυτές που επιδιώκει ο δάσκαλος να διαμορφώσει. Έτσι, είναι 
πιθανόν το σχολείο να αφιερώσει μέρος του διδακτικού χρόνου σε συζήτηση 
με τα παιδιά για το ρόλο των μέσων μαζικής επικοινωνίας στη διαμόρφωση 
στάσεων, με σκοπό να τα καταστήσει ικανά να κρίνουν το περιεχόμενο των 
ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και να μην παρακολουθούν αδιάκριτα τα 
διάφορα προγράμματα της τηλεόρασης. Είναι, επίσης, δυνατό να διεξαχθεί 
στο καθένα από τα σχολεία αυτά μικροέρευνα που να επιδιώκει να εντοπίσει 
τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που παρακολουθούν οι μαθητές και στη 
συνέχεια να διεξαχθεί συζήτηση τόσο με τους γονείς, όσο και με τα ίδια τα 
παιδιά, για το περιεχόμενο και την αξία των προγραμμάτων αυτών. 

Τρίτο, από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι τα παιδιά, ιδιαίτερα 
του σχολείου Α και Β, δεν αναλαμβάνουν ευθύνες για να κάνουν διάφορες 
εργασίες στο σπίτι. Το γεγονός αυτό δε φαίνεται να συμβάλλει στην επίτευξη 
ορισμένων σημαντικών σκοπών του δημοτικού σχολείου και δε βοηθά τα 
παιδιά να αντιληφθούν το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στο 
κοινωνικό τους περιβάλλον, ώστε βαθμιαία να επιτευχθεί κοινωνικοποίηση 
του μαθητή. Είναι για το σκοπό αυτό που  ο διάλογος ανάμεσα στους γονείς, 
δασκάλους και μαθητές πρέπει να αναφέρεται και στη σημασία της ανάληψης 
ευθύνης από το μαθητή, τόσο στο σχολείο, όσο και στο σπίτι. 

Τέταρτο, η έρευνα φαίνεται να αποκαλύπτει ότι οι γονείς των παιδιών που 
δυσκολεύονται να κάνουν την κατ’ οίκον εργασία τους είναι αυτοί που δεν 
μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Είναι πιστεύω σημαντικό να 
αναπτύξουν και τα τρία αυτά σχολεία πολιτική σε ό,τι αφορά την κατ’ οίκον 
εργασία, η οποία να λαμβάνει υπόψη της ότι ένα ποσοστό γονιών δεν έχουν 
ούτε τα μέσα αλλά ούτε και τις δυνατότητες να βοηθήσουν τα παιδιά τους στην 
κατ’ οίκον εργασία τους. Είναι, επίσης, σημαντικό να διερωτηθούν οι δάσκαλοι 
αν χρειάζεται να συνεργαστούν πολύ πιο συστηματικά με τους γονείς που δεν 
μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Το παράδειγμα της ερευνητικής 
ομάδας του Comer έχει να μας διδάξει αρκετά. Η ερευνητική αυτή ομάδα 
μπόρεσε να προσφέρει πολλά στις οικογένειες αυτές, με αποτέλεσμα να 
βελτιωθεί σημαντικά η επίδοση των παιδιών τους. Συναφές με το πρόβλημα 
αυτό είναι και το γεγονός ότι τόσο τα παιδιά που παρακολουθούν 
φροντιστήρια σε μαθήματα του σχολείου, όσο και οι γονείς τους νιώθουν ότι 
τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες δεν ασχολούνται στο 
σχολείο με δραστηριότητες ανάλογες με τις διδακτικές τους ανάγκες. Το 
αποτέλεσμα αυτό φαίνεται να σχετίζεται με αποτελέσματα έρευνας που 
διεξήχθη το 1994 και σύμφωνα με την οποία η πλειοψηφία των δασκάλων 
οργανώνει την τάξη της με τρόπο που τα παιδιά να ασχολούνται το 
περισσότερο χρόνο τους με εργασίες κοινές για όλη την τάξη (Kyriakides, 
1996). Είναι, πιστεύω, ιδιαίτερα σημαντικό να μας απασχολήσει τόσο σε 
εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας, η ανάγκη ανάπτυξης 
πολιτικής στο θέμα της οργάνωσης της τάξης, ώστε να επιτευχθεί 
διαφοροποίηση της διδακτικής πράξης και τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να 
ασχοληθούν περισσότερο χρόνο με εξατομικευμένη και ομαδική εργασία. 
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Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφέρω ότι ενώ πράγματι η πορεία προς τον 
21ο αιώνα αποτελεί μια σημαντική παράμετρο που επηρεάζει το σκηνικό στο 
οποίο αναμένεται να κινηθεί η εκπαίδευσή μας τις προσεχείς δεκαετίες, η 
διαφοροποίηση της διδακτικής πράξης εξαρτάται κατά ένα σημαντικό μέρος 
από τη στρατηγική που θα επιλεγεί για να επιτευχθεί σχεδιασμός και εισαγωγή 
νέων προγραμμάτων στην εκπαίδευσή μας. Η εξουσιαστική μέθοδος της 
αλλαγής, σύμφωνα με την οποία άτομα ιεραρχικά ανώτερα λαμβάνουν την 
απόφαση και απαιτούν την υλοποίηση της απόφασης αυτής στην πράξη, δεν 
μπορεί να φέρει καμία σημαντική αλλαγή. Είναι για το λόγο αυτό που πιστεύω 
ότι η σημαντικότερη συνεισφορά της έρευνας αυτής σχετίζεται με την 
προσπάθειά της να επισημάνει ότι για να επιτευχθούν ουσιαστικές 
εκπαιδευτικές αλλαγές στον τόπο μας θα πρέπει το κάθε σχολείο να μπορεί 
να αναπτύσσει τη δική του πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη του τόσο τις 
εμπειρίες, όσο και τις αντιλήψεις των μαθητών του (Pollard et al 1994, Fullan 
1991). Ένα νέο μοντέλο εκπαιδευτικής αλλαγής θα πρέπει να υιοθετηθεί, έτσι 
που πέρα από την ανάγκη ανάπτυξης εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, θα 
αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα της κάθε σχολικής μονάδας και θα προωθείται 
η ανάπτυξη της ιδιαίτερης πολιτικής της. Υιοθετώντας αυτό το μοντέλο, θα 
μπορέσουμε να αντικρίσουμε την εκπαιδευτική αλλαγή όχι ως ένα γεγονός 
αλλά ως μια συνεχόμενη διαδικασία ανανέωσης του εκπαιδευτικού 
συστήματος, που επιτυγχάνεται με τη συνεχή αλληλεπίδραση των 
παραγόντων που το αποτελούν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Αποτελέσματα Επαγωγικής Στατιστικής Ανάλυσης 

 

Α) Διαφορές ως προς το φύλο 

1) Περισσότεροι μαθητές παρακολουθούν φροντιστήρια για τη 
χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή (Χ2=10.21, d.f.=1, p<.01). 

2) Περισσότερες μαθήτριες ασχολούνται με καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες (Χ2=12.21, d.f.=1, p<.01).  Επίσης οι μαθήτριες 
περνούν περισσότερο χρόνο στις δραστηριότητες αυτές (t=2.25, 
d.f.=146, p<.03) 

3) Οι μαθήτριες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη μελέτη 
λογοτεχνικών βιβλίων (t=2.29, d.f.=146, p<.01) 

4) Οι μαθήτριες ασχολούνται πιο συχνά από ότι οι μαθητές με το 
συγύρισμα του δωματίου τους (t=3.04, d.f.=146, p<.01) 

5) Περισσότερες μαθήτριες πιστεύουν ότι με τις σχολικές εκδρομές 
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τους συμμαθητές 
τους (t=2.90, d.f.=145, p<.01).  Αντίθετα, περισσότεροι μαθητές 
πιστεύουν ότι στις εκδρομές έχουν την ευκαιρία να παίξουν με 
τους φίλους τους (t=2.89, d.f.=145, p<.01). 

 

Β) Διαφορές ως προς το Κ.Ο.Ε. των παιδιών 

1) Περισσότερα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες που έχουν 
άνετη οικονομική κατάσταση παρακολουθούν φροντιστήρια για τη 
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Χ2=8.21, d.f.=1, p<.01). 

2) Οι γονείς που δεν είναι απόφοιτοι γυμνασίου δε βοηθούν σε τόσο 
μεγάλο βαθμό τα παιδιά τους με την κατ’ οίκον εργασία τους όσο 
οι γονείς που είναι απόφοιτοι γυμνασίου (t=3.80, d.f.=144, p<.01). 

3) Τα παιδιά που οι γονείς τους είναι απόφοιτοι γυμνασίου 
αναφέρουν πιο συχνά στους γονείς τους όλα όσα γίνονται στο 
σχολείο από ότι τα παιδιά που οι γονείς τους δεν αποφοίτησαν 
από το γυμνάσιο (t=3.21, d.f.=145, p<.01). 

 

Γ) Διαφορές ως προς το σχολείο στο οποίο φοιτούν 

1) Οι μαθητές του σχολείου Β (σχολείο υπαίθρου) περιποιούνται τον 
κήπο του σπιτιού τους πιο συχνά από ότι οι μαθητές των σχολείων 
Α και Γ. 

2) Οι μαθητές του σχολείου Β ψωνίζουν από το μπακάλη της γειτονιάς 
τους πιο συχνά από ότι οι μαθητές των σχολείων Α και Γ. 

3) Περισσότεροι μαθητές του σχολείου Α ασχολούνται με 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες στον ελεύθερό τους χρόνο 
(Χ2=10.42, d.f.=2, p<.01). 

4) Περισσότεροι μαθητές του σχολείου Γ παρακολουθούν 
φροντιστήρια σε μαθήματα του σχολείου (Χ2=9.38, d.f.=2, p<.01). 
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Μαίρη Κουτσελίνη-Ιωαννίδου 

 

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΜΑΘΗΤΗ  

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΗΜΕΡΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου θεωρεί τη μελέτη των αντιλήψεων των 
προσώπων που μετέχουν στην παιδαγωγική διαδικασία ιδιαίτερα σημαντική· 
είναι βασικό μέσο αξιολόγησης και ανατροφοδότησης της εκπαίδευσης. 

Ιδιαίτερα οι αντιλήψεις των μαθητών για την εκπαίδευση και το σχολείο 
στην Κύπρο έχουν πρωταρχική σημασία δεδομένων: α) του συγκεντρωτικού 
συστήματος δημόσιας εκπαίδευσης στην Κύπρο και β) του γεγονότος ότι οι 
μαθητές καθόλου ή ελάχιστα μετέχουν σε διαδικασίες λήψης απόφασης για 
θέματα αλλαγών στα αναλυτικά προγράμματα και στην οργάνωση της 
σχολικής ζωής. 

Θεωρούμε ότι οι αντιλήψεις των μαθητών Μ. Εκπαίδευσης για την 
εκπαιδευτική και παιδαγωγική διαδικασία είναι στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ 
για οποιαδήποτε συζήτηση για την εκπαίδευση. Φανερώνουν τη σχέση ή τη 
διάσταση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ του ιδεατού προγράμματος που 
σχεδιάζεται ερήμην των πελατών, των ίδιων δηλαδή των μαθητών, και του 
εφαρμοζόμενου προγράμματος, αυτού τελικά που περνούμε στους μαθητές. 

Αποκαλύπτουν επίσης οι αντιλήψεις αυτές στην πράξη το βαθμό στον 
οποίο αυτό που συμβαίνει μέσα στα σχολεία ανταποκρίνεται στις ανάγκες και 
στις προσδοκίες των μαθητών ή τους επιβάλλεται απλώς ως ανάγκη της 
κοινωνίας, ως προσδοκία των ενηλίκων για τους μαθητές ή ακόμη ως 
οικονομική επένδυση του κράτους. Είναι φανερό ότι σ’ αυτή την περίπτωση η 
παιδαγωγική σχέση κοινωνίας, εκπαιδευτικών και μαθητών εκπίπτει σε σχέση 
βιομηχανίας, διοικητικών στελεχών και προϊόντων. 

Ακόμη, η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του τι συμβαίνει μέσα στο 
σχολείο και της αντίληψης των μαθητών για το τι θα έπρεπε να συμβαίνει 
μπορεί ως ένα βαθμό να ερμηνεύει τη γενικότερη συμπεριφορά και στάση των 
μαθητών τόσο μέσα όσο και έξω από το σχολείο. 

Η έρευνα «Η ζωή του μέσου μαθητή στην Κύπρο σήμερα» είχε ως σκοπό: 

α) Να διερευνήσει πώς διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο τους οι μαθητές Μέσης 
Εκπαίδευσης στην Κύπρο και 

β) Να εξετάσει τις αντιλήψεις των μαθητών για το τι συμβαίνει σήμερα στο 
σχολείο και για το τι θα έπρεπε να συμβαίνει στα θέματα: Το πρόγραμμα 
του σχολείου, Τα σχολικά εγχειρίδια, Οι καθηγητές στην τάξη, Η σχολική 
ζωή, Οι εξωσχολικές δραστηριότητες. 
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ΜΕΘΟΔΟΣ 

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα που έχουν συλλεγεί με βάση 
ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε ειδικά για το σκοπό της έρευνας. 

Το δείγμα της έρευνας ήταν 400 μαθητές Γυμνασίου (Γ΄ τάξης) και 400 
μαθητές Λυκείου (Β΄ τάξη) σε αγροτικά και αστικά σχολεία της Κύπρου. 

Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε από τους διδάσκοντες σε τμήματα όλων 
των συνδυασμών του Λυκείου και σε αντίστοιχο πληθυσμό στο Γυμνάσιο και 
αποτελείτο από τέσσερα μέρη. 

Το πρώτο μέρος συνέλεγε πληροφορίες για τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά των μαθητών. Το δεύτερο έπαιρνε πληροφορίες για το πόσο 
χρόνο διέθεταν οι μαθητές κάθε μέρα στη διάρκεια μιας εβδομάδας σε 
φροντιστήρια, μελέτη, προπόνηση και ψυχαγωγία. Στο τρίτο μέρος του 
ερωτηματολογίου ο μαθητής διατύπωσε με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ σε δηλώσεις την 
αντίληψή του για το τι συμβαίνει σήμερα στο σχολείο και για το τι θα έπρεπε 
να συμβαίνει στους τομείς: Το πρόγραμμα του σχολείου (27 δηλώσεις). Η 
αξιολόγηση των μαθητών (4 δηλώσεις). Οι καθηγητές (9 δηλώσεις). Τα 
σχολικά εγχειρίδια (5 δηλώσεις). Η σχολική ζωή (5 δηλώσεις). Οι εκδηλώσεις 
και γιορτές (12 δηλώσεις). Στο Τέταρτο μέρος ο μαθητής αξιολογούσε το 
βαθμό στον οποίο επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης και δράσης του διάφοροι 
παράγοντες κοινωνικοποίησης-πολιτικοποίησης στη σύγχρονη κοινωνία. 

Για να επισημανθούν οι αντιλήψεις των μαθητών για το πρόγραμμα 
έγιναν δύο αναλύσεις, η μία με περιγραφική στατιστική έδωσε τους μέσους 
όρους και τις τυπικές αποκλίσεις σε κάθε δήλωση και η δεύτερη με 
παραγοντική ανάλυση έδωσε τους παράγοντες που κατά την αντίληψη των 
μαθητών καθορίζουν τη σχολική ζωή. 

Η αξιολόγηση του Δ΄ μέρους (α. Παράγοντες που επηρεάζουν τον Τρόπο 
που Σκέφτομαι και Ενεργώ και β. Πόσο άγχος με διακατέχει) έγινε με 
ισοδιαστημική κλίμακα 5 διαβαθμίσεων στην οποία το 1=Δε συμβαίνει 
καθόλου και το 5=Συμβαίνει πάρα πολύ. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μέρος Α΄  

1. Οι μαθητές του Γυμνασίου αφιερώνουν κατά μέσο όρο 4.4 ώρες 
εβδομαδιαίως για φροντιστήριο και 34.12 ώρες για ψυχαγωγία, εκ των 
οποίων οι 14.79 αφιερώνονται στην τηλεόραση. 

 Υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των ωρών μελέτης των 
μαθητών (7.90 εβδομαδιαίως) και των μαθητριών (11.05) καθώς και 
μεταξύ των ωρών που αφιερώνουν για αθλητισμό υπό την καθοδήγηση 
προπονητή (3.06 οι μαθητές, 1.30 οι μαθήτριες). 

 Στατιστικώς σημαντική διαφορά υπάρχει και μεταξύ των μαθητών 
αγροτικών σχολείων και αστικών ως προς τις ώρες που αφιερώνουν για 



  

59 

μελέτη. Οι μαθητές των αγροτικών σχολείων αφιερώνουν κατά μέσο όρο 
7.72 ώρες εβδομαδιαίως για μελέτη, ενώ οι μαθητές των αστικών 10.51). 

2. Οι μαθητές του Λυκείου αφιερώνουν κατά μέσο όρο 5.78 ώρες 
εβδομαδιαίως για φροντιστήριο και 33.18 για ψυχαγωγία εκ των οποίων οι 
15.50 για τηλεόραση. 

 Υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ μαθητών και μαθητριών 
στις ώρες που αφιερώνουν στη μελέτη (8.37 για τους μαθητές και 10.89 
ώρες εβδομαδιαίως για τις μαθήτριες) και στις ώρες που προπονούνται 
(2.64 για τους μαθητές και 0.39 για τις μαθήτριες). 

 Μεταξύ αγροτικών και αστικών σχολείων υπάρχει στατιστικώς σημαντική 
διαφορά στις ώρες της ψυχαγωγίας (26.46 για τα αγροτικά και 33.82 για τα 
αστικά), ενώ μεταξύ των σχολείων της Λευκωσίας και της Λεμεσού υπάρχει 
στατιστικώς σημαντική διαφορά στις ώρες που αφιερώνουν για 
φροντιστήρια (Λευκωσία, 5.58 – Λεμεσός 6.51) και στις ώρες μελέτης 
(Λευκωσία, 9.06 – Λεμεσός 11.99). 

3. Ο Συνδυασμός του Λυκείου με τις περισσότερες ώρες φροντιστηρίων 
εβδομαδιαίως είναι ο Σ3 με 7.40 ώρες κατά μέσο όρο. Ακολουθεί ο Σ2 με 
6.21, ο Σ1 με 4.58 και ο Σ4 με 4.41 ώρες εβδομαδιαίως. 

 Στις ώρες που αφιερώνονται για μελέτη προηγείται ο Συνδυασμός Σ2 με 
13.65 ώρες εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο και ακολουθούν ο Σ1 με 11.90, 
ο Σ3 με 9,86 και ο Σ4 με 7.13). 

 Στην προπόνηση υπό την καθοδήγηση προπονητή προηγείται ο Σ2 με 
1.55 ώρες εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο και ακολουθούν ο Σ3 με 1.28, ο 
Σ4 με 0.58 και ο Σ1 με 0.39. 

4. Υπάρχει στατιστικώς θετική σημαντική διαφορά σε ώρες φροντιστηρίων 
μεταξύ των μαθητών του Λυκείου με πατέρα με ανώτατη μόρφωση και 
μαθητών με πατέρα απόφοιτο δημοτικού. Καμιά διαφορά με βάση τη 
μόρφωση του πατέρα δεν παρατηρήθηκε για το Γυμνάσιο. 

5. Μεταξύ των σχολείων της Λευκωσίας και της Λεμεσού υπάρχει στατιστικώς 
σημαντική διαφορά στις ώρες που αφιερώνουν για φροντιστήρια. 
(Λευκωσία 5.58-Λεμεσός 6.51) και στις ώρες μελέτης (Λευκωσία 9.06 – 
Λεμεσός 11.99). 

6. Όπως αναμενόταν οι ώρες ψυχαγωγίας συσσωρεύονται στις τρεις 
τελευταίες μέρες της εβδομάδας, για το Γυμνάσιο το 61% του όλου χρόνου 
και για το Λύκειο το 64% του όλου χρόνου που αφιερώνεται στην 
ψυχαγωγία. 

7. Κατά κύριο λόγο τα φροντιστήρια γίνονται για Μαθήματα του Σχολείου 
(1.78 ώρες εβδομαδιαίως για το Γυμνάσιο και 2.70 για το Λύκειο) και για 
Ξένες Γλώσσες (1.60 ώρες εβδομαδιαίως για το Γυμνάσιο και 1.84 για το 
Λύκειο). 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία ποιο συνοπτικά παρουσιάζεται το 
πορτρέτο του μαθητή στην Κύπρο σήμερα: 
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Είναι ένας γεμάτος άγχος μαθητής, άγχος που τον διακατέχει σε μεγάλο 
βαθμό όλες τις ώρες που βρίσκεται στο σχολείο. Εργάζεται στο Γυμνάσιο και 
στο Λύκειο 46 περίπου ώρες την εβδομάδα (30 ώρες στο σχολείο, 5-6 ώρες 
στο φροντιστήριο και 10 περίπου ώρες στη μελέτη). Λέει ότι ψυχαγωγείται 33 
περίπου ώρες την εβδομάδα εκ των οποίων οι μισές αφιερώνονται στην 
τηλεόραση. Από τις υπόλοιπες αφιερώνονται σε δημιουργικές ενασχολήσεις 
(Αθλητισμό, Διάβασμα, ζωγραφική κ.ά.) μόνο 6 ώρες για το Γυμνάσιο, για να 
ελαττωθούν στις 4 στο Λύκειο. Σε κοινωνικές συναναστροφές διαθέτει στο μεν 
Γυμνάσιο το 35% του ελεύθερου χρόνου του απ’ τον οποίο το 11.09% σε 
καφετέριες και κέντρα αναψυχής. 

Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο Λύκειο όπου οι μαθητές περνούν το 
16.80% του ελεύθερου χρόνου σε κοινωνικές συναναστροφές σε καφετέριες 
και δισκοθήκες. 

Μεγαλύτερη επίδραση στον τρόπο που σκέφτονται και ενεργούν 
πιστεύουν ότι εξασκούν οι γονείς, οι φίλοι και άλλοι συγγενείς, ενώ λίγο τους 
επηρεάζουν οι καθηγητές, λιγότερο – όπως δήλωσαν – από την τηλεόραση.  

 

Μέρος Β΄ 

Η παραγοντική ανάλυση των αντιλήψεων των μαθητών για το τι συμβαίνει 
και το τι θα έπρεπε να συμβαίνει στο σχολείο ανέδειξε τους παράγοντες που 
εξηγούν σε σημαντικό βαθμό το φαινόμενο. 

Ο μόνος απόλυτα κοινός παράγοντας μεταξύ των μαθητών του 
Γυμνασίου και του Λυκείου αφορά τη σχέση τους με τους καθηγητές, η οποία 
παρουσιάζεται ως «σχέση τυπικής και αναγκαστικής επικοινωνίας». 

Αυτή η προβληματική παιδαγωγική σχέση κατά την αντίληψη των 
μαθητών του Λυκείου εντείνεται από το ανταγωνιστικό κλίμα που δημιουργεί 
η συγκριτική αξιολόγηση για τη θήρα βαθμών και από την ποιότητα των 
σχολικών εγχειριδίων. Την παιδαγωγική σχέση και την υποστήριξη της 
μάθησης εξάλλου οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου θεωρούν ως το 
σημαντικότερο που θα έπρεπε να συμβαίνει, αυτό που ουσιαστικά θα ήθελαν 
ν’ αλλάξει. 

Οι μαθητές του Λυκείου θεωρούν ότι το πρώτο που επιτυγχάνει σήμερα 
το πρόγραμμα του σχολείου είναι η καλλιέργεια αξιών και στάσεων. Ως 
δεύτερο στόχο θεωρούν την προετοιμασία για το επάγγελμα και τη ζωή. Όμως 
μόνο 51.75% θεωρούν ότι το σχολείο επιτυγχάνει το στόχο αυτό. 

Τους απασχολεί ιδιαίτερα η παιδαγωγική σχέση όπως διαγράφεται μέσα 
από την αξιολόγηση, τα σχολικά εγχειρίδια και τη σχέση με τους καθηγητές 
και συμφωνούν ότι αυτή η σχέση θα έπρεπε να διαφοροποιηθεί. 

Κατά την αντίληψη των μαθητών του Γυμνασίου ο πρωταρχικός σκοπός 
του σχολείου είναι αυτή τη στιγμή η Κοινωνικοποίησή τους μέσα από 

α) τη συνειδητοποίηση της ταυτότητας και την κατανόηση της ετερότητας των 
λαών 
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β) την ευαισθητοποίηση σε παγκόσμια προβλήματα 

γ) τη βίωση της ορθοδοξίας. 

Δεύτερος στόχος του σχολείου κατά τους μαθητές του Γυμνασίου είναι η 
Γνωστική τους Ανάπτυξη μέσω ανάπτυξης δεξιοτήτων και εξειδικευμένης 
εκπαίδευσης. 

Αντ’ αυτών οι ίδιοι θα ήθελαν μια σφαιρικότερη ανάπτυξη γνωστικά και 
συναισθηματικά (κατά ποσοστό 97%). Έχουν επίσης ξεκαθαρισμένες 
απόψεις για την πολιτικοποίηση-κοινωνικοποίηση. Ουσιαστική 
διαφοροποίηση από το τι συμβαίνει είναι η προσδοκία τους για σαφέστερο 
προσανατολισμό στην ιδέα της ελεύθερης πατρίδας (95%). 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ένα από τα βασικά πορίσματα της έρευνας ευθυγραμμίζεται με την 
παρατήρηση του Goodman στο βιβλίο του “Schooling for Critical Democracy” 
(1992), State University of New York Press: 

«Παρόλο που οι δάσκαλοι και οι μαθητές περνούν ένα 
σημαντικό χρόνο ο ένας με τον άλλο, οι σχέσεις τους και η 
επικοινωνία τους παραμένει τυπική και επιφανειακή, 
δημιουργώντας μέσα στα σχολεία αυτό που πολλοί μελετητές 
έχουν ονομάσει “κοινωνία ξένων”» (σ.94). 

Ποια κατάσταση βιώνουν οι μαθητές στην τάξη και ποιες είναι βέβαια οι 
προσδοκίες μας; 

Σύμφωνα με την κοινωνική ψυχολογία ο μαθητής αναμένεται να εμπλακεί 
μέσα από την ποιότητα και την ποσότητα του λόγου που εκφράζεται στην τάξη 
σε μια διαδικασία αλληλόδρασης μέσω της οποίας θα αποκτήσει «ταυτότητα», 
ή, όπως μαρτυρούν τα ίδια τα παιδιά σε εθνογραφικές έρευνες, «να γίνουν 
κάποιοι». (Wexier, Ph. 1992, Becoming Somebody – Toward a social 
psychology of school, The Falmer Press). Μέσα από τις πρακτικές και τις 
διαδικασίες της σχολικής ζωής γενικά οι μαθητές γίνονται κοινωνοί και 
συνεργοί της διαδικασίας παραγωγής «ταυτότητας» προσώπων. 

Αντ’ αυτών οι μαθητές ιδιαίτερα του Λυκείου αμφισβητούν τις διαδικασίες 
που χρησιμοποιούμε, τη λογική του υπαρκτού σχολείου ως προς το 
παιδαγωγικό μέρος. Οι διάφορε εξωσχολικές δραστηριότητες εκδρομές-
γιορτές, έχουν – κατά την αντίληψή τους – τη δυνατότητα να προσφέρουν, 
αλλά δε θεωρούνται ότι αλλάζουν το κλίμα αυτό. 

Βέβαια όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουμε τις δικαιολογίες μας: είναι η ύλη που 
πρέπει να καλυφθεί, είναι οι εξετάσεις που μετρούν γνώσεις, είναι η ανάγκη, 
όταν τελειώσει κάποιος το Λύκειο να είναι έτοιμος για ένα σκληρό 
ανταγωνιστικό σύστημα εξετάσεων. Είναι ακόμα οι γονείς που ελέγχουν το 
εκπαιδευτικό έργο μέσα από το πόσα έμαθε το παιδί τους. 

Αυτά, όμως, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένδειξη της κυριαρχίας του 
ωφελιμιστικού λόγου και της αντικατάστασης μέσα στα σχολεία του 
επικοινωνιακού λόγου από τον κερδοσκοπικό-ωφελιμιστικό. Φαίνεται ότι ως 
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κοινωνία επιβιώνουμε, από την άποψη της ταυτότητας του προσώπου, γιατί 
αυτό τον παιδαγωγικό ρόλο τον έχει ακόμα η οικογένεια. 

Από την προοπτική της κριτικής παιδαγωγικής το αναλυτικό πρόγραμμα 
αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερα από ένα πρόγραμμα σπουδών, ένα 
κείμενο για την τάξη ή ένα κατάλογο θεμάτων. Εκπροσωπεί αυτό που εύστοχα 
ο Peter McLaren ονομάζει «εισαγωγή σε μια συγκεκριμένη μορφή ζωής» (Life 
in Schools, NY:Longman, 1989, σ. 191). Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή το 
πρόγραμμα ευνοεί συγκεκριμένες μορφές γνώσεων αντί άλλων μέσα από 
ενσυνείδητες επιλογές και στηρίζει τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις αξίες 
ομάδων και λαών. 

Η παιδαγωγική διαδικασία – κι όχι απλώς διδασκαλία – αναφέρεται στην 
ολοκλήρωση στην πράξη συγκεκριμένου προγράμματος, ως περιεχομένου 
και μορφής στρατηγικών και τεχνικής στην τάξη, αξιολόγησης, σκοπών και 
μεθόδων, ποιότητας λόγου και σχέσεων. Όλες αυτές οι πτυχές της 
εκπαιδευτικής πρακτικής συνυπάρχουν στην πραγματικότητα του τι συμβαίνει 
στην τάξη. Μαζί οργανώνουν μιαν όψη του πώς η δουλειά ενός δασκάλου 
μέσα στο θεσμικό συγκείμενο, με βάση δηλαδή στις αξίες που κυριαρχούν ή 
ελλείπουν από την κοινωνία, καθορίζει μια συγκεκριμένη εκδοχή του ποια 
γνώση άξιζε περισσότερο, τι σημαίνει το να γνωρίζεις κάτι και πώς θα 
μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε τον εαυτό μας, τους άλλους, το φυσικό 
και κοινωνικό μας περιβάλλον. Με άλλα λόγια, ο λόγος για παιδαγωγική είναι 
ταυτόχρονα λόγος για τις λεπτομέρειες του πώς οι μαθητές και οι άλλοι θα 
μπορούσαν να επικοινωνήσουν για να συνοικοδομήσουν γνώση και 
ταυτότητα, δηλαδή λόγος για τον εκσυγχρονισμό του ετερόνομου 
εκσυγχρονισμού. 

Η κριτική παιδαγωγική επισημαίνει το πρόβλημα των σχολείων στο 
γεγονός ότι ο ετερόνομος εκσυγχρονισμός του πολιτισμού μας έχει 
απομονώσει τη διδασκαλία από την παιδαγωγική. Γι’ αυτό σε μεγάλο βαθμό 
η λογική του φροντιστηρίου αξιολογικά – ιδιαίτερα στους τελειόφοιτους 0 
προηγείται της φοίτησης στο σχολείο. 

Η κριτική παιδαγωγική εξετάζει τα σχολεία στο ιστορικό τους συγκείμενο, 
σε σχέση δηλαδή με τις αξίες που ισορροπούν, αλληλοϋποστηρίζονται ή 
ανταγωνίζονται μέσα από τις υφιστάμενες κοινωνικές και πολιτικές δομές. 
Σήμερα ακριβώς μέσα στον ετερόνομο εκσυγχρονισμό της εποχής, η κριτική 
παιδαγωγική θεμελιώνεται στην πεποίθηση ότι η οικοδόμηση του εαυτού, η 
ανάδειξη του προσώπου και η ανάπτυξη επικοινωνιακού λόγου οφείλουν να 
προηγούνται μέσα στα σχολεία από την καλλιέργεια τεχνικών δεξιοτήτων και 
γνώσεων – που είναι δεμένα αποκλειστικά με τη λογική της οικονομικής 
αγοράς. 

Κι αναμένεται η μεγάλη αντίρρηση και αντίδραση. Μπορεί κανείς ν’ 
αγνοήσει αυτή τη λογική, την εξασφάλιση εργασίας, τον ανταγωνισμό; Η 
απάντηση είναι όχι. Η κριτική παιδαγωγική δεν αγνοεί ούτε ανταγωνίζεται την 
μοντερνική κοινωνία μας· επιζητεί να την υπερβεί μέσα από μεταμοντερνικά 
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σχήματα, σχήματα δηλαδή υπέρβασης (κι όχι περιφρόνησης) του στυγνού 
ορθολογιστικού πνεύματος). 

Η συζήτηση για την αποτελεσματικότητα του σχολείου συνήθως αφορά 
τον έλεγχο των αποτελεσμάτων του με διαδικασίες μετρήσιμες, εξετάσεις δηλ. 
σε θέματα ύλης. Αυτή η τεχνοκρατική αντίληψη του αναλυτικού προγράμματος 
αγνοεί παντελώς τη σχέση αλληλοστήριξης που αναμένεται να έχουν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία οι τρεις άξονες του προγράμματος: το ενέργημα, τα 
προτιθέμενα αποτελέσματα-στόχοι, η δράση, η διαδικασία δηλαδή 
«συντέλεσης των ενεργημάτων» και η πράξη, ως τελικό αποτέλεσμα. 

Κι ένας λόγος καταληκτικός. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των μαθητών μας 
για το τι συμβαίνει στα σχολεία και για το τι θα έπρεπε να συμβαίνει, υπάρχει 
μια σοβαρή διάσταση – που εμφανίζεται κάποτε και ως αντίφαση – μεταξύ του 
προγράμματος που προτείνουμε, των ευρύτερων στόχων της εκπαίδευσής 
μας και του τρόπου που το εφαρμόζουμε και το αξιολογούμε. Οι αντιλήψεις 
των μαθητών για τη ζωή στο σχολείο δείχνουν ότι πολλά από αυτά που 
διακηρύσσουμε στο Γενικό Σκοπό της εκπαίδευσής μας και στους 
ειδικότερους στόχους μας επιτυγχάνονται, όπως ο προσανατολισμός σε 
πανανθρώπινες αξίες. Πολλά όμως δεν επιτυγχάνονται. Οι μαθητές 
επισημαίνουν ότι υπάρχει διάσταση αναφέρεται στο διακηρυγμένο στόχο μας 
για ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή. Κι αυτό γιατί η 
ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή επιτυγχάνεται μέσα από την παιδαγωγική 
σχέση, την ατμόσφαιρα της τάξης, την επικοινωνία και διάδραση προσώπων, 
το παραπρόγραμμα που πάει πέρα από την καθορισμένη διδακτέα ύλη και 
δίνει στο μαθητή το μήνυμα: «Μας αγνοούν ή Μας λαμβάνουν υπόψη». 
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

Μιχαλάκης Ι. Μαραθεύτης 

 

Ο σύγχρονος κόσμος βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο, παρόμοια μ’ 
εκείνη που παρατηρήθηκε την εποχή του Σωκράτη στην Αρχαία Ελλάδα κα 
την εποχή της Αναγέννησης στην Ευρώπη. Όπως και τότε, η σύγχρονη 
μεταβατική περίοδος συνοδεύεται από μια διασάλευση των αξιών, γεγονός 
που δημιουργεί ηθική και πολιτειακή κρίση. Για την αντιμετώπιση των κρίσεων 
στο παρελθόν ο άνθρωπος έστρεψε την προσοχή του προς τα έσω, προς τον 
ίδιο τον εαυτό του. Την ίδια πορεία είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει και 
σήμερα. Σε κάθε μεταβατική περίοδο τον λόγο τον έχουν οι οραματιστές και οι 
φιλόσοφοι. 

Στην περίοδο του Σωκράτη η ατομοκρατία που διακήρυτταν οι Σοφιστές 
με το κήρυγμά τους «τον κρείττω λόγον ήττω ποιείν και τον ήττω κρείττω» 
δημιούργησε μια ηθική κρίση με άμεσον αντίκτυπο στην κοινωνική και την 
πολιτική ζωή. Για την έξοδο από την κρίση εκείνη και την αποκατάσταση της 
σχέσης πολίτη και πολιτείας ο Σωκράτης διακήρυξε το «Γνώθι σαυτόν», 
προβάλλοντας την αυτογνωσία ως το μέτρο και το μέσο της ηθικής, 
κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Προσδίδει έτσι την τελική του μορφή στον 
πρώτο ανθρωπισμό, ο οποίος αποτέλεσε το φιλοσοφικό υπόβαθρο του 
εκπαιδευτικού συστήματος των Αθηνών. 

Κατά την Αναγέννηση διασαλεύεται και πάλι η σχέση πολίτη και πολιτείας 
κατά τρόπον αντίστροφο. Το άτομο, που ήταν απόλυτα υποταγμένο στο 
εκκλησιαστικό και το πολιτικό κατεστημένο των μεγάλων αυτοκρατοριών, 
επιδιώκει την προσωπική του απελευθέρωση. Η στροφή αυτή προς την 
ατομική ελευθερία είχε δύο πολύ σημαντικές επιπτώσεις με οικουμενικό 
αντίκτυπο. 

α) Φέρει στο προσκήνιο τα κλασικά παιδαγωγικά ιδεώδη και δημιουργείται ο 
δεύτερος ανθρωπισμός, και 

β) Τονίζεται η σημασία της εθνικής γλώσσας και των εθνικών παραδόσεων, 
γεγονός που οδήγησε στην κίνηση για τη δημιουργία των εθνικών κρατών. 

Σήμερα, παρ’ όλον ότι η κίνηση για την απελευθέρωση όλων των λαών 
δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί, άρχισε μια νέα αντίστροφη κίνηση για τη 
συνένωση των εθνικών κρατών σε ευρύτερες ομοσπονδίες και 
συνομοσπονδίες κρατών. Τούτο κατέστη αναγκαίο λόγω της μεγάλης 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της παγκοσμιοποίησης της ιστορίας. Οι 
ομοσπονδίες κρατών θα είναι το κύριο γνώρισμα μιας μεγάλης ιστορικής 
περιόδου προς την οποία άρχισε ήδη να προχωρεί η ανθρωπότητα. Σήμερα 
βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας μεταβατικής περιόδου, γνώρισμα της 
οποίας, όπως και στις προηγούμενες μεταβατικές περιόδους, είναι η κρίση 
των αξιών με συνεπακόλουθο την αλλαγή στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο 
ζωής. Ο ανθρωπισμός άρχισε να αποκτά μια παγκοσμιότητα και να 
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εξελίσσεται σε οικουμενικό. Το γνώρισμα τούτο, που προκαλεί ήδη 
συγκρούσεις ανάμεσα στην παλαιά και στη νέα νοοτροπία, θα επεκταθεί και 
θα κυριαρχήσει στον εικοστό πρώτο αιώνα. 

Για την αντιμετώπιση της νέας αυτής κρίσης χρειάζονται νέοι φιλοσοφικοί 
οραματισμοί και νέο παιδαγωγικό δεώδες που θα κατευθύνει την εκπαίδευση 
του εικοστού πρώτου αιώνα. Ένα τέτοιο παιδαγωγικό ιδεώδες πρέπει να 
εναρμονίζει τον οικουμενικό ανθρωπισμό προς τη συνεχώς εξελισσόμενη 
τεχνολογία και τις ομοσπονδιακές ενώσεις κρατών προς τους εθνικούς 
πολιτισμούς. Οι πολίτες του εικοστού πρώτου αιώνα, ανεξάρτητα από την 
εθνική και την πολιτιστική τους παράδοση, πρέπει να μάθουν να συμβιώνουν 
αρμονικά μεταξύ τους, να σέβονται ο ένας τις παραδόσεις του άλλου και να 
επιδιώκουν το συμφέρον της ανθρωπότητας ως συνόλου και όχι των επί 
μέρους εθνικών ομάδων. 

Ένα τέτοιο παιδαγωγικό ιδεώδες μπορεί να στηριχθεί στη φιλοσοφία του 
προσωπισμού, η οποία έχει όλες τις δυνατότητες να δώσει το αναγκαίο 
φιλοσοφικό υπόβαθρο για την εκπαίδευση του εικοστού πρώτου αιώνα. Το 
πρόσωπο, σε αντιδιαστολή προς το άτομο, που αποτελεί σήμερα το επίκεντρο 
της εκπαίδευσης, είναι ο τύπος του ανθρώπου που εναρμονίζει τις ατομικές 
φιλοδοξίες προς εκείνες των άλλων και συνδιαλάττει τα εθνικά οράματα προς 
εκείνα της ανθρωπότητας. Στόχος της εκπαίδευσης του εικοστού πρώτου 
αιώνα πρέπει να είναι η εκπαίδευση προσώπων, ικανών να αξιοποιούν την 
τεχνολογία για το κοινό καλό όλης της ανθρωπότητας. 
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Χρήστος Θεοφιλίδης 

 

1. Οι παρουσιάσεις που έγιναν στο συνέδριο και οι συζητήσεις που 
ακολούθησαν επικεντρώθηκαν στα εξής τρία βασικά ερωτήματα: α) πώς 
διαγράφεται η κοινωνία στην οποία θα κληθούν να ζήσουν τα παιδιά και οι 
έφηβοι που εκπαιδεύονται σήμερα, β) ποιες πρέπει να είναι οι επιδιώξεις 
του σημερινού σχολείου, γ) πόσο αποτελεσματικό είναι το σχολείο σήμερα. 
Οι τρεις φράσεις κλειδιά στις οποίες συμπυκνώθηκαν τα βασικά μηνύματα 
του συνεδρίου είναι: πολυλογικές λύσεις, ολιστική ανάπτυξη του ατόμου, 
συναινετική αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προβλημάτων. 

2. Αναφορικά με το ερώτημα «πώς διαγράφεται η κοινωνία στην οποία θα 
κληθούν να ζήσουν τα παιδιά και οι έφηβοι που εκπαιδεύονται σήμερα» 
αναφέρθηκε ότι: 

 2.1 Η μονολογική αντίληψη της οικονομικής κυριαρχίας οδήγησε στο 
παρελθόν σε μια ετερόνομη σχέση ατόμου και κοινωνίας, με 
αποτέλεσμα το άτομο να εντάσσεται στο κοινωνικό σύνολο χωρίς να 
έχει αίσθηση των δικαιωμάτων του. Η μονολογική αντίληψη 
παραχωρεί σήμερα τη θέση της σε μια πολυλογική ιδεολογία με 
τέσσερα κυρίαρχα στοιχεία: α) το οικονομικό, με την ύπαρξη του 
κράτους-πρόνοιας, την καταπολέμηση της ανεργίας και τη 
συνεργασία κεφαλαίου-εργασίας-κράτους, β) το πολιτικό, με τη 
δημιουργία συνθηκών που προάγουν το δημοκρατικό πολίτευμα και 
το δημοκρατικώς σκέπτεσθαι, γ) το κοινωνικό και δ) το πολιτισμικό· 
τα δύο τελευταία οδηγούν στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην 
κοινωνική και πολιτισμική χειραφέτηση. Τα τέσσερα αυτά στοιχεία δεν 
μπορεί να είναι προνόμιο ορισμένης κοινωνικής ομάδας. Αντίθετα 
αυτά πρέπει να διαχέονται στη βάση της κοινωνικής ομάδας. Αντίθετα 
αυτά πρέπει να διαχέονται στη βάση της κοινωνικής πυραμίδας και 
να οδηγούν έτσι στη δημιουργία του αυτόνομου πολίτη. 
Συμπερασματικά, οι προϋποθέσεις μιας πολιτισμένης κοινωνίας και 
ενός αυτόνομου πολίτη στον 21ο αιώνα συνδέονται άρρηκτα με μια 
τετραλογική λύση ισόρροπης ανάπτυξης της ελεύθερης αγοράς, του 
ευέλικτου/επιτελικού και δημοκρατικά οργανωμένου κρατικού 
παρεμβατισμού, της ισχυρής κοινωνίας πολιτών και της αυτόνομης 
κουλτούρας. 

 2.2 Τα πιο πάνω δικαιώματα του πολίτη δεν είναι νοητό να ισχύουν 
επιλεκτικά για συγκεκριμένες χώρες. Τα δικαιώματα αυτά πρέπει να 
γίνουν δικαιώματα του ανθρώπου σε παγκόσμια κλίμακα ανεξάρτητα 
από φυλετική καταγωγή και θρησκευτική αντίληψη. 

 2.3 Σε αναφορά με την εκπαίδευση προβάλλουν ως σημαντικά 
προβλήματα του μέλλοντος η προστασία της εθνικής και πολιτισμικής 
ταυτότητας του ατόμου και η προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, η διατήρηση της ατομικής αξιοπρέπειας και ελευθερίας, 
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η προστασία από τα ναρκωτικά και το aids και η διατήρηση του 
φυσικού περιβάλλοντος σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

3. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα «ποιες πρέπει να είναι οι επιδιώξεις του 
σημερινού σχολείου» είναι σημαντικό να εξετάσουμε τις παροχές πάνω 
στις οποίες στηρίζεται σήμερα η εκπαίδευση. Ανάμεσα σ’ αυτές 
συγκαταλέγονται και οι ακόλουθες: 

 3.1 Αναμένεται από την εκπαίδευση να βοηθήσει το άτομο να αναπτύξει 
την ιδιαίτερη εθνική και πολιτιστική προσωπικότητά του. 

 3.2 Η εκπαίδευση πρέπει να εξέλθει από τα στενά, ασφυκτικά εθνικά 
πλαίσια και να πάρει μια ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση. Η έξοδος 
αυτή ωστόσο δεν μπορεί να έχει μονόπλευρο χαρακτήρα με την 
έννοια της προσαρμογής προς εξωτερικά δεδομένα και απώλεια της 
ιδιοπροσωπίας. Αντίθετα, αυτή πρέπει να έχει την έννοια της 
αλληλεπίδρασης και αφομοίωσης θετικών στοιχείων. 

 3.3 Πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στις απαιτήσεις των σχολείων, αλλαγές 
που επιβάλλονται τόσο από διαφοροποίηση των τοπικών και διεθνών 
προβλημάτων και αναγκών όσο και από τις γενικότερες ανάγκες 
αποτελεσματικής διαβίωσης σε μια νέα εποχή που έχει τις δικές της 
απαιτήσεις. 

 3.4 Επειδή η εκπαίδευση υπερβαίνει σήμερα τα τοπικά και εθνικά όρια, ο 
διάλογος για εκπαιδευτικά θέματα πρέπει επίσης να υπερβαίνει τα 
όρια αυτά. Επιβάλλεται σήμερα διάλογος μεταξύ των κρατών-μελών 
που συναποτελούν ευρύτερους συνασπισμούς και ιδεολογίες, 
διάλογος ο οποίος οδηγεί σε συμμετοχή των κρατών-μελών και ο 
οποίος προάγει την συναπόφαση. 

 3.5 Οι πραγματικότητες της εποχής μας και οι ανάγκες της σημερινής 
κοινωνίας δημιουργούν την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε 
δεξιότητες όπως: δημιουργικότητα, αναλυτική και συνθετική σκέψη, 
κριτική στάση. 

4. Για μια πιο συγκεκριμένη απάντηση για τις επιδιώξεις του σημερινού 
σχολείου αναφέρθηκε ότι: 

 4.1 Το ιδεώδες της εκπαίδευσης στην Κύπρο και την Ελλάδα δεν μπορεί 
να είναι άλλο από αυτό του καλού Έλληνα και του καλού Χριστιανού, 
προσαρμοσμένου, όμως, στις ανάγκες της εποχής. 

 4.2 Οι επιδιώξεις του σχολείου πρέπει να έχουν πολυλογικό χαρακτήρα 
και, συνεπώς, να είναι τόσο γνωστικής όσο και συναισθηματικής και 
ψυχοκινητικής υφής. Αυτό σημαίνει πως η εκπαίδευση πρέπει να 
προωθήσει σήμερα ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου. 

 4.3 Οι επιδιώξεις στο γνωστικό τομέα πρέπει να είναι σήμερα ποιοτικά 
ανώτερες σε σύγκριση με προηγούμενες εποχές. Η συσσώρευση 
πληροφοριών πρέπει να παραχωρήσει τη θέση της στην κατανόηση 
της δομής ενός θέματος. Η έμφαση στη μνήμη πρέπει να 
αντικατασταθεί με την καλλιέργεια ανώτερων νοητικών λειτουργών. Η 
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έμφαση πρέπει να είναι στη μάθηση, στο διαλέγεσθαι, στην ερμηνεία 
γεγονότων και στην καλλιέργεια του κριτικού λόγου. Η μάθηση πρέπει 
να είναι άσκηση αυτομόρφωσης, η οποία θα επιτρέπει εκπαίδευση 
δια βίου. Η μαθησιακή προσπάθεια πρέπει να σχετίζεται με 
προβλήματα του παρόντος και της καθημερινής ζωής και συνεπώς να 
έχει λειτουργικό και οργανικό χαρακτήρα. Γενικά, οι γνωστικές 
επιδιώξεις της εκπαίδευσης πρέπει να προάγουν σήμερα ένα 
πολυλογικό αλφαβητισμό ο οποίος σχετίζεται με δεξιότητα 
επικοινωνιακού λόγου, αξιοποίηση της νεότερης τεχνολογίας και 
κατανόηση άλλων πολιτισμών. 

 4.4 Στις επιδιώξεις του συναισθηματικού τομέα πρέπει να περιληφθούν η 
θετική στάση του ατόμου για τη γνώση, η εκτίμηση της ελληνικής 
παράδοσης και η διαμόρφωσή της σε κανόνα ζωής, η κατανόηση και 
η ένταξη στην κοινωνικοπολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης και η 
αποδοχή αξιών όπως της συνεργασίας, της φιλαλληλίας, του 
συμπάσχειν, κτλ. 

5. Η αποτελεσματικότητα του σημερινού σχολείου κρίνεται από τις δυο 
έρευνες που οργάνωσε ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου. 

 5.1 Η έρευνα στο επίπεδο του δημοτικού σχολείου έδειξε ότι τόσο οι 
γονείς όσο και οι μαθητές δεν είναι ικανοποιημένοι με το έργο που 
επιτελείται σήμερα στο δημοτικό σχολείο. Γονείς και μαθητές δε 
θεωρούν το έργο αυτό ιδιαίτερα σημαντικό. Οι ίδιοι επικρίνουν τη 
μαθησιακή ατμόσφαιρα που επικρατεί σήμερα στο σχολείο ως 
μονολιθική και ως άσχετη με τα ιδιαίτερα προβλήματα και 
ενδιαφέροντα των μαθητών. Οι γονείς, τέλος, τονίζουν την ανάγκη 
διαλόγου με τους εκπαιδευτικούς. 

 5.2 Η έρευνα στο επίπεδο του γυμνασίου και λυκείου οδήγησε σε 
παρόμοια απαισιόδοξα αποτελέσματα. Οι μαθητές παρουσιάστηκαν 
να επηρεάζονται περισσότερο από γονείς, φίλους, και γνωστούς και 
λιγότερο από άτομα του σχολικού περιβάλλοντος. Η εργασία του 
σχολείου σχετίζεται περισσότερο με τη συσσώρευση γνώσεων και 
λιγότερο με δημιουργική εργασία. Η μαθησιακή ατμόσφαιρα έχει 
ανταγωνιστικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα τη συσσώρευση άγχους. Η 
σχέση μαθητή-καθηγητή περιγράφεται ως τυπική. Κατά τους μαθητές, 
το σχολείο είναι «κοινωνία ξένων» με απόμακρη και τυπική σχέση 
μεταξύ μανθανόντων και διδασκόντων. Αντ’ αυτού του κλίματος, οι 
μαθητές ζητούν διάλογο, συμμετοχή, συναποφάσεις, συνθήκες 
συνεργατικής προσπάθειας και ευκαιρίες αναγνώρισης και 
αυτοπραγμάτωσης. Οι ίδιοι προτιμούν ένα λειτουργικό πρόγραμμα 
που εστιάζεται σε προβλήματα ζωής και μαθησιακή ατμόσφαιρα η 
οποία στηρίζεται σε βιωματική διδασκαλία. Επιζητούν, τέλος, οι 
μαθητές μια βαθιά και ανθρώπινη παιδαγωγική σχέση. 
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 5.3 Οι διαπιστώσεις των δυο πιο πάνω ερευνών οδηγούν σε δυο κύρια 
συμπεράσματα. Πρώτο, υπάρχει σήμερα η ανάγκη για μια κριτική 
παιδαγωγική, η οποία θα αφορά τόσο τους στόχους, όσο και τη 
μαθησιακή διαδικασία και τα επιτεύγματα της διδασκαλίας. Δεύτερο, 
υπάρχει σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, η ανάγκη για παιδαγωγική του 
προσώπου, για ολόπλευρη και σύμμετρη ανάπτυξη του ανθρώπου, 
για καλλιέργεια μιας ισχυρής και αυτοπραγματούμενης 
προσωπικότητας, η οποία θα επιτρέψει στο άτομο ομαλή ένταξή του 
στην κοινωνία και σκόπιμη και συνειδητή προσπάθεια εκ μέρους του 
για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο του ιδίου του 
ατόμου όσο και του κοινωνικού συνόλου. 

6. Η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προβλημάτων μπορεί να προωθηθεί 
με διαλεκτικό πνεύμα και συναινετική διάθεση. Η καθιέρωση και 
προώθηση εκπαιδευτικής πολιτικής είναι συλλογικό έργο τόσο σε εθνικό 
όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στο τοπικό επίπεδο πρέπει να υπάρξει 
αποτελεσματική επικοινωνία ατόμων (φιλόσοφοι, κοινωνιολόγοι, 
ανθρωπολόγοι, οικονομολόγοι, πολιτικοί, εκπαιδευτικοί) και ζύμωση 
ιδεών. Σε διεθνές επίπεδο πρέπει να εξασφαλιστεί διάλογος κρατών για να 
υπάρξει δυνατότητα προσαρμογής σε τοπικές συνθήκες. Με αυτή την 
έννοια πρέπει να πει και ο ελληνισμός το δικό του λόγο στη διαμορφούμενη 
Ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση της εκπαίδευσης. 
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Παρεμβάσεις Συνέδρων 

 

 

Γαβριήλ Μηνάς (Πρόεδρος): Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Θεοφιλίδη, ο 
οποίος, ως πρόεδρος του ΕΟΚ, έκανε και την παρέμβασή του αλλά 
ταυτόχρονα προετοίμασε και το ανακοινωθέν που πρέπει να δώσουμε στη 
δημοσιότητα για τις εργασίες του Συνεδρίου. Και τώρα ο λόγος σε όσου 
επιθυμούν να παρέμβουν είτε με σχόλια είτε με ερωτήματα. 

Ανδρέας Τσούντας: Ο κύριος Περσιάνης με την ενδιαφέρουσα ομιλία 
του έχει θέσει τις βάσεις για μια νέα εκπαίδευση. Ο εισηγητής είχε την τύχη να 
συμμετέχει σε επιτροπή η οποία είχε καθορίσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης 
των δασκάλων. Ήταν ο ίδιος υπεύθυνος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που 
ασχολείται με την επιμόρφωση των δασκάλων. Θα ήθελα να έχω την εικόνα 
που έχει σχηματίσει σχετικά με τη Δημοτική Εκπαίδευση, χωρίς να αποκλείω 
και τη Μέση Εκπαίδευση. Ο αγαπητός κύριος Μαραθεύτης μας έχει πει στην 
εισήγησή του ότι η μόρφωση τώρα θα πρέπει να αποβλέπει στη μόρφωση του 
προσώπου αντί του ατόμου και ανέφερε ότι πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τις 
παναθρώπινες αξίες, για τον κόσμο γενικότερα. Θα ήθελα, όμως, να δω πώς 
θα πρέπει να είναι η εκπαίδευση στην Κύπρο που ζούμε σε μια ημικατεχόμενη 
πατρίδα. Πώς πρέπει να είναι η εκπαίδευση στην Ελλάδα, που οι σύμμαχοί 
της είναι ταυτόχρονα και εχθροί της που καλλιεργούν τον εθνικισμό και 
μάλιστα το σοβινισμό. 

Πρόεδρος: Η τακτική που θα ακολουθήσουμε θα είναι να ακουστούν 
όλες οι παρεμβάσεις και μετά θα δώσω το λόγο σ’ αυτούς που είναι στο 
προεδρείο για να κλείσουν το συνέδριο με τις δικές τους απαντήσεις και 
σχόλια. 

Θεόδωρος Στυλιανού: Αν και η εισήγησή μου έπρεπε να γίνει στο τέλος, 
εντούτοις εφόσον μου δόθηκε ο λόγος, θα ήθελα να πω ότι ως εκπαιδευτικός 
εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μου από την παρακολούθηση αυτού του 
συνεδρίου. Σε λίγο, όμως, θα φύγουμε όλοι από εδώ, θα κλείσουν τα φώτα, 
εμείς θα είμαστε ικανοποιημένοι που παρευρεθήκαμε σ’ αυτό το συνέδριο ότι 
επιτελέσαμε ένα πολύ σοβαρό έργο και ίσως τελειώνει μέχρι εδώ όλη αυτή η 
υπόθεση. Θα ήθελα να κάνω μερικές εισηγήσεις. Το διοικητικό συμβούλιο του 
ΕΟΚ να συγκαλέσει δημοσιογραφική διάσκεψη κατά την οποία να καταθέσει 
τις προτάσεις του πετυχημένου αυτού συνεδρίου με τρόπο σύντομο και 
εκλαϊκευμένο. Διότι μιλάμε συνέχεια για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 
συνήθως παραμελούμε να τα ενημερώνουμε. Ακόμα να δοθούν στη 
δημοσιότητα τα αποτελέσματα των δύο ερευνών, που έγιναν ειδικά για αυτό 
το συνέδριο και που μερικά μηνύματά τους είναι συγκλονιστικά για τις ευθύνες 
όλων των εκπαιδευτικών, σε όλα τα επίπεδα, για την πορεία της εκπαίδευσής 
μας. Αυτά τα πορίσματα να δοθούν και στον Τύπο κατά τρόπο συγκεντρωτικό 
και κατά τρόπο που μπορεί να τα αντιληφθεί και ο μέσος άνθρωπος και όχι με 
την αναλυτική παράθεση όπως έγινε και στο συνέδριο. Παράλληλα, όπως 
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υποστηρίχτηκε και από πολλούς συναδέλφους, τα συμπεράσματα και όλα τα 
έγγραφα αυτού του συνεδρίου να κατατεθούν στην Αρμόδια Αρχή, το 
Υπουργείο Παιδείας, και παράλληλα στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής με 
συνάντηση που θα έχει το διοικητικό συμβούλιο με αυτές τις αρχές. 
Παράλληλα ένα σετ από τα έγγραφα αυτού του συνεδρίου να κατατεθούν στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως σημείο αναφοράς για τους εργαζόμενους εκεί 
καθηγητές αλλά και για τους φοιτητές. Ευχαριστώ. 

Παναγιώτης Κοκκινέλης: Εγώ ήθελα δύο σημεία να σχολιαστούν. 
Πρώτο, επειδή μιλάμε πολύ για Ευρώπη θα ήθελα να ξαναδούμε αυτό το 
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Έχω τη γνώμη ότι ο ελληνισμός, πέρα από τις αρχαίες 
ελληνικές αξίες της δημοκρατίας, της συνεργασίας και της ελευθερίας, έχει 
προσφέρει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, με τον πολιτικό του λόγο, την 
πολιτιστική του προσφορά και την οικονομική του συνεισφορά. Αν 
παρακολουθήσουμε το Euronews θα δούμε πόση μεγάλη παρουσίαση κάνει, 
σχεδόν καθημερινά, του συνόλου της πολιτιστικής και πολιτικής συνεισφοράς. 
Ακόμη και οι πολιτικές αρνήσεις, ή αυτές που λέγονται διαφωνίες, 
προσφέρουν, διότι μέσα από τη σύγκρουση προάγεται ο ευρωπαϊκός λόγος 
και το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Μπορώ να σας πω μερικά προγράμματα. Ακόμα 
και για το σκηνοθέτη του «σφαγμένου κόκορα» έχει προγράμματα μουσικής 
και διάφορα άλλα προγράμματα. Μπορείτε να δείτε ότι μέσα από το μαζικό 
αυτό μέσο επικοινωνίας γίνεται η προβολή του Ελληνισμού στο ευρωπαϊκό 
γίγνεσθαι. Ακόμη θα ήθελα να κάμω μια μικρή εισήγηση. Όλοι αυτοί οι 
προβληματισμοί που έχουμε εμείς που ζούμε λίγο πριν τον 21ο αιώνα και 
αγωνιούμε για το τι θα γίνει στον 21ο αιώνα πρέπει να μεταφερθούν στους 
νέους. Να καλέσουμε και νεαρούς δασκάλους και καθηγητές, για να δούμε 
πώς βλέπουν και πώς οραματίζονται τη δουλειά τους, την εκπαίδευση στον 
21ο αιώνα. Διότι στην έρευνα έχει γίνει λόγος ότι οι καθηγητές και οι δάσκαλοι 
δε συζητούν. Γιατί συμβαίνει άραγε αυτό το πράγμα; Σας ευχαριστώ πολύ. 

Σάββας Παυλίδης: Μια από τις απαιτήσεις που φαίνεται να έχουν οι 
μαθητές μας είναι να έχουν λόγο οι ίδιοι στην καθιέρωση της εκπαιδευτικής 
πολιτικής και μάλιστα να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε 
σχολείου. Αν είναι δυνατό, το κάθε σχολείο να έχει τη δική του πολιτική και το 
δικό του ιδιαίτερο Αναλυτικό. Το ερώτημα που θέτω προς συζήτηση και 
προβληματισμό είναι αν έχουμε τα στελέχη μας σε τέτοιο βαθμό καταρτισμένα 
που να μπορούν από τη μία να δουν όλα τα στοιχεία αυτής της ιδιαιτερότητας 
και των ειδικών αναγκών των μαθητών και μάλιστα σε συνάρτηση με το 
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, όπως έχει τεθεί σε αυτό το συνέδριο, και τι μπορεί να 
γίνει, ώστε αυτά τα στελέχη να προετοιμαστούν κατάλληλα για να παίξουν 
αυτό το σημαντικό ρόλο. Νομίζω αυτό είναι θέμα ανέλιξης διδακτικού 
προσωπικού. 

Σπύρος Ζωνάθος: Μερικά ερωτήματα στην ίδια πορεία. Μιλήσαμε 
προηγουμένως για ολιστική ανάπτυξη ξεχνώντας για την επικοινωνία της 
βάσης με την κορυφή. Θα μπορούσαμε ακόμη να αναφερθούμε στο προφίλ 
του εκπαιδευτικού. Αναφερθήκαμε στο προφίλ του μαθητή, τι γίνεται όπως με 
το προφίλ του καθηγητή και του δασκάλου; Επίσης, ο δάσκαλος σήμερα είναι 
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υπάλληλος ή λειτουργός; Υπάρχει μια σύγχυση ρόλων. Θα μπορούσαμε 
ακόμα να κάνουμε μια σειρά ερωτημάτων, όπως τι διαπιστώσεις θα 
μπορούσαμε να κάνουμε για την Ιαπωνία και την Αμερική. Για τις 
εντατικοποιήσεις που είχαν φέρει στην εκπαίδευσή τους και τις αναθεωρήσεις 
που επέφεραν σήμερα στην εκπαίδευσή τους. Ακόμα όσον αφορά την παιδεία 
προσώπου. Για να είναι παιδεία προσώπου χρειάζεται αξιοκρατία. Η λέξη 
αυτή μας βασανίζει όλους. Ακόμα ποια είναι η δυνατότητα συνεργασίας με την 
ιδιωτική εκπαίδευση; Μπορούμε να έχουμε μερικά ανοίγματα; Ακόμη η 
συμμετοχή μας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Θα μπορούσαμε να είχαμε 
δήλωση συστηματική, ώστε να εκτιμηθεί η τηλεόραση και από το μαθητή. 
Ακόμα δε χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία των πολυμέσων, που τώρα είναι στα 
σπάργανα. Πρέπει να επιταχύνουμε τις ενέργειες. Ακόμα πώς να εντάξουμε 
τα παιδιά με τις ειδικές δυνατότητες; Τελικά ποια είναι η αντίληψή μας για τη 
δημοκρατία και η δυνατότητα συμμετοχής του σύγχρονου εκπαιδευτικού; 
Αναρωτιέμαι, τέλος, αν υπάρχει φιλοσοφία ή αν πρέπει να ξαναρχίσουμε από 
την αρχή. 

Χρίστος Παντελίδης: Θα ήθελα να εγκύψω στην έννοια της ολιστικής 
ανάπτυξης – θέμα που αναπτύχθηκε θεωρητικά και ζητήθηκε από τους 
μαθητές και στην προτίμηση των εργοδοτών για ανθρώπους με γενική 
μόρφωση. Προς στιγμή φαίνεται αντιφατικό σε μια εποχή της μεγάλης 
εξειδίκευσης να ζητούμε ανθρώπους γενικής μόρφωσης. Για μένα είναι κάτι 
πολύ φυσικό, γιατί οι ραγδαίες εξελίξεις αλλάζουν το σκηνικό από τη μια 
στιγμή στην άλλη. Εκείνο που θα μείνει στον εκπαιδευόμενο είναι οι γενικές 
του ικανότητες, ώστε να αντιμετωπίζει με θετικότητα απρόβλεπτα 
προβλήματα, που συνεχώς προκύπτουν. Από την άλλη πλευρά η φύση της 
εκπαίδευσης και του ανθρώπου απαιτεί συνολική ανάπτυξη. Για να φτάσει ο 
άνθρωπος στην αυτοπραγμάτωση, πρέπει να εκτεθεί σε μια γενικής φύσης 
μόρφωση, ώστε να αναπτύξει στον ανώτατο δυνατό βαθμό τις ικανότητές του. 
Χάρηκα γιατί αυτό που ήταν για μένα πιστεύω αυτό προέρχεται και από τους 
μαθητές. 

Μηνάς Γαβριήλ: Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πρέπει να νιώθουμε 
ευτυχείς για το χώρο που βρισκόμαστε και για το ότι εκτελούμε ένα 
λειτούργημα. Παρόλα αυτά προσωπικά θέλω να εκφράσω ένα συναίσθημα. 
Φεύγω με ένα βάρος στην καρδιά γιατί νιώθω έντονα ότι εργαζόμαστε σε μια 
κοινωνία ξένων. Αυτό το αίσθημα μου δημιουργεί ένα βάρος, το οποίο 
μεγαλώνει συνέχεια. Ειδικά πιο πολύ πρόσφατα με την αυτοκτονία του Κωστή 
Χριστάκη, του μαθητή στην Πάφο. Πέρα από το έργο που επιτελεί ο καθένας 
χωριστά, γιατί είμαστε μόνοι σ’ αυτόν τον αγώνα, και γι’ αυτό ευχαριστούμε 
διπλά τους οργανωτές του συνεδρίου, το κράτος, όμως, πόσο άοπλους μας 
αφήνει στη συνέχιση της πορείας μας. Πόση περιφρούρηση υπάρχει για το 
έργο μας στην κοινωνία των ξένων; 

Δώρα Κατσελλή: Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο απαντώντας στον Κύριο 
Κοκκινέλη αλλά και στο γενικό κλίμα που επικρατεί εδώ. Μπαίνοντας στο 
σχολείο αντιμετωπίζουμε την ωμή πραγματικότητα ότι οι οραματισμοί οι δικοί 
μας δεν είναι οραματισμοί του Υπουργείου Παιδείας. Συνεπώς, πώς μπορεί ο 
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νέος δάσκαλος να συνεχίζει να οραματίζεται και να προχωρεί με την ελπίδα 
ότι οι οραματισμοί του θα έχουν ένα αποτέλεσμα; Όταν τρέχουμε να 
προλάβουμε την ύλη, για παράδειγμα, και όταν λέμε να ακούμε από τους 
διευθυντές μας ότι η κοινωνία προχωρεί με τους δυνατούς, τότε απορώ ποιος 
είναι ο δικός μας ρόλος τελικά. 

Μηνάς Γαβριήλ: Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, γιατί η συνάδελφος είναι 
πρωτοδιόριστη δασκάλα, ότι δεν είναι καθόλου αφελές το ερώτημα αλλά είναι 
το ερώτημα όλων των συνειδητών εκπαιδευτικών. Το ότι δηλαδή το 
Υπουργείο δεν έχει οράματα, αλλά κατατρώγεται σε προγράμματα που 
τελικώς αποδεικνύονται χωρίς περιεχόμενο. 

Ζήνα Λυσάνδρου: Ήθελα να σταθώ στη βαθιά και πανανθρώπινη σχέση 
που τόνισε ο κύριος Θεοφιλίδης ως απόρροια των δύο ερευνών. Πιστεύω ότι 
οι πιο πολλοί γνωριζόμαστε λίγο πολύ και ξέρουμε τη σχέση που έχουμε με 
τους μαθητές μας. Ένα προσωπικό βίωμα της φετινής χρονιάς θα ήθελα να 
αναφέρω. Διδάσκω αρχαία σε δύο τμήματα του πρακτικού και ακριβώς επειδή 
δε με τρέχει ο χρόνος, δεν έχουμε προεισαγωγικές εξετάσεις, έχουμε αυτή τη 
συζήτηση για θέματα επικαιρότητας, προβλήματα που απασχολούν τους 
νέους. Έχουμε, όμως, μείνει πίσω στην ύλη. Ο επιθεωρητής, όταν ήλθε, μου 
είπε ότι είμαι λίγο πίσω στην ύλη και εγώ το δικαιολόγησα ότι χάσαμε 
μαθήματα. Από αυτό φαίνεται ότι δεν έχουμε το χρόνο για να συζητήσουμε. 

Μιχάλης Χριστοφορίδης: Ήθελα να συμπληρώσω στο σχόλιο της 
συναδέλφου. Ακούστηκε η ιδέα ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τα 
παιδιά για τον καθορισμό πολιτικής. Δυστυχώς, όμως, ούτε ο δάσκαλος 
θεωρείται από τους ανωτέρους του κατάλληλος να έχει αυτονομία για το πώς 
διδάσκει. Όταν εφαρμόζουμε κάτι νέο μας λένε μπράβο, έχεις τη γνώμη σου, 
αλλά άκουσε, εμείς είμαστε οι έμπειροι, κάνε αυτό που λέει το Υπουργείο 
Παιδείας. Έτσι, ενώ θέλουμε τα παιδιά, που μπορεί να είναι ανώριμα ως ένα 
βαθμό, να καθορίσουν το τι πρέπει να μάθουν, το Υπουργείο Παιδείας 
παραγνωρίζει το δάσκαλο, που είναι ο κατ’ εξοχήν λειτουργός που θα διδάξει, 
και δε λαμβάνει υπόψη ούτε τα ενδιαφέρονται του αλλά ούτε και το ότι γνωρίζει 
καλύτερα από όλους τα παιδιά του. Γιατί, όπως είπε και η συνάδελφος, αύριο 
μπορεί να έλθει ο επιθεωρητής και είναι πιθανόν να μου πει: «γιατί τα κάνεις 
αφού δεν είναι στο αναλυτικό» και εσύ τότε πώς θα εξηγήσεις γιατί το κάνεις; 

Ροδοθέα Κίτσου: Ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους όσον 
αφορά την ύλη των μαθημάτων. Το συνέδριο αναφέρθηκε σήμερα στους 
σκοπούς, στη φιλοσοφία και τη λειτουργία της εκπαίδευσης και θα ήθελα να 
ρωτήσω τι προτείνεται όσον αφορά τη λειτουργία της εκπαίδευσης, ώστε να 
μπορεί ο δάσκαλος να λειτουργεί στην εκπαίδευση του προσώπου. 

Και από άλλους συναδέλφους που άκουσα, όταν υπάρχει διχογνωμία όσον 
αφορά τις διδακτικές προσεγγίσεις, τι προτείνεται τελικά για την πορεία που 
πρέπει να ακολουθήσει ένας δάσκαλος; Όταν τη μια χρονιά είναι σε ένα 
δημοτικό με τον Α επιθεωρητή, τον επόμενο με ένα Β επιθεωρητή και υπάρχει 
διχογνωμία, τότε πώς πρέπει ο δάσκαλος να αντιμετωπίσει αυτή τη 
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διχογνωμία στην εκπαίδευση; Έχει παρατηρηθεί ακόμη και πρόβλημα τους 
γονείς. Άρα πρέπει να υπάρχει η αρχή της συνέχειας. 

 Ανδρέας Χατζιωνάς: Η παρέμβαση μου αφορά σε ερωτήματα για τους 
εισηγητές των ερευνών και για τον αγαπητό μου Μαραθεύτη. Κατ’ αρχήν λέγω 
ότι είναι και οι δύο έρευνες αξιόλογες προσπάθειες. Θα ήθελα όμως κάτι 
διευκρινιστικό. Μπορούν να αποκαλυφθούν τα σχολεία ή υπάρχει δέσμευση; 
Δεύτερο, τα ερωτηματολόγια είναι αυτόνομα ή επηρεασμένα από άλλες 
χώρες; Τρίτο, λήφθηκε υπόψη ο δείκτης νοημοσύνης των μαθητών που 
απάντησαν την έρευνα; Μπορούν να αναφερθούν οι συνδυασμοί των 
Λυκείων; Η έρευνα διεξήχθη με ίδια πρωτοβουλία ή υπό την αιγίδα του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή του Υπουργείου Παιδείας; Όσον αφορά τον 
αγαπητό Μαραθεύτη, θα ξεκινούσα με την αναφορά ότι πάντοτε η παιδεία 
είναι μια συνεχής διαλεκτική σύνθεση των αντιθέσεων. Άλλοτε ήταν δυναμική, 
σήμερα είναι δυναμικότερη. Η έννοια της κρίσεως μεταξύ σοφιστών και 
Σωκράτη φαίνεται κατά έναν τρόπο να απαντά σε πολλά προβλήματα. Όμως 
υπάρχουν και πολλά υπέρ. Ο Dewey, για παράδειγμα, τονίζει ότι είναι 
προβλήματα άλυτα και ότι αυτά προέκυπταν σε μια μικρή πολιτεία και σε 
εποχή δούλων και ελεύθερων πολιτών. Το θέμα βέβαια της συνεργασίας ή 
της φιλοσοφίας του ανθρωπισμού πρέπει να το δούμε και από την 
προσπάθεια των συμπολιτειών και αργότερα. Αν τα δούμε έτσι, ευκολότερα 
θα αντιληφθούμε την προσφορά του Πλάτωνα και του Dewey και Rousseau. 
Από τους τρεις αυτούς εκπορεύονται οι σύγχρονες θεωρητικές θέσεις της 
παιδείας. 

 Μάριος Ηλιάδης: Ο κύριος Περσιάνης στην εισήγηση του είχε αναφέρει 
ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι στηριγμένο στο Ελληνικό σύστημα, 
τόσο από πλευράς στόχων όσο και από πλευράς μεθοδολογίας και δράσης 
στον τομέα της εκπαίδευσης. Έχοντας παρακολουθήσει ανάλογα συνέδρια 
στην Ελλάδα έχω τη γνώμη ότι τα προβλήματα που ταλανίζουν την ελληνική 
παιδευτική προσπάθεια είναι ακόμη πιο σύνθετα από ότι είναι εδώ στην 
Κύπρο. Με αφορμή αυτή την πραγματικότητα διερωτώμαι κατά πόσον θα 
μπορούσε ο Κυπριακός Ελληνισμός να θέσει στο εκπαιδευτικό του σύστημα 
στόχους πιο ψηλούς, έχοντας επίγνωση και συνείδηση ότι αυτό θα οδηγούσε 
στην καταξίωση ένα κομμάτι του Ελληνισμού, ιδιαίτερα στη νέα 
πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον ευρωπαϊκό χώρο. Δηλαδή, όπως ο 
Κυπριακός Ελληνισμός διακρίνεται στον οικονομικό τομέα, γιατί δεν πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να διακριθεί και στον εκπαιδευτικό τομέα; 

 Ιωάννης Φάκας: Ο Σασετάκης, αν θυμάμαι, είπε κάποτε ότι το Ελληνικό 
έθνος είναι έθνος ανάδελφο. Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι 
οδεύουμε προς τον 21ο αιώνα και ο προορισμός μας φαίνεται να είναι η 
Ενωμένη Ευρώπη. Και ως Έλληνες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, 
θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο πληθυσμό ο οποίος θα εξασκήσει 
σε μας μεγάλες πιέσεις. Από την άλλη έχουμε την Τουρκία η οποία είναι μια 
μεγάλη χώρα και δήλωσε πολλές φορές ότι τα προβλήματα μεταξύ Ελλάδας 
και Τουρκίας θα τα επιλύσουμε πληθυσμιακά. Αυτό που θέλω να θίξω είναι το 
θέμα της υπογεννητικότητας στα ευρύτερα πλαίσια. Στην Ελλάδα γεννά 1, 2 
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παιδιά κάθε γυναίκα. Ο πληθυσμός συνεχώς φθίνει. Στην Κύπρο είμαστε 
κάπως καλύτερα. Είμαστε στο 2,2. Σε κάποια στιγμή θα φτάσουμε να έχουμε 
σοβαρό πρόβλημα από παντού. Ο Ντεγκόλ είπε κάποτε: «Γαλλίδες, γεννάτε 
διότι χανόμαστε». Θέλω να θίξω αυτό το θέμα, διότι ίσως είναι σε κάποιο 
βαθμό θέμα εκπαίδευσης και διαφώτισης στα ευρύτερα πλαίσια της διά βίου 
εκπαίδευσης, αφού είναι ένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει 
ο Ελληνισμός. 

 Αλέξανδρος Χριστοφόρου: Ο κύριος Περσιάνης αναφέρθηκε σε μια 
αναδιατύπωση της φιλοσοφίας και των αρετών που πρέπει να χαρακτηρίζουν 
τον καλό χριστιανό και τον καλό Έλληνα. Από την πλευρά του ο κύριος 
Μαραθεύτης ανέφερε ότι περνούμε μια μεταβατική περίοδο στην οποία τον 
πρώτο λόγο πρέπει να έχουν οι οραματιστές και οι φιλόσοφοι. 
Προβληματίζομαι, όμως, πόσο πιο μαχητικοί και πρακτικοί πρέπει να γίνουν 
οι οραματιστές και οι φιλόσοφοι, ώστε τα οράματά τους να περάσουν σ’ 
αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις και να μετουσιωθούν σε πράξη. Διότι 
φαίνεται ότι η πραγματικότητα δεν είναι καθόλου αισιόδοξη. Παρακολουθώ 
εδώ και μια δεκαετία τα κοινά συνέδρια που κάνουμε οι δάσκαλοι της 
Δημοτικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου. Εκεί διαπιστώνει 
κανείς, και φεύγει με βαριά καρδιά, ότι φτάνει να αναφερθούν απλώς οι έννοιες 
που αναφέρθηκαν σ’ αυτό το συνέδριο. Να μιλήσει κάποιος για Χριστιανικές 
αξίες, να πει για Ελληνικές αξίες για να γίνει Βαβυλωνία. Οργανωμένα σύνολα 
και άτομα ξεσηκώνονται, γίνεται χαμός, και διαμαρτύρονται ότι όλα αυτά είναι 
επιστροφή σε μεσαιωνικές εποχές. Πώς εργάζονται οι οραματιστές και οι 
φιλόσοφοι, ώστε να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση να μην συμφωνούμε 
μεταξύ μας σε κάποιες σταθερές αξίες και να αναγκαζόμαστε να 
πολιτικοποιούμε και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και τον αθλητισμό και τα 
πάντα. Επανέρχομαι λοιπόν στο ερώτημα πώς μετουσιώνονται σε πράξη τα 
οράματα των φιλοσόφων; 

 Ανδρέας Παναγίδης: Κάθε φορά που συμμετέχω ή παρακολουθώ 
εκπαιδευτικά συνέδρια η αγωνία μου και η έγνοια μου είναι ποια είναι η 
αποτελεσματικότητά τους. Σίγουρα νιώθω την αγωνία των νέων συναδέλφων. 
Έχουν κατατεθεί σήμερα σοβαρότατες και με πλούσιο περιεχόμενο 
εισηγήσεις. Έχει αναπτυχθεί γόνιμος προβληματισμός ανάμεσα στους 
συνέδρους και όλα αυτά τα δεδομένα και η ανάγκη των καιρών επιβάλλουν 
επαναπροσέγγιση, επαναδιατύπωση πολλών πραγμάτων στην εκπαίδευση. 
Το θέμα είναι τώρα τι λές, λέει και ο ποιητής, και φοβάμαι η κυπριακή 
πραγματικότητα δε βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση. Στην Κύπρο εκείνο που 
δεσπόζει είναι η παντοδυναμία της πολιτικής και η παντοδυναμία της όποιας 
εξουσίας υπάρχει στο Υπουργείο της Παιδείας. Τα δύο σώματα που 
καθορίζουν τα πράγματα, ίσως από μόνα τους, στην Κύπρο είναι η Υπουργός 
Παιδείας και η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Σκέφτομαι πόση δυνατότητα 
έχουμε εμείς ως οργανωμένα σύνολα, ως εγρηγορούντες πολίτες να 
επιφέρουμε την αναγκαία για την Κύπρο αλλαγή στην πολιτική. Θέλω να 
πιστεύω ότι μπορούμε να κατευθυνθούμε προς μια δύο κατευθύνσεις 
προωθώντας τις εισηγήσεις που έχει καταθέσει ο κύριος Στυλιανού. Ότι 



  

79 

πρέπει να απαιτήσουμε, ότι πρέπει να θεσμοθετηθούν καινούρια όργανα, 
συλλογικά και συναινετικά, για τη λήψη των όποιων εκπαιδευτικών 
αποφάσεων. Θα μου πείτε υπάρχει το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Είναι όμως 
ένα σώμα που δε λειτουργεί και στο οποίο δε συμμετέχουν εκείνοι που έπρεπε 
πιθανότατα να συμμετέχουν. Το δεύτερο πράμα που θα έπρεπε να 
επιδιώξουμε είναι η αλλαγή νοοτροπίας που υπάρχει ιδιαίτερα στο Υπουργείο 
Παιδείας αλλά και σε πολλούς άλλους κρατικούς τομείς. Σίγουρα όλοι ξέρουμε 
ότι οι αποφάσεις για τα εκπαιδευτικά θέματα λαμβάνονται σε ένα κλειστό 
κύκλωμα στο οποίο η όποια επαφή με άλλους τομείς είναι χωρίς 
αποτελεσματικότητα. Αυτό μπορούν να το καταδείξουν όποιες αλλαγές 
έχουμε επιχειρήσει στο εκπαιδευτικό μας σύστημα είτε αυτό λέγεται Ενιαίο 
Λύκειο είτε αλλαγή των εξετάσεων. Επομένως πρέπει να αγωνιστούμε και να 
παλέψουμε για αλλαγή θεσμών, για καθιέρωση οργάνων και αλλαγής 
νοοτροπίας. Εδώ υπάρχει χώρος ευρύς για αγώνα και μάχη και στα άτομα, 
στους πολίτες, αλλά πολύ περισσότερο σε εκείνους που μπορεί να ασκήσουν 
οποιαδήποτε εξουσία στο επίπεδο της πολιτικής. 

 Κώστας Πρωτοπαπάς: Για τη χάραξη της πολιτικής ελέχθη 
προηγουμένως ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει 
διάλογος. Ζήτησα όμως το λόγο γιατί ακούστηκε η φωνή ότι πρέπει εμείς σας 
Κύπρος, από μόνη της, να χαράξουμε πορεία και να είμαστε ίσως 
πρωτοπόροι στον Ελληνισμό. Απεναντίας, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να 
συνενώσουμε τις δυνάμεις μας με ολόκληρο τον Ελληνισμός, για να 
χαράξουμε ενιαία εκπαιδευτική πολιτική, επιτέλους, την οποία να 
ακολουθούμε από κοινού. Ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων χωρών που 
έχουν ένα κοινό φορέα, όπως προσπαθεί να κάνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
στην Ελλάδα, ένας μόνιμος φορέας που να χαράζει αυτή την πολιτική μακριά 
από τις επιδράσεις τις κομματικές των εκάστοτε κυβερνήσεων. 

 Οράτιος Ιεροδιακόνου: Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά τις 
έρευνες που παρουσιάστηκαν και τις οποίες βλέπω ως ένα σήμα κινδύνου 
που εκπέμπουν οι μαθητές προς όλους όσους ασχολούνται με την 
εκπαίδευση. Αναφέρθηκαν διάφοροι παράγοντες όπως ότι φταίει η 
τηλεόραση, η παραπαιδεία κτλ. Δε θα μείνω όμως σε αυτούς. Θα μείνω σε 
αυτό που πιστεύω ότι αφορά όλους, και είναι ο εαυτός μας ως εκπαιδευτικών. 
Ποιος ο ρόλος μας στη διαμόρφωση αυτών των χαρακτήρων που 
αντιμετωπίζουμε μέσα στην τάξη; Γιατί εμείς δεν προβληματιζόμαστε, γιατί τα 
παιδιά καταφεύγουν στην τηλεόραση; Είναι πολύ πιο φυσικό να καταφεύγουν 
στην τηλεόραση, αφού είναι πολύ πιο κοντά τους. Τους δείχνει έναν κόσμο 
που θέλουν να δουν. Έναν κόσμο ελκυστικό. Αντίθετα, στο σχολείο βλέπουν 
τα κατάλοιπα μιας παλιάς εποχής μέσα από παλιά βιβλία, παλιά Αναλυτικά 
Προγράμματα. Για παράδειγμα, αναφέρω ότι το ΝΑΠ του 1994 είναι απλώς 
μια νέα έκδοση του παλιού αναλυτικού προγράμματος που δεν άλλαξε σε 
ουσιαστικά πράγματα εκτός από την μορφή του βιβλίου. Δεν μπορούμε να 
μιλούμε για θεωρίες. Δεν μπορούμε να μιλούμε για αλλαγή στη διδακτική 
πράξη, αν δεν αλλάξουμε οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
έρθουν κοντά στα παιδιά. Αν δεν κατεβούμε εμείς προς τα κάτω, δε θα 
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μπορέσουμε να τα τραβήξουμε προς τα πάνω. Θα μιλάμε και θα λέμε ότι 
αποτυγχάνουν τα παιδιά, ενώ εμείς θα λέμε ότι δεν αποτυγχάνουμε. 
Ουσιαστικά η αποτυχία, και το δράμα κατ’ εμένα, είναι ότι η παιδεία, 
αρχίζοντας από τους εκπαιδευτικούς, έχει αποτύχει. Λέγοντάς το αρχίζοντας 
από τους εκπαιδευτικούς δεν εννοώ ότι δεν επιρρίπτω ευθύνες στο Υπουργείο 
και στα ανώτερα στελέχη. Απλούστατα αναφέρω πρώτα τους εκπαιδευτικούς 
για να ξεφύγω από το φταίει το σύστημα. Το σύστημα φταίει. Καλά και άγια. 
Εμείς τι κάνουμε; 

 Μάριος Ηλιάδης: Ήθελα να συμπληρώσω την άποψη που ακούστηκε 
προηγουμένως, ότι το Υπουργείο της Παιδείας, σαν ο κατ’ εξοχήν φορέας δεν 
είναι ανοικτό σε εισηγήσεις. Δεν αξιοποιεί πορίσματα εκπαιδευτικών 
συνεδριών. Νομίζω ότι το φαινόμενο αυτό δεν αφορά μόνο το Υπουργείο 
Παιδείας. Είναι ένα πρόβλημα που χαρακτηρίζει την Κυπριακή κοινωνία 
γενικότερα. Υπάρχει μια στρεβλή σχέση ανάμεσα στο κράτος, στην εξουσία, 
και στην κοινωνία την οποία πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά, αν θα 
μπορέσουμε να πάμε στον 21ο αιώνα με αξιώσεις. Δεν υπάρχει τομέας της 
ζωής μας όπου την εξουσία να μην τη χαρακτηρίζει η έπαρση, η αδυναμία να 
ακούσουμε. 

 Μηνάς Γαβριήλ: Όσοι θέλουν να κάνουν διευκρινίσεις από το προεδρείο 
παρακαλώ να τοποθετηθούν τώρα. 

 Μαίρη Κουτσελίνη: Για το θέμα της έρευνας θα ήθελα να πω στον κύριο 
Χατζιωνά, ότι, σίγουρα, κανείς δεν υποβάλλεται σε μια ταλαιπωρία να κάνει 
μια έρευνα, να την παρουσιάσει και να μην εξασφαλίσει πρώτα την αξιοπιστία 
και εγκυρότητα μια έρευνα, που είναι μοναδική στο είδος της στο συγκεκριμένο 
χώρο. Ασφαλέστατα το ερωτηματολόγιο δε μεταφράστηκε, αλλά 
προσαρμόστηκε αφού πρώτα έγινε ανάλυση του περιεχομένου των 
προγραμμάτων που ισχύουν και της φιλοσοφίας όπως διατυπώνεται από το 
Υπουργείο Παιδείας και επίσης των αξιολογήσεων που κάνουν στα σχολεία, 
για να δούμε τι είναι εκείνο που επιδιώκεται και τι είναι εκείνο που βιώνουν 
τελικά τα παιδιά. Επίσης, το δείγμα, όπως φαίνεται και από το φάκελο που 
έχετε, προσπαθήσαμε να είναι αντιπροσωπευτικό από όλους τους 
συνδυασμούς και στον αριθμό αλλά και στις περιοχές που πήραμε τα σχολεία. 
Βέβαια δε λέμε ότι είναι η έρευνα. Απλώς είναι μια έρευνα πρόκληση. Ακριβώς 
η σημαντικότητα είναι ότι προκαλούμε. 

 Λεωνίδας Κυριακίδης: Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να αναφερθώ 
στα ερωτήματα που έθεσε ο κύριος Χατζιωνάς και τα οποία αφορούν τη 
μεθοδολογία της έρευνας που έγινε στα δημοτικά σχολεία. Θα πρέπει αρχικά 
να τονιστεί ότι η έρευνα αυτή δεν αποσκοπούσε στο να κάνει γενικεύσεις γύρω 
από το τι συμβαίνει σε όλα τα σχολεία της Κύπρου, αλλά να επισημάνει τι 
συμβαίνει στα τρία αυτά σχολεία στα οποία διεξήχθη η έρευνα με τρόπο που 
να εντοπιστούν οι πτυχές εκείνες για τις οποίες τα σχολεία αυτά θα 
μπορούσαν να αναπτύξουν μια δική τους πολιτική. Ακούστηκε κάποιο σχόλιο 
για το αν είναι δυνατό το κάθε σχολείο να αναπτύσσει τη δική του πολιτική. 
Σίγουρα υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης ενός εθνικού αναλυτικού προγράμματος. 
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Πέρα όμως από αυτό υπάρχει και η ανάγκη το κάθε σχολείο να 
ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες που έχει με το να αναπτύξει τη δική του 
πολιτική. Στα τρία αυτά σχολεία εντοπίσαμε κάποιες πτυχές για τις οποίες θα 
μπορούσε να αναπτυχθεί μια πολιτική. Αναμένουμε ότι τα σχολεία αυτά θα 
αναπτύξουν μια πολιτική και θα επιχειρήσουν να λύσουν ορισμένα σημαντικά 
προβλήματα που φαίνεται να έχουν. Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να μας 
απασχολήσει είναι τα πώς αυτό το νέο μοντέλο εκπαιδευτικής αλλαγής θα 
μπορέσει να μετουσιωθεί σε πράξη στο δικό μας συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό 
σύστημα. Τα εμπόδια που θα συναντήσει, και που φάνηκε να αποκαλύπτονται 
από τους περισσότερους συνέδρους και ιδιαίτερα τους νεαρότερους 
εκπαιδευτικούς, σχετίζονται με την ίδια την επαγγελματική κουλτούρα του 
δασκάλου. Τα σχόλια που ακούστηκαν φαίνεται να αποκαλύπτουν τη 
διάσταση ανάμεσα στο τι θέλουν να κάνουν οι νεαροί δάσκαλοι και στο πώς 
τελικά δρουν λόγω του ότι «κάποιος άλλος», όπως μας είπαν, τους αναγκάζει 
να πράξουν όπως θέλει εκείνος και όχι σύμφωνα με τα πιστεύω τους. Τα 
σχόλια αυτά αποκαλύπτουν ένα χάσμα ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη, 
χάσμα που τολμώ να πω ότι τελικά οδηγεί τους περισσότερους δασκάλους να 
εγκαταλείπουν την προσπάθεια διαφοροποίησης της διδακτικής πράξης. 

 Παναγιώτης Περσιάνης:  Ήθελα να ξεκινήσω από το ερώτημα του κύριου 
Ηλιάδη σχετική με το βαθμό στον οποίο μπορεί η Κύπρος να αναπτύξει 
εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και να διακριθεί, όπως έχει διακριθεί και στον 
οικονομικό τομέα. Νομίζω πως η απάντηση στο ερώτημα αυτό έχει σχέση με 
τα προβλήματα που έχουν τεθεί εδώ. Δηλαδή με τη δυσκολία συμμετοχής των 
εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση πολιτικής και επίσης με την υπεροψία της 
πολιτικής, όπως τέθηκε από άλλους. Ήθελα να απαντήσω, απαντώντας 
ταυτόχρονα και στο ερώτημα ποιος είναι ο ρόλος αυτού του συνεδρίου και 
ποιος ο ρόλος των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Αναφέρθηκε η φράση «αυτοί 
που παίρνουν τις αποφάσεις». Νομίζω ότι η φράση αυτή είναι λανθασμένη. 
Δε νομίζω ότι μπορούμε να μιλούμε γι’ αυτούς που παίρνουν αποφάσεις και 
να εννοούμε μόνο το Υπουργείο Παιδείας. Ξέρω ότι οι εκπαιδευτικές 
οργανώσεις είναι παντοδύναμες όταν διεκδικούν οικονομικά αιτήματα. Ξέρω 
ταυτόχρονα ότι όταν κάνουν τέτοια συνέδρια τα κάνουν βέβαια για να δώσουν 
καινούριες ιδέες και να βοηθήσουν να ωριμάσει μια νέα κατάσταση 
πραγμάτων και μια νέα στάση προς ορισμένα θέματα. Πιστεύω πως οι 
εκπαιδευτικές αποφάσεις δεν λαμβάνονται μονομερώς από το Υπουργείο 
Παιδείας και πως δεν λαμβάνονται εν αγνοία της θέλησης των εκπαιδευτικών 
οργανώσεων: Αν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις στείλουν το μήνυμα ότι 
επιμένουν σε κάτι, σε μια νέα εκπαιδευτική πολιτική, όπως συχνά στέλνουν το 
μήνυμα ότι επιμένουν στα επαγγελματικά τους αιτήματα, τότε σίγουρα η 
εκπαιδευτική αρχή θα λάβει σοβαρά υπόψη το μήνυμα αυτό και θα 
τροποποιήσει αναλόγως την απόφασή τους. Το πρόβλημα των εκπαιδευτικών 
οργανώσεων είναι ότι συνήθως δεν στέλνουν το μήνυμα αυτό. Θα πρέπει 
επομένως να αρχίσουν να δείχνουν έμπρακτα ότι απαιτούν την υιοθέτηση 
τρόπων βελτίωσης της εκπαίδευσης. Και σίγουρα το αίτημα που έθεσε ο κ. 
Ηλιάδης, να διακριθεί η Κύπρος στον εκπαιδευτικό τομέα, όπως διακρίθηκε 
και στον οικονομικό, θα είναι τότε κατορθωτό. Για το ότι είναι θεμιτό το αίτημα 
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αυτό δεν έχω καμιά αμφιβολία. Η έμφαση σήμερα σ’ όλες τις προηγμένες 
χώρες είναι στην αποκέντρωση , στην ευελιξία, στην αυτονομία και στην 
εισαγωγή καινοτομιών από τις αρχές τοπικής σχολικής διοίκησης μέσα στην 
ίδια χώρα. Αυτό φυσικά ισχύει περισσότερο στην περίπτωση της Κύπρου που 
αποτελεί ξεχωριστή κρατική οντότητα. 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

15.00-16.00 Εγγραφή συνέδρων 

   Δ ε ξ ί ω σ η 

16.00-16.30 Εναρκτήρια συνεδρία 

 Εισαγωγική ομιλία από τον Πρόεδρο του Εκπαιδευτικού 
Ομίλου Κύπρου κ. Χρήστο Θεοφιλίδη 

 Χαιρετισμός από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύρου κ.κ. 
Χρυσόστομο 

16.45-17.30 Ο πολίτης του 21ου αιώνα 

 Ομιλητής: Νίκος Μουζέλης, Καθηγητής Κοινωνιολογίας στο 

London School of Economics 

17.30-18.00 Συζήτηση 

 Συντονιστής: Ν. Παπαγρηγορίου, Εκπαιδευτικός 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

10.00-10.30 Φιλοσοφία και σκοποί της εκπαίδευσης στην Κύπρο 

 Ομιλητής: Παναγιώτης Περσιάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Συγκριτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

10.30-11.00 Συζήτηση 

11.00-11.45 Πορίσματα Έρευνας του ΕΟΚ για την αποτελεσματικότητα 
του σχολείου. 

 - Η ζωή των μαθητών και η στάση τους απέναντι στο 
σχολείο: Λεωνίδας Κυριακίδης, Λειτουργός Ανάπτυξης 
Προγραμμάτων. 

 - Η ζωή του μέσου μαθητή στην Κύπρο κατά τη διάρκεια 
μιας εβδομάδας: Μαίρη Κουτσελίνη, Λέκτορας στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

11.45-12.00 Διευκρινιστικές Ερωτήσεις 

12.00-12.30 Διάλειμμα 

12.30-14.00 Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης και παρεμβάσεις 

 Συμμετέχουν: Χρήστος Θεοφιλίδης, Μιχαλάκης Μαραθεύτης 

και οι Εισηγητές 

 Συντονιστής: Γαβριήλ Μηνάς, Εκπαιδευτικός 
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΟΚ 

Χρήστος Θεοφιλίδης, Γαβριήλ Μηνάς, Μαίρη Κουτσελίνη, Χρίστος Κολιός, 
Μαρία Οικονομίδου, Ηλίας Χαραλάμπους, Αλέξανδρος Χριστοφόρου 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 

Χρίστος Κολιός, Μαρία Οικονομίδου, Ηλίας Χαραλάμπους, 

Αλέξανδρος Χριστοφόρου 
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