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Εισαγωγή 

Όταν, στον καθηµερινό λόγο, µιλάµε για αυτόνοµα παιδιά, εστιάζουµε συνήθως στην 
ικανότητά τους να ντύνονται µόνα τους, να τακτοποιούν τα παιχνίδια τους, να 
µελετούν τα µαθήµατά τους χωρίς τη βοήθεια ενός ενήλικα. Είναι ευρέως αποδεκτό 
ότι µια σωστή ανατροφή στοχεύει στη δηµιουργία ανεξάρτητων ανθρώπων – 
ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη δράση τους, την επίτευξη των στόχων τους και την 
κάλυψη των αναγκών τους: Με απλά λόγια, έχει κανείς µεγαλώσει σωστά ένα παιδί 
εάν αυτό «τα καταφέρνει µόνο του».  

Τι συµβαίνει όµως µε την αυτονοµία όσον αφορά τη σκέψη των παιδιών, τη 
διαµόρφωση των ηθικών και πολιτικών τους απόψεων; Το να µπορεί κάποιος να 
ορίσει τη ζωή του προϋποθέτει τη δυνατότητα να θέτει τους δικούς του στόχους, µε 
βάση τις δικές του αξίες και πεποιθήσεις – οι οποίες δεν του έχουν επιβληθεί, αλλά 
έχουν προκύψει µέσα από µία διαδικασία ελεύθερου στοχασµού.  

Η µεγάλη πλειοψηφία των παιδιών µεγαλώνει κυρίως υπό τη φροντίδα ενός ή δύο 
ατόµων – ίσως τριών ή τεσσάρων εάν περνούν πολλές ώρες και µε τους παππούδες/
γιαγιάδες τους ή άλλους συγγενείς. Τουλάχιστον µέχρι να αρχίσει το σχολείο στην 
ηλικία των έξι ετών, η ανατροφή ενός παιδιού ανατίθεται εξ ολοκλήρου σε έναν ή 
δύο ανθρώπους που τυχαίνει να είναι οι βιολογικοί ή θετοί του γονείς.  

Ειδικά στην εποχή µας, κατά την οποία η ευρύτερη κοινωνική αλληλεπίδραση έχει 
ελαχιστοποιηθεί, ένα παιδί εκτίθεται σχεδόν αποκλειστικά στις απόψεις και τις 
συµπεριφορές των δύο αυτών ατόµων. Το ηθικό (και πολιτικό) πρόβληµα προκύπτει 
από το γεγονός ότι, όσο υφίστανται αυτήν την επιρροή, τα παιδιά δεν έχουν ακόµα 
αναπτύξει τις ικανότητες της κριτικής σκέψης που χρειάζονται για να φιλτράρουν και 
να αµφισβητήσουν τα όσα ακούν και βλέπουν. Όπως θα δούµε παρακάτω, αυτό 
δηµιουργεί δυσκολίες στην επίτευξη της αυτονοµίας του ενήλικου πια ατόµου.  

Το προβληµατικό αυτό πλαίσιο συµπληρώνει στην Ελλάδα η έλλειψη µίας Παιδείας 
που εστιάζει στην ανάπτυξη των κριτικών ικανοτήτων των µαθητών. Τα τελευταία 
χρόνια βλέπουµε πως ακόµα και τα λιγοστά σχολικά µαθήµατα που καλλιεργούν τις 
δεξιότητες αυτές έχουν µπει στο στόχαστρο της ελληνικής κυβέρνησης: Το 2020, το 
Υπουργείο Παιδείας κατήργησε τα µαθήµατα «Πολιτική Παιδεία» στην Α΄ Λυκείου 
και «Σύγχρονος Κόσµος: Πολίτης και Δηµοκρατία» στη Β´ Λυκείου, αποφάσεις που 
πρόσφατα κρίθηκαν παράνοµες από το Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ Γ΄ 7µ.  
1972/2022).  
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Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι αρχικά να αναδείξει τις επιπτώσεις της αθέµιτης 
επιρροής που ασκούν οι γονείς στα παιδιά. Θα δούµε πως η επιρροή αυτή είναι συχνά 
ακούσια και εποµένως αναπόφευκτη. Ο δεύτερος στόχος του κειµένου είναι να 
τονίσει την αναγκαιότητα σχεδιασµού νέων εκπαιδευτικών πολιτικών, µε στόχο την 
προστασία και καλλιέργεια της αυτονοµίας των παιδιών. Αυτό φυσικά  προϋποθέτει 
τον ανεξάρτητο και απρόσκοπτο σχεδιασµό των πολιτικών αυτών από ειδικούς της 
εκπαίδευσης και την αποσύνδεση του έργου αυτού από κάθε είδους πολιτικές 
σκοπιµότητες. 

1. Λίγα λόγια για την Αυτονοµία 

Ο στόχος της µελέτης αυτής δεν είναι να προσφέρει έναν ορισµό της Αυτονοµίας, 
κάτι που από µόνο του απαιτεί προσεκτική και σε βάθος ανάλυση. Για να σκεφτούµε 
όµως πάνω στο ηθικό ζήτηµα που έχει τεθεί χρειαζόµαστε µία βάση ως προς το ποια 
στοιχεία θεωρούµε αρκετά και ποια αναγκαία για την επίτευξη της Αυτονοµίας. 

Καταρχάς, θα θεωρήσουµε εδώ ως δεδοµένο ότι το να είναι κανείς αυτόνοµος δεν 
απαιτεί απλά να είναι ο ίδιος ικανοποιηµένος µε την κατάστασή του και τις 
ελευθερίες που του αναγνωρίζονται: Η αυτονοµία δεν είναι λοιπόν απλά µία 
εσωτερική υπόθεση που αφορά αποκλειστικά την ψυχολογία του ατόµου. Το πιο 
διάσηµο επιχείρηµα εδώ είναι αυτό του σκλάβου ο οποίος είναι ευχαριστηµένος µε τη 
ζωή του και τη θέση που του έχει επιβληθεί (Oshana, 1998). Ο άνθρωπος αυτός 
στερείται βασικών ελευθεριών, δε θεωρείται ίσος µε τα υπόλοιπα µέλη της κοινωνίας, 
δεν έχει λόγο στο πώς εξελίσσεται η ίδια του η ζωή. Δεν είναι λοιπόν αυτόνοµος, 
ανεξάρτητα από τα συναισθήµατα και τις απόψεις του για την κατάστασή του: Ο 
πραγµατικός βαθµός στον οποίο έχει τη δυνατότητα να ορίσει τη ζωή του είναι 
εντελώς ανεξάρτητος από τον βαθµό στον οποίο εκτιµά και απολαµβάνει τη 
δυνατότητα αυτή. Ο λόγος άλλωστε για τον οποίο είναι σκλάβος δε σχετίζεται 
καθόλου µε την επιθυµία του να είναι σκλάβος: Απλά τυχαίνει να συµπίπτει µε αυτήν. 

Όπως γράφει η Marina A. L. Oshana, «…Γιατί είτε ο σκλάβος έχει επιλέξει ελεύθερα 
τη σκλαβιά είτε όχι, είτε εκφράζει ευχαρίστηση είτε δυσαρέσκεια µε την κατάστασή 
του, έχοντας γίνει σκλάβος δεν έχει καµία εξουσία πάνω στις όψεις αυτές της 
κοινωνικής του θέσης που επηρεάζουν τη βούλησή του και την πορεία της ζωής του. 
Το ότι είναι σκλάβος σηµαίνει ότι το πώς θα ζήσει δεν είναι πια στο δικό του χέρι. Ο 
σκλάβος στερείται της δυνατότητας να βλέπει τον εαυτό του ως ανεξάρτητο 
συµµετέχοντα στη βούληση, το σχεδιασµό και τον έλεγχο των έργων µε τα οποία 
ασχολείται» (Oshana, 1998, 87). 

Η Αυτονοµία εποµένως αρχικά αφορά τη θέση που λαµβάνουµε µέσα σε µία 
κοινωνία: Τις σχέσεις που έχουµε µε τα υπόλοιπα µέλη της και τους θεσµούς. Για να 
µπορούµε να ορίζουµε τις ζωές µας θα πρέπει αυτές να µην είναι σχέσεις καταπίεσης, 
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βίας και ανισότητας (Oshana, 1998). «Ένα αυτόνοµο άτοµο πρέπει να είναι ικανό να 
αξιολογεί τα κίνητρά του και να µπορεί να το κάνει αυτό χωρίς κοινωνικούς και 
ψυχολογικούς περιορισµούς. Ακόµη, οι επιλογές που κάνει και οι στόχοι που θέτει 
ορίζοντας τη ζωή του θα πρέπει να πηγάζουν από µία ποικιλία αποδεκτών 
εναλλακτικών, τις οποίες το άτοµο θα πρέπει να µπορεί να επιλέξει χωρίς 
αδικαιολόγητο κοινωνικό ή ψυχολογικό κόστος» (Oshana, 1998, 92-93).  

Αρχικά λοιπόν, η Αυτονοµία είναι µια επιθυµητή τελική κατάσταση για τα παιδιά που 
µεγαλώνουµε: Ένα µωρό δεν µπορεί ακόµα να ορίζει τη ζωή του, αλλά έχει εν 
δυνάµει την ικανότητα αυτή ως ανθρώπινο ον. Είναι ηθικό καθήκον µας από τη µία 
να προστατεύσουµε την ικανότητα αυτή του παιδιού και από την άλλη να 
δηµιουργήσουµε τις απαραίτητες κοινωνικές συνθήκες στις οποίες να µπορεί να την 
αξιοποιήσει. Το πιο σηµαντικό είναι ότι, εάν οι συνθήκες αυτές δεν έχουν 
εξασφαλιστεί, µπορούµε να τις δηµιουργήσουµε µόνο εάν έχουµε την ικανότητα να 
σκεφτούµε ανεξάρτητα και φυσικά εάν τη θεωρούµε πολύτιµη. 

Αν, παρόλα αυτά, βλέπουµε την Αυτονοµία µόνο ως ένα επιθυµητό αποτέλεσµα, τότε 
είµαστε ηθικά ελεύθεροι να ενσταλάζουµε επί τούτου στα παιδιά µας τις δικές µας, 
συγκεκριµένες κοσµοθεωρίες, αρκεί η επιρροή αυτή να µην καθιστά αδύνατη την 
εξέλιξη του παιδιού σε έναν αυτόνοµο ενήλικα (Clayton, 2006): Δεν τίθεται, δηλαδή, 
θέµα σεβασµού προς την αυτονοµία του ίδιου του παιδιού, αφού πολύ απλά, το παιδί 
δεν είναι ακόµα αυτόνοµο.  

Την ιδέα αυτή έρχεται να αντικρούσει ο θεωρητικός Matthew Clayton, καθηγητής 
στο Πανεπιστήµιο του Warwick, ο οποίος υποστηρίζει πως ο τρόπος ανατροφής των 
παιδιών πρέπει να δείχνει σεβασµό στην εν δυνάµει αυτονοµία τους (2006). 
Σηµαντικό ρόλο στο επιχείρηµα του Clayton παίζει η αναλογία που παρουσιάζει 
ανάµεσα στις σχέσεις γονιού – παιδιού και κράτους – πολίτη. Σύµφωνα µε αυτήν, η 
σχέση γονιού – παιδιού είναι µία πολιτική σχέση και ειδικότερα µία άνιση σχέση 
εξουσίας (Clayton, 2006). Ο Clayton προτείνει στην πράξη ένα ιδιαίτερα 
ριζοσπαστικό µοντέλο ανατροφής των παιδιών, σύµφωνα µε το οποίο ο γονιός δεν 
έχει το δικαίωµα να µεταλαµπαδεύει στα παιδιά του οτιδήποτε θεωρεί ο ίδιος καλό 
και σωστό – ακριβώς λόγω της ανισότητας της σχέσης αυτής. Παρακάτω θα 
εστιάσουµε στην αναλογία που προτείνει ο Clayton και θα δούµε γιατί η λύση που 
προτείνει δεν αρκεί για την προστασία της αυτονοµίας των παιδιών. 

2. Η αναλογία του Matthew Clayton 

Κατά τον John Rawls, η σχέση κράτους – πολίτη φέρει τρία χαρακτηριστικά 
(Clayton, 2006, 6): Πρώτον, είναι ακούσια. Ένας άνθρωπος γίνεται πολίτης ενός 
κράτους χωρίς τη θέλησή του τη στιγµή που γεννιέται και δεν είναι ελεύθερος να 
αποκοπεί από τη σχέση αυτή (Clayton, 2006, 6). Δεύτερον, το κράτος ελέγχει και 
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κατευθύνει τις συµπεριφορές των πολιτών του, µέσω των νόµων και των ποινών που 
επιφέρει η αθέτησή τους (Clayton, 2006, 6). Τρίτον, το κράτος καθορίζει τη 
λειτουργία των θεσµών, οι οποίοι επηρεάζουν καταλυτικά τον τρόπο και την ποιότητα 
ζωής των πολιτών (Clayton, 2006, 6). Με άλλα λόγια, η σχέση κράτους – πολίτη είναι 
άνιση: Το κράτος έχει πολύ µεγαλύτερη ισχύ από τον πολίτη. (Για τον Clayton το 
γεγονός ότι ο πολίτης δεν έχει συναινέσει στην άνιση αυτή σχέση έχει µεγάλη 
βαρύτητα. Πιστεύω πως, ακόµα και αν η συναίνεση αυτή ήταν δυνατή, δε θα 
καθιστούσε από µόνη της τον πολίτη αυτόνοµο, όπως είδαµε πιο πάνω). 

Ο Clayton θεωρεί πως τα τρία αυτά στοιχεία χαρακτηρίζουν και τη σχέση γονιού – 
παιδιού: Ένα παιδί γεννιέται µέσα σ’ αυτή τη σχέση χωρίς τη θέλησή του και, για 
µεγάλο µέρος της ζωής του, είναι απόλυτα εξαρτηµένο από αυτή: Όπως και αν µας 
φέρονται οι γονείς µας δεν είµαστε ελεύθεροι να φύγουµε, αφού τους χρειαζόµαστε 
για να επιβιώσουµε και για να µάθουµε να λειτουργούµε µέσα σε µια κοινωνία 
(Clayton, 2006, 7). Επίσης, οι γονείς έχουν τη δύναµη να υποχρεώσουν τα παιδιά 
τους να ακολουθούν ή να αποφεύγουν συγκεκριµένες συµπεριφορές – και πολύ 
συχνά τη χρησιµοποιούν, είτε µε την πειθώ είτε µε µεθόδους πειθαρχίας (Clayton, 
2006, 7). Τέλος, ο τρόπος και η ποιότητα ζωής των παιδιών εξαρτάται σχεδόν 
απόλυτα από τις αποφάσεις των γονιών τους (Clayton, 2006, 7): Οι συναναστροφές 
τους, το σχολείο τους, οι δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχει η οικογένεια, τα 
ερεθίσµατα στα οποία εκτίθενται, όλα αυτά εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τον 
τρόπο ζωής των γονέων. 

Παρουσιάζοντας την αναλογία αυτή, ο Clayton προχωρά στο συµπέρασµα πως δεν 
πρέπει να ανησυχούµε για την Αυτονοµία µόνο ως µια µελλοντική κατάσταση των 
παιδιών, αλλά και ως προς τον τρόπο που τη σεβόµαστε (ως ικανότητα) κατά τη 
διάρκεια της ανατροφής τους. Στο σηµείο αυτό ο φιλόσοφος υποστηρίζει πως πρέπει 
να ισχύουν για την ανατροφή των παιδιών οι κανόνες που ισχύουν για τη νοµιµότητα 
της άσκησης εξουσίας από το κράτος – σύµφωνα µε τις αξίες του φιλελευθερισµού. 

Συγκεκριµένα θεωρεί πως οι γονείς πρέπει να είναι όσο πιο ουδέτεροι γίνεται ως προς 
τις αξίες και τις πεποιθήσεις που περνούν στα παιδιά τους – και πως η άσκηση 
εξουσίας επάνω τους πρέπει να δικαιολογείται από επιχειρήµατα επικαλούµενα την 
«κοινή λογική» και όχι τις ειδικές απόψεις και κοσµοθεωρίες τους (Clayton, 2006, 6). 
Όπως το κράτος δε δικαιούται να δικαιολογεί αποφάσεις που επηρεάζουν όλους τους 
πολίτες επικαλούµενο τις συγκεκριµένες παραδόσεις και αξίες µίας µερίδας των 
πολιτών, έτσι και οι γονείς δεν πρέπει να σχεδιάζουν τις ζωές των παιδιών τους µε 
βάση τις δικές τους ιδιαίτερες πεποιθήσεις. «Το ιδανικό της κοινής λογικής πρέπει να 
επεκταθεί έτσι ώστε να περιορίζει τη γονεϊκή συµπεριφορά, όπως και τη 
συµπεριφορά των πολιτικών, των δικαστών, των δηµόσιων λειτουργών και των 
πολιτών» (Clayton, 2006, 6). Επειδή τα παιδιά γεννιούνται µε την ικανότητα της 
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Αυτονοµίας, έχουν το δικαίωµα να ορίζουν τα ίδια τη ζωή τους, σύµφωνα µε απόψεις 
που έχουν διαµορφωθεί µέσα από µία διαδικασία δικής τους κριτικής σκέψης και 
λήψης αποφάσεων. Το δικαίωµα αυτό πρέπει να γίνεται σεβαστό και τα παιδιά δεν 
πρέπει να στρέφονται εκ µέρους των γονέων προς συγκεκριµένους τρόπους ζωής, 
ακόµα και όταν (ή µάλλον ειδικά όταν) δεν είναι ικανά να πράξουν αυτόνοµα.  

Το πρόβληµα µε την πρόταση αυτή είναι πως ο Clayton δίνει περισσότερη αξία στο 
σεβασµό προς την αξία της Αυτονοµίας, από ότι στην ίδια της τη διαφύλαξη. Κι αυτό 
γιατί επιµένει στη θέση ότι η συναίνεση είναι αυτή που προστατεύει την Αυτονοµία: 
Αν µπορεί το παιδί µεγαλώνοντας να αποδεχτεί τους λόγους που του παραθέτουν οι 
γονείς για κάποια απόφαση που το αφορούσε, τότε οι γονείς έχουν πράξει σωστά 
(Clayton, 2006). Και ποιος ο τρόπος να διασφαλίσουµε πως θα αποδεχτεί τους λόγους 
αυτούς, όποιος-α-ο και αν έχει γίνει, όποιες πεποιθήσεις και αν έχει; Είναι, σύµφωνα 
µε τον Clayton, να παραθέτουν οι γονείς λόγους που ο καθένας µπορεί να κατανοήσει 
και να αποδεχτεί, ως ελεύθερος και νοήµων άνθρωπος. Αυτό που έχει δηλαδή τελικά 
σηµασία για τον φιλόσοφο, είναι το κίνητρο το γονέων και το κατά πόσο αυτό το 
κίνητρο µπορούµε να το δικαιολογήσουµε όλοι. Όπως γράφει χαρακτηριστικά: «Ο 
περιορισµός που απαιτεί ο σεβασµός στην αυτονοµία «αποκλείει κάποια είδη 
συνειδητών συµπεριφορών και όχι […] αποτελεσµάτων» (Clayton, 2006, 20). Ας 
σκεφτούµε ένα παράδειγµα σε δύο εκδοχές:  

Α) Ένας γονιός απαγορεύει στο παιδί του να παρακολουθήσει µία ταινία στην 
τηλεόραση επειδή σε µία σκηνή της φιλιούνται δύο άνθρωποι του ίδιου φύλου: Ο 
γονιός πιστεύει πως η οµοφυλοφιλία είναι αφύσικη και κατακριτέα, εποµένως 
περιορίζει την ελευθερία του παιδιού µε κίνητρο να µην υιοθετήσει το παιδί µία 
άποψη αντίθετη από τη δική του.  

Β) Ένας γονιός απαγορεύει στο παιδί του να παρακολουθήσει την ίδια ταινία, όµως η 
απαγόρευση αυτή δε σχετίζεται µε το περιεχόµενό της. Είναι απλώς αργά και ο γονιός 
πιστεύει πως είναι καλύτερο για το παιδί να πάει για ύπνο. 

Ο Clayton µας λέει πως το σενάριο Α είναι ηθικά προβληµατικό, σε αντίθεση µε το 
σενάριο Β. Στην πρώτη περίπτωση η συµπεριφορά του γονιού προκύπτει από τις 
δικές του ειδικές απόψεις για την οµοφυλοφιλία και, στην περίπτωση που το παιδί 
µεγαλώνοντας υιοθετήσει αντίθετες πεποιθήσεις, δε θα µπορεί να δικαιολογήσει τον 
γονιό του για την απαγόρευση που του επιβλήθηκε. Στη δεύτερη περίπτωση όµως, 
ίσως κάθε λογικός άνθρωπος να µπορούσε να κατανοήσει τον λόγο για τον οποίο 
ασκήθηκε εξουσία πάνω στο παιδί: Ο γονιός έκρινε πως το να το βάλει για ύπνο 
νωρίς ήταν σηµαντικό για την υγεία του, τη συγκέντρωσή του, την ευηµερία του (βλ. 
Clayton, 2006, 20 για αντίστοιχο παράδειγµα).  
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Ο τρόπος που προτείνει λοιπόν ο Clayton για να προστατέψουµε την Αυτονοµία 
περιορίζεται σε χαρακτηριστικά της ψυχολογίας και των εσωτερικών διεργασιών των 
γονέων. Σε µεταγενέστερο άρθρο του (2012), διευκρινίζει πως η συµπεριφορά των 
γονέων είναι ηθικά προβληµατική (σε ό,τι αφορά την Αυτονοµία) µόνο όταν αυτοί 
συνειδητά προσπαθούν να επηρεάσουν τον τρόπο σκέψης και τις πεποιθήσεις των 
παιδιών τους: Είναι φυσικό, όπως λέει, τα παιδιά να επηρεάζονται από τις ίδιες τις 
συνήθειες των γονιών, τον τρόπο ζωής τους, τις πολιτικές και θρησκευτικές τους 
απόψεις. Εφόσον η επιρροή αυτή όµως ασκείται ασυνείδητα από τους γονείς, δεν 
υφίσταται, κατά τον Clayton, ηθικό παράπτωµα των γονέων – αφού δε δείχνουν µε 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο έλλειψη σεβασµού προς την Αυτονοµία των παιδιών τους:  

«Η απαγόρευση στον προσηλυτισµό [των παιδιών] είναι ένας περιορισµός στη 
γονεϊκή συµπεριφορά της οποίας το κίνητρο πηγάζει από την αφοσίωσή τους σε µία 
συγκεκριµένη κοσµοθεωρία και όχι στη γονεϊκή συµπεριφορά γενικότερα» (Clayton, 
2012, 363).  

«Είναι σηµαντικό να διαχωρίσουµε τη [γονεϊκή] συµπεριφορά που περιλαµβάνει µια 
διεκδίκηση του δικαιώµατος να καθορίζει τους στόχους του παιδιού από τη 
συµπεριφορά η οποία έχει απλά ως συνέπεια την ώθηση του παιδιού προς τους 
στόχους αυτούς» (Clayton, 2012, 363). 

Αρχίζουµε να βλέπουµε τώρα πως οι ασφαλιστικές δικλείδες που προτείνει ο 
φιλόσοφος αποσκοπούν περισσότερο στη διαφύλαξη της Αυτονοµίας ως «βιτρίνα»: 
Δε µας απασχολούν παρά µόνο οι εκούσιες πράξεις των γονέων και αρκεί ένας 
έλεγχος των εσωτερικών τους κινήτρων για να διαπιστώσουµε πως η εξουσία που 
ασκούν είναι «νόµιµη». Ο έλεγχος αυτός φυσικά είναι πρακτικά αδύνατος. Είναι 
σαφές πως ο Clayton γράφει για την ηθική συµπεριφορά των γονέων προς τα παιδιά 
και όχι γενικότερα για το πώς µπορεί η Αυτονοµία τους να προστατευθεί, κάτι που 
µας ενδιαφέρει περισσότερο σε αυτή την ανάλυση: Το έργο του όµως προσφέρει 
καλές αφορµές για να εξετάσουµε βαθύτερα το πρόβληµα της – κυρίως ακούσιας – 
επιρροής των γονιών στα παιδιά, έχοντας πια κατά νου την πολιτική χροιά της σχέσης 
γονιού – παιδιού. 

3. Το πρόβληµα της ακούσιας επιρροής 

Το πιο σηµαντικό πρόβληµα για την παραπάνω θεωρία, είναι πως η πλειοψηφία των 
περιπτώσεων αθέµιτης επιρροής στα παιδιά δεν περιλαµβάνει κίνητρα (σκοπούς 
δηλαδή) που να αφορούν τα ίδια τα παιδιά και την ανατροφή τους: Για τον λόγο αυτό 
δεν µπορούµε να µιλήσουµε για ηθικό παράπτωµα των γονέων – αφού οι πράξεις 
αυτές δεν έχουν στόχο να στρέψουν τα παιδιά προς ορισµένες κατευθύνσεις. Παρόλα 
αυτά, οι επιπτώσεις της επιρροής αυτής στην αυτονοµία των παιδιών είναι 

=  8



σηµαντικές – σηµαντικότερες ίσως από αυτές της εκούσιας επιρροής από τους γονείς, 
όπως θα δούµε στη συνέχεια. 

Είναι αυτονόητο πως ένας γονιός είναι πρώτα άνθρωπος: Ο ρόλος του γονιού έρχεται 
αργότερα. Ο άνθρωπος αυτός έχει ταυτόχρονα και άλλους ρόλους: Είναι πολιτικό και 
κοινωνικό ον, µπορεί να είναι εργαζόµενος, εργοδότης, µέλος κάποιας θρησκευτικής 
κοινότητας, µέλος ενός κόµµατος, περιβαλλοντικός ακτιβιστής, αρνητής των 
εµβολίων… Οι συµπεριφορές του ανθρώπου αυτού δεν πηγάζουν ούτε οδηγούνται 
πάντα από το ρόλο του γονέα: Μπορεί να αποφεύγει για παράδειγµα να µιλά στο 
παιδί του για τις πολιτικές του απόψεις προκειµένου να το αφήσει να διαµορφώσει τις 
δικές του, αλλά τις υπερασπίζεται στο δηµόσιο διάλογο, στις συζητήσεις µε φίλους 
και συγγενείς, κλπ. Τα παιδιά παρατηρούν και απορροφούν τα ερεθίσµατα αυτά.  

Το ανησυχητικό είναι πως η ικανότητά τους για κριτική και ανεξάρτητη σκέψη δεν 
έχει αναπτυχθεί ακόµη όσο δέχονται την επιρροή αυτή, κάτι που τα καθιστά ιδιαίτερα 
ευάλωτα: Τα µικρά παιδιά δεν είναι σε θέση να αµφισβητήσουν τους γονείς τους, 
πόσο µάλλον σε θέµατα που δεν κατανοούν ακόµα πλήρως (θρησκευτικά, πολιτικά, 
κοινωνικά). Από την άλλη, τα παιδιά διανύουν την πιο κρίσιµη περίοδο για την 
ανάπτυξή τους – κυρίως πνευµατικά και µαθησιακά – κατά τα πρώτα τρία µε επτά 
χρόνια της ζωής τους, σύµφωνα µε τους εξελικτικούς ψυχολόγους: Κατά τα χρόνια 
αυτά, την περίοδο δηλαδή που τα παιδιά περνούν το µεγαλύτερο µέρος της ηµέρας 
στο σπίτι µε τους γονείς τους, η πλαστικότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι πιο 
αυξηµένη από ποτέ.  

Ας σκεφτούµε δύο παραδείγµατα στα οποία η συµπεριφορά του γονιού επηρεάζει τις 
αντιλήψεις του παιδιού παρ’ ότι δεν απευθύνεται στο ίδιο το παιδί:  

Α) Ο Πέτρος, 7 ετών, κάθεται στο πίσω κάθισµα του αυτοκινήτου ενώ οι γονείς του 
µπροστά συζητούν µεταξύ τους. Καθώς περιµένουν σ’ ένα φανάρι, ο πατέρας του 
Πέτρου βλέπει δύο ανθρώπους του ίδιου φύλου να φιλιούνται στο πεζοδρόµιο. Ο 
πατέρας σχολιάζει τη σκηνή µε φανερή αηδία και η µητέρα του Πέτρου συµφωνεί µε 
ένα νεύµα του κεφαλιού.  

Β) Οι γονείς της Άννας, η οποία είναι 8 ετών, προσπαθούν να της µάθουν ότι όλοι οι 
άνθρωποι είναι ίσοι και αξίζουν τον ίδιο σεβασµό, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, 
οικονοµικής κατάστασης, ηλικίας, κλπ. Φροντίζουν να της το υπενθυµίζουν αυτό 
συχνά σαν κανόνα. Παρόλα αυτά, ο πατέρας της Άννας συνήθως µονοπωλεί τη 
συζήτηση όταν µιλούν µε τη µητέρα της, τη διακόπτει και σχολιάζει υποτιµητικά τις 
απόψεις που εκφράζει για κοινωνικά και πολιτικά θέµατα.  
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Στο πρώτο παράδειγµα, το παιδί γίνεται απλώς µάρτυρας της συµπεριφοράς των 
γονιών του, χωρίς αυτή να απευθύνεται στο ίδιο (χωρίς σκοπό να του ενσταλάξει 
συγκεκριµένες απόψεις). Στο δεύτερο παράδειγµα, ο πατέρας της Άννας αδυνατεί να 
πράξει σύµφωνα µε τον κανόνα που της διδάσκει καθηµερινά, εκθέτοντας τελικά το 
παιδί του σε σεξιστικές συµπεριφορές.  

Συµπεραίνουµε λοιπόν πως είναι δυνατόν οι γονείς να µεταδίδουν ακούσια στα 
παιδιά τους αντιλήψεις που οι ίδιοι έχουν, είτε συνειδητοποιούν ότι τις έχουν είτε όχι. 
Στις περιπτώσεις αυτές, είναι πολύ πιθανό οι πράξεις των γονιών να έχουν πολύ πιο 
ισχυρό αντίκτυπο στα παιδιά από ό,τι τα λόγια τους. Αυτό υποστηρίζουν άλλωστε και 
σχετικές έρευνες στην ψυχολογία: Σύµφωνα µε τον Albert Bandura, σηµαντικό µέρος 
της µάθησης στην παιδική ηλικία βασίζεται στην παρατήρηση. Οι «παρατηρητές», τα 
παιδιά δηλαδή, εξάγουν τους κανόνες και τις αρχές που είναι ενσωµατωµένες στις 
συµπεριφορές των άλλων και τις υιοθετούν (Bandura, 2008): Οι συµπεριφορές των 
γονιών εποµένως οδηγούν τα παιδιά σε συµπεράσµατα για την ηθική, την πολιτική, 
τη θρησκεία, τα κοινωνικά θέµατα, ανεξαρτήτως από τις πεποιθήσεις που οι ίδιοι 
δηλώνουν ότι ασπάζονται θεωρητικά. 

Η αδυναµία των γονιών να µετριάσουν την επιρροή αυτή δε θα αποτελούσε 
πρόβληµα εάν κάθε παιδί είχε την ευκαιρία να εκτεθεί, όχι µόνο στις δικές τους 
κοσµοθεωρίες, αλλά και σε αρκετές, διαφορετικές ή και αντίθετες απόψεις και 
πεποιθήσεις. Η πραγµατικότητα όµως είναι ότι, καθώς διαµορφώνονται οι βασικές 
αντιλήψεις του παιδιού για τον κόσµο, για το τι είναι καλό και κακό, ηθικό και 
ανήθικο, ασφαλές και επικίνδυνο, φυσικό και αφύσικο, το ίδιο βρίσκεται σε µία 
κατάσταση απόλυτης εξάρτησης από τους γονείς του – βιολογικά και πνευµατικά: 
Στη δική τους συµπεριφορά αναζητά τον «σωστό» τρόπο να προσεγγίζει τον κόσµο.  

Όπως αναφέρει η Christina Cameron, µιλώντας για τη θεωρία του Clayton, το να 
απορρίψουµε τα πιστεύω και τις αξίες των γονιών µας µας στοιχίζει ακριβά, λόγω του 
αναπόφευκτου ισχυρού συναισθηµατικού δεσµού που αναπτύσσουµε µαζί τους, 
ανεξάρτητα από το αν οι ίδιοι προσπάθησαν να µας περάσουν τις αξίες αυτές (2011).  

«Εάν, για παράδειγµα», γράφει η φιλόσοφος, «οι γονείς σου πιστεύουν ότι όλοι όσοι 
απορρίπτουν το δρόµο του θεού, όπως τον κατανοούν αυτοί, είναι εντελώς 
διεφθαρµένοι και πως πρέπει να τους αποφεύγουµε, τότε το να απορρίψεις τη 
θρησκεία τους όταν γίνεις αυτόνοµος/η/ο θα είναι πολύ κοστοβόρο, λόγω του τρόπου 
µε τον οποίο θα σε αντιµετωπίσουν οι γονείς σου, ανεξάρτητα από το αν σου δίδαξαν 
να πιστεύεις στη θρησκεία τους στην παιδική σου ηλικία» (Cameron, 2011, 351).  

Η σχέση εξάρτησης των παιδιών από τους γονείς, για την οποία µιλήσαµε, καθιστά 
αναγκαία τη δηµιουργία κοινών τρόπων σκέψης και επικοινωνίας. Εφόσον το παιδικό 
µυαλό είναι ένα άγραφο χαρτί, αναπόφευκτα είναι το παιδί που θα προσαρµόσει τη 
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σκέψη του στη σκέψη των γονιών – οι οποίοι έχουν ήδη διαµορφωµένες απόψεις – 
και όχι το αντίθετο. 

Γιατί όµως να ανησυχούµε τόσο για την επιρροή αυτή; Δεν είναι αλήθεια πως, 
µεγαλώνοντας, τα παιδιά µπορούν να δουν καθαρά πια και να κρίνουν τις πεποιθήσεις 
των γονιών τους; Δεν έχουµε όλοι µας απορρίψει πολλά από όσα µάθαµε από τους 
γονείς µας ως παιδιά; 

Το πρόβληµα είναι πως, ακόµα και αν θεωρητικά αντιστεκόµαστε στις απόψεις αυτές, 
πολλές φορές είναι βαθιά ριζωµένες µέσα µας και επηρεάζουν τη ζωή και τις 
αποφάσεις µας. Εάν, για παράδειγµα, ακούγαµε ως παιδιά τους γονείς µας να µιλούν 
µε απέχθεια για τους οµοφυλόφιλους και να τους αντιµετωπίζουν ως ανήθικους ή 
«αµαρτωλούς», είναι πολύ πιθανό να διστάζουµε να συνάψουµε ερωτική σχέση µε 
άτοµο του ίδιου φύλου. Ή, ακόµα και αν το κάνουµε, µπορεί να νιώθουµε ενοχές, 
παρόλο που η λογική µας λέει πως οι γονείς µας είχαν άδικο.  

Ειδικά όταν ο τρόπος που υιοθετήσαµε τις πεποιθήσεις των γονιών µας δεν είναι 
ολοφάνερα µέσω της επιβολής τους, µπορεί να είναι πιο δύσκολο να κατανοήσουµε 
καν ότι οι απόψεις µας είναι προϊόντα της επιρροής αυτής. Όταν δεχόµαστε 
απροκάλυπτα πίεση για να αποδεχτούµε κάποιες πεποιθήσεις και να πράττουµε 
αναλόγως, ίσως είναι πιο εύκολο µεγαλώνοντας να τις αποτινάξουµε ως προφανή 
παράγωγα κατήχησης. Όταν όµως η επιρροή είναι κεκαλυµµένη και έµµεση – πλην 
συστηµατική – µπορεί να θεωρούµε πως αποκτήσαµε τις απόψεις µας αυτόνοµα και 
χωρίς καµία πίεση. Εποµένως πιστεύουµε πως δε χρειάζεται να τις επανεξετάσουµε. 
Προφανώς, είµαστε πιο έτοιµοι να αντισταθούµε στην αρνητική αυτή επίδραση όταν 
είναι άµεση και φανερή. 

Όλα αυτά δείχνουν ότι στην περίπτωση των παιδιών, είναι σηµαντικότερο το τι 
πραγµατικά επιφέρει ο τρόπος που µεγαλώνουν και οι συνέπειες της γονικής 
συµπεριφοράς, παρά τα κίνητρα και οι προθέσεις των γονιών (Hannan & Vernon, 
2008). «Όποιο και αν είναι το κίνητρο των γονιών όταν εκθέτουν τα παιδιά τους σε 
[συγκεκριµένες] εµπειρίες, είναι σίγουρα αδιαµφισβήτητο πως η έκθεση αυτή θα 
επηρεάσει τις µελλοντικές τους επιλογές» (Hannan & Vernon, 2008, 182). Άλλωστε, 
ο καλύτερος τρόπος να σεβαστούµε την ικανότητα των παιδιών για Αυτονοµία είναι 
να την προστατεύσουµε – ως κοινωνία – ακόµα και αν οι γονείς από µόνοι τους δεν 
µπορούν να εγγυηθούν την προστασία αυτή. Αυτό είναι ένα ζήτηµα δικαιοσύνης: 
Όπως κάθε παιδί έχει δικαίωµα σε ίσες ευκαιρίες µε τα υπόλοιπα ανεξάρτητα από τις 
συνθήκες στις οποίες γεννιέται, έτσι και κάθε παιδί θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε 
µία πληθώρα τρόπων ζωής και αντιλήψεων, ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις των 
ανθρώπων που τυχαίνει να το έφεραν στον κόσµο.  
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4. Οι κίνδυνοι της εσκεµµένης, «καλής επιρροής» 

Γιατί όµως είναι τόσο «κακό», θα ρωτήσει κανείς, να επηρεάζουµε θετικά τα παιδιά 
µας; Γιατί δηλαδή θα πρέπει να είµαστε ουδέτεροι; Κάποιοι ηθικοί κώδικες, κάποιες 
αρχές και κανόνες είναι ολοφάνερα χρήσιµοι και απαραίτητοι για κάθε άνθρωπο. 
Εξάλλου, θεωρείται συνήθως καθήκον ενός γονιού να διδάξει τις αρχές αυτές στο 
παιδί του: Να καλλιεργήσει µέσα του την καλοσύνη και την ανεκτικότητα, να του 
µάθει να νοιάζεται για την ισότητα, την ελευθερία, την προστασία του 
περιβάλλοντος, κ.α. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί πως είναι προφανώς θετικό ένας γονιός να 
επιθυµεί να µεγαλώσει συνειδητοποιηµένα, σκεπτόµενα παιδιά. Κανείς δε θα 
διαφωνήσει ως προς την αξία του να διδάσκεις σε ένα παιδί την καλοσύνη και την 
ειλικρίνεια. Στο κείµενο αυτό εστιάζουµε κυρίως σε πεποιθήσεις και απόψεις που δεν 
είναι αυτονόητο πως αποδεχόµαστε όλοι, εξ ου και η ανησυχία σχετικά µε την 
προστασία της αυτόνοµης σκέψης των παιδιών. Παρόλα αυτά, ακόµα και για τις πολύ 
σηµαντικές αυτές αξίες, των οποίων η σηµασία είναι ευρέως αποδεκτή, οι γονείς 
πολλές φορές δεν είναι σε θέση να τις µεταδώσουν µε τον κατάλληλο τρόπο στα 
παιδιά τους, για τους παρακάτω λόγους: 

1) Αρχικά, είναι λογικό κάποιοι γονείς απλώς να υιοθετούν παράλογες πεποιθήσεις, 
να µη γνωρίζουν δηλαδή τί είναι σωστό-καλό και τι όχι και εποµένως να µη µπορούν 
να το µεταδώσουν στα παιδιά.  

2) Δεν πρέπει να ξεχνάµε πως οι γονείς επίσης επηρεάζονται από την κοινωνία στην 
οποία ζουν, µε αποτέλεσµα να αναπαράγουν συχνά τις παθογένειές της. Έχουν και οι 
ίδιοι εκτεθεί σε συγκεκριµένες πεποιθήσεις ως παιδιά, οι οποίες πολλές φορές τους 
ακολουθούν στην ενήλικη ζωή τους.  

Για παράδειγµα, στις σύγχρονες κοινωνίες ο άνθρωπος εκτιµάται σε µεγάλο βαθµό µε 
βάση την οικονοµική του επιτυχία και την υλική του ευηµερία. Αυτό οδηγεί πολλούς 
ανθρώπους στο να δίνουν προτεραιότητα στη συσσώρευση πλούτου αντί στις 
ανησυχίες τους περί δικαιοσύνης, ισότητας και προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν 
απορρίπτουν απαραίτητα τις τελευταίες: Ως γονέας, µπορεί κανείς πραγµατικά να 
επιθυµεί να µεταδώσει αυτές τις αξίες στο παιδί του. Ωστόσο, αυτό που συχνά 
διαφοροποιεί µια συγκεκριµένη κοσµοθεωρία από µια άλλη δεν είναι η υιοθέτηση και 
η απόρριψη διαφορετικών αξιών, αλλά απλώς το σε ποιες δίνουµε προτεραιότητα 
όταν αυτές συγκρούονται: Χρειάζεται συχνά στη ζωή µας να επιλέγουµε να 
υπηρετούµε µία από αυτές εις βάρος των άλλων. Με τη συµπεριφορά του, ο γονιός 
µεταδίδει τις αξίες αυτές στο παιδί του ήδη τοποθετηµένες σε ένα δικό του σύστηµα, 
όπου κάποιες µετράνε περισσότερο και άλλες λιγότερο. Η ορθότητα της αξιολόγησης 
αυτής δεν είναι όµως καθόλου αυτονόητη.  
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Έτσι, ακόµα κι αν ο γονέας αυτός προσπαθήσει να διδάξει στο παιδί του να νοιάζεται 
για την ισότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, το παιδί θα εξακολουθεί να 
εκτίθεται σε συµπεριφορές που θέτουν σε προτεραιότητα την υλική ευηµερία. Οι 
γονείς µπορεί εποµένως να στέλνουν ανάµεικτα µηνύµατα στα παιδιά: Σε µια 
καταναλωτική κοινωνία, για παράδειγµα, οι γονείς συχνά δείχνουν την αγάπη τους 
στα παιδιά τους προσφέροντάς τους (και) υλικά αγαθά. Η πρακτική αυτή δεν 
απευθύνεται µόνο στα παιδιά, αλλά είναι ένας συνηθισµένος, καθιερωµένος τρόπος 
εκδήλωσης στοργής στην κοινωνία µας. Μια µελέτη του 2015, ωστόσο, διαπίστωσε 
ότι τα παιδιά που λαµβάνουν πολλά υλικά αγαθά ως ανταµοιβή τείνουν να υιοθετούν 
έναν υλιστικό τρόπο ζωής ως ενήλικες (Richins & Chaplin, 2015). Ο ίδιος ο υλισµός 
έχει αποδειχθεί ότι µειώνει την ευηµερία, ενθαρρύνει τον εθισµό στις αγορές και τα 
τυχερά παιχνίδια και καταστέλλει τις ανησυχίες µας για την προστασία του 
περιβάλλοντος (Richins & Chaplin, 2015, 1333). 

Η συµπεριφορά λοιπόν των γονέων, η οποία καθορίζεται από διάφορους παράγοντες, 
µπορεί να υπονοµεύσει τις συνειδητές προσπάθειές τους να µεταδώσουν στα παιδιά 
τους συγκεκριµένες αξίες. 

3) Οι γονείς συχνά δε γνωρίζουν τους κατάλληλους τρόπους µετάδοσης των αξιών 
αυτών. Είδαµε πιο πριν πως οι γονείς ασκούν εξουσία πάνω στα παιδιά, αφού έχουν 
τη δύναµη να τα αναγκάσουν να ακολουθούν συγκεκριµένες συµπεριφορές: Αυτό 
πολλές φορές επιτυγχάνεται µε τη χρήση µεθόδων επιβράβευσης και τιµωρίας – ή µε 
όποια µέθοδο αποφασίσει να χρησιµοποιήσει ο γονιός. Οι γονείς όµως δεν είναι 
παιδαγωγοί. Αυτό σηµαίνει πως µπορεί να κάνουν λάθη κατά τη διαδικασία αυτή, 
βλάπτοντας την ψυχολογία των παιδιών και την ικανότητά τους για αυτονοµία.  

Συγκεκριµένα, οι γονείς πολλές φορές αδυνατούν να προσφέρουν πραγµατικούς 
λόγους στα παιδιά που να δικαιολογούν το γεγονός πως τα υποχρεώνουν ή τους 
απαγορεύουν να κάνουν κάτι. Συχνά δελεάζουν τα παιδιά µε επιβραβεύσεις 
νοηµατικά ασύνδετες µε αυτό που τους ζητούν (δώρα, κ.α.) ή τους επιβάλλουν 
τιµωρίες που επίσης δε σχετίζονται µε την «κακή» τους συµπεριφορά.  

Ας σκεφτούµε, για παράδειγµα, µία µητέρα η οποία θέλει να διδάξει στην 8χρονη 
κόρη της, την Ελένη, την αξία της ειλικρίνειας. Κάθε φορά που η Ελένη λέει ψέµατα, 
η µητέρα της δεν της επιτρέπει να φάει σοκολάτα για µια εβδοµάδα, πιστεύοντας ότι 
η κόρη της θα συνδέσει τη συµπεριφορά της µε αρνητικές συνέπειες και τελικά θα 
µάθει να την αποφεύγει.  

Ας φανταστούµε τώρα πως, αντί να τιµωρήσει την Ελένη, η µητέρα της της εξηγεί 
γιατί είναι λάθος να λέµε ψέµατα. Της λέει για παράδειγµα: «Οι άλλοι άνθρωποι 
βασίζονται σε αυτό που λες και περιµένουν πως θα τους πεις την αλήθεια». 
Προσφέροντας επιχειρήµατα στα παιδιά, πρώτον σεβόµαστε την ικανότητά τους να 
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γίνουν αυτόνοµα και επίσης διασφαλίζουµε πως οι αξίες που τους διδάσκουµε θα 
έχουν πραγµατικά θετικό αντίκτυπο στη ζωή τους. 

Με την προϋπόθεση ότι αυτή η ικανότητα για αυτονοµία καλλιεργείται καθ' όλη τη 
διάρκεια της παιδικής ηλικίας, τα παιδιά µπορούν πιο εύκολα να επαναξιολογήσουν 
τις πεποιθήσεις τους ως ενήλικες, εάν τις έχουν υιοθετήσει βασισµένες σε λογικά 
επιχειρήµατα. Εάν, ως ενήλικες, πιστεύουµε πως τα επιχειρήµατα των γονιών µας δεν 
είναι πλέον πειστικά, µπορούµε να αναζητήσουµε νέα ή να απορρίψουµε τις απόψεις 
τους.  

Αυτό, µε τη σειρά του, θα µας βοηθήσει να παραµείνουµε πιστοί στις πεποιθήσεις 
που αποκτήσαµε: Ως παιδιά, µπορεί να συµπεριφερόµαστε όπως επιθυµούν οι γονείς 
µας για να αποφύγουµε µια τιµωρία ή για να κερδίσουµε την αγάπη και την αποδοχή 
τους. Αλλά ως ενήλικες, δεν υπάρχει λόγος για την Ελένη (του πρώτου 
παραδείγµατος) να συνεχίσει να είναι ειλικρινής, αφού κανείς δε θα την ανταµείψει 
ούτε θα την τιµωρήσει για τη συµπεριφορά της.  

Με άλλα λόγια, εάν η Ελένη δεν έχει εκτιµήσει την αξία της ειλικρίνειας για 
συγκεκριµένους λόγους που να τους κατανοεί και να τους αποδέχεται η ίδια, δεν 
µπορούµε να πούµε µε ασφάλεια πως τα διδάγµατα της µητέρας της θα τη βοηθήσουν 
στην ενήλικη ζωή της: Όταν η ειλικρίνεια θα συγκρουστεί µε το άµεσο προσωπικό 
της συµφέρον, εύλογα θα αναρωτηθεί: «Γιατί να είµαι ειλικρινής;». Χωρίς κανένα 
λογικό επιχείρηµα στο µυαλό της, είναι πολύ πιο εύκολο γι’ αυτήν να πράξει ενάντια 
στη δέσµευση που τηρούσε ως παιδί. 

Εποµένως, αξίες που ενσταλάζονται µε µεθόδους του Παβλόφ ή παρόµοιες, είναι 
κατά κανόνα ακατάλληλες για ανθρώπινα, αυτόνοµα όντα. Η µετάδοση αξιών στα 
παιδιά µε τρόπους που σέβονται την αυτονοµία τους είναι ζωτικής σηµασίας έτσι 
ώστε να έχουν τα διδάγµατα αυτά θετικά αποτελέσµατα.  

Μέχρι στιγµής, είδαµε τους λόγους για τους οποίους α) οι καθηµερινές συµπεριφορές 
των γονιών µπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την αυτονοµία των παιδιών και β) 
οι γονείς αδυνατούν συχνά να µεταδώσουν τις αξίες που επιθυµούν στα παιδιά. Τα 
προβλήµατα αυτά προκύπτουν, όχι συνήθως από κάποιο ηθικό παράπτωµα των 
γονέων, µα απλά από το γεγονός ότι τα παιδιά α) εκτίθενται σχεδόν αποκλειστικά 
στις συγκεκριµένες πεποιθήσεις των γονιών τους και β) η σχέση τους µε τους γονείς 
είναι εκ των πραγµάτων µία άνιση σχέση εξουσίας και εξάρτησης – µε ό,τι αυτό 
συνεπάγεται.  

Κρατάµε στο µυαλό µας επίσης πως δε θεωρείται κανείς αυτόνοµος απλά επειδή 
τυχαίνει οι αξίες που υιοθέτησε ως παιδί να ευνοούν – και να µην εµποδίζουν – την 
επίτευξη των στόχων που θέτει στη ζωή του: Είναι σύνηθες µεγαλώνοντας να 
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βάζουµε στόχους που συνάδουν µε τις αξίες αυτές. Αυτό είναι, άλλωστε, το 
πρόβληµα: Αν θέτουµε αυτούς τους στόχους επειδή έχουµε πειστεί, χρησιµοποιώντας 
την κριτική µας ικανότητα, για την αξία τους, τότε έχουµε πάρει την απόφασή µας 
αυτόνοµα. Αν όµως έχουµε εκ των προτέρων αποκλείσει κάποιες εναλλακτικές, εάν ο 
τρόπος που µεγαλώσαµε δε µας αφήνει παρά λιγοστές επιλογές για το πώς θα 
ζήσουµε, τότε δεν είµαστε πραγµατικά ελεύθεροι, απλώς επειδή διαλέγουµε κάποια 
από τις επιλογές αυτές.  

Θα συνεχίσουµε αναζητώντας λύσεις στο θέµα της προστασίας της Αυτονοµίας. 
Όπως είδαµε, θα ήταν ανώφελο – και άδικο – να ζητήσουµε από τους γονείς να 
ελαχιστοποιήσουν την (ακούσια) επιρροή που ασκούν στα παιδιά. Οι γονείς έχουν το 
δικαίωµα να έχουν συγκεκριµένες απόψεις, µε τις οποίες άλλοι διαφωνούν, και να τις 
υπερασπίζονται δηµόσια – αρκεί φυσικά να µην προσπαθούν να «προσηλυτίσουν» τα 
παιδιά τους µε µεθόδους κατήχησης. Είναι άλλωστε, ωφέλιµο για τα παιδιά να έχουν 
ως πρότυπα ανθρώπους που είναι πιστοί στις πεποιθήσεις τους. Δεν µπορούµε επίσης 
να απαιτούµε από τους γονείς να αναλάβουν το ρόλο του παιδαγωγού και του 
εκπαιδευτικού, ώστε να διδάξουν στα παιδιά αυτά που πρέπει και µε τον τρόπο που 
πρέπει.  

Δεν πρέπει όµως, ταυτόχρονα, να αδιαφορούµε για την αυτονοµία των παιδιών: Τα 
παιδιά πρέπει να προστατευτούν από την αναπόφευκτη επιρροή του περιβάλλοντος 
στο οποίο τυχαίνει να γεννηθούν. Λόγω της βαρύτητας του ζητήµατος – που αφορά 
την ίδια την ελευθερία του ανθρώπου να ορίζει ο ίδιος τη ζωή του – η λύση πρέπει να 
δοθεί από την κοινωνία συνολικά και συγκεκριµένα από την Εκπαίδευση: 
Λαµβάνοντας υπόψιν τον κλειστό χαρακτήρα του θεσµού της οικογένειας – το 
γεγονός δηλαδή πως η ανατροφή των παιδιών ανατίθεται εξ ολοκλήρου στους 
ανθρώπους που τα γεννούν και όχι σε µεγαλύτερες κοινότητες – οι προσαρµογές στο 
ρόλο της Εκπαίδευσης είναι ο µόνος ασφαλής και αξιόπιστος τρόπος να 
προστατευτούν όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως. 

5. Μια Εκπαίδευση για την Αυτονοµία 

Η Εκπαίδευση, σε αντίθεση µε κάθε γονέα ξεχωριστά, µπορεί να εκθέσει τα παιδιά σε 
µια ποικιλία πεποιθήσεων και αξιών, µε τις κατάλληλες µεθόδους. Μπορεί επίσης να 
τα ενθαρρύνει να επαναξιολογούν όλα όσα µαθαίνουν (στο σπίτι και στο σχολείο) 
χρησιµοποιώντας τη δική τους κρίση. Σε αντίθεση µε την παιδεία που προσφέρει η 
οικογένεια στο παιδί, η Εκπαίδευση µπορεί να είναι: α) προσεκτικά σχεδιασµένη από 
ειδικούς έχοντας κατά νου αποκλειστικά τα συµφέροντα των παιδιών, β) ένα σύνολο 
διαδικασιών που εκτελούνται από πολλά διαφορετικά άτοµα, γ) ένα σύνολο 
διαδικασιών κατά τις οποίες η επιρροή που ασκείται στα παιδιά είναι κυρίως σκόπιµη 
(και όχι ακούσια), µε συγκεκριµένους δηλαδή διδακτικούς στόχους. 
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Η εκπαίδευση µπορεί –και πρέπει– να παρουσιάζει στα παιδιά διαφορετικές απόψεις, 
χωρίς να έχει σκοπό να τις εµφυσήσει, αλλά κυρίως να τα βοηθήσει να 
προβληµατιστούν, να έρθουν αντιµέτωπα µε κοσµοθεωρίες που διαφέρουν από τον 
τρόπο ζωής της οικογένειάς τους. Η Εκπαίδευση πρέπει να ενθαρρύνει τα παιδιά να 
υποβάλλουν κάθε άποψη σε κριτική αξιολόγηση, ακόµη και όσες είναι ευρέως 
αποδεκτές. Κι αυτό γιατί είναι σηµαντικό να τις υιοθετούν στη βάση επιχειρηµάτων 
που κατανοούν και αποδέχονται τα ίδια. Καµία αντίληψη, καµία κοσµοθεωρία δεν 
πρέπει να τους επιβάλλεται ως δεδοµένη.  

Αυτό θα τα βοηθήσει να διατηρήσουν, ως ενήλικες πια, όσες απόψεις κρίνουν σωστές 
και να απορρίψουν τις υπόλοιπες. Η έκθεσή τους από νωρίς σε διάφορες 
κοσµοθεωρίες ενθαρρύνει τα παιδιά να αντιµετωπίζουν τις αντιλήψεις των γονιών 
τους όχι ως «κανόνες» που εκφράζουν την απόλυτη αλήθεια, αλλά απλώς ως κάποιες 
από τις πεποιθήσεις που µπορεί να έχει κανείς για την ηθική, την πολιτική, κλπ. 

Είναι αναµφισβήτητο ότι τα παιδιά χρειάζονται καθοδήγηση, όπως και ότι οι 
αποφάσεις για το πώς θα ανατραφούν δεν είναι στα χέρια τους. Όµως η Εκπαίδευση, 
παρ’ ότι καθορίζει το τι µαθαίνουν και πώς, είναι η µόνη εξουσία που µπορεί να µάθει 
στα παιδιά να αµφισβητούν ακόµα και όσα τους διδάσκει και, κατ’ επέκταση, όλους 
όσους ασκούν εξουσία επάνω τους: Τους ίδιους τους δασκάλους, τους γονείς τους 
και, αργότερα στη ζωή τους, το κράτος, τα µέσα ενηµέρωσης, τους εργοδότες τους. Ο 
γονέας µπορεί να προσπαθήσει να το διδάξει αυτό (εάν φυσικά επιθυµεί το παιδί του 
να γίνει αυτόνοµο), αλλά είναι πρακτικά δύσκολο να προτρέπει το παιδί να τον 
αµφισβητεί την ίδια στιγµή που προσπαθεί να το νουθετήσει – ή τη στιγµή που δε 
συνειδητοποιεί πως το επηρεάζει.  

Η Εκπαίδευση από την άλλη, είναι ένα σύστηµα, όχι ένα άτοµο: Έτσι, δε στρέφει το 
παιδί προς την υιοθέτηση συγκεκριµένων τρόπων αντίληψης. Αυτό, φυσικά, 
προϋποθέτει ότι το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστηµα έχει σχεδιαστεί µε στόχο τη 
διαµόρφωση ελεύθερων και αυτόνοµων πολιτών, και όχι ανθρώπων που µπορούν 
απλώς να προσαρµόζονται στα πράγµατα όπως είναι. Οι στόχοι της Εκπαίδευσης θα 
πρέπει να υπερβαίνουν την απλή απόκτηση γνώσεων.  

6. Η κατάσταση στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα δυστυχώς, το εκπαιδευτικό σύστηµα δεν είναι σχεδιασµένο µε σκοπό 
την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της αυτονοµίας των παιδιών. Αυτό είναι 
φανερό από την ολοένα και αυξανόµενη περιθωριοποίηση των ανθρωπιστικών και 
κοινωνικών επιστηµών και τη στροφή προς τα µαθήµατα που καλλιεργούν κυρίως 
τεχνικές δεξιότητες.  
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Τα µαθήµατα της ανθρωπιστικής κατεύθυνσης διδάσκονται, ως επί το πλείστον, µε 
µεθόδους που περιορίζουν τις κριτικές ικανότητες των µαθητών, αντί να τις 
καλλιεργούν: Όταν τα παιδιά διαβάζουν τα Ηθικά Νικοµάχεια στη Γ’ Λυκείου, αυτό 
που τους ζητείται είναι να αποστηθίσουν τη µετάφραση του κειµένου και τα 
ερµηνευτικά σχόλια που παρατίθενται, αντί να το κατανοήσουν τα ίδια και 
µοιραστούν τις δικές τους ιδέες µε τους συµµαθητές τους. Το ίδιο συµβαίνει και µε 
την Ιστορία, τη Λογοτεχνία, τα Αρχαία Ελληνικά, ακόµα και µε το µάθηµα 
«Έκφραση – Έκθεση»: Τα παιδιά αποστηθίζουν έτοιµα επιχειρήµατα και τα 
αναπαράγουν στα διαγωνίσµατα, χωρίς να τους ζητείται ποτέ η δική τους άποψη, 
χωρίς να χρειάζεται ποτέ να σκεφτούν: Το µόνο που απαιτείται είναι να θυµηθούν τι 
διάβασαν, τι άκουσαν στο µάθηµα, τι είπε κάποιος άλλος, κάποια αυθεντία. 

Στο Δηµοτικό, από την άλλη πλευρά, δίνεται έµφαση στη γραφή, την ανάγνωση και 
την αριθµητική, αφιερώνοντας, παρόλα αυτά ελάχιστο χρόνο σε µαθήµατα όπως η 
πολιτική και κοινωνική αγωγή, η µελέτη περιβάλλοντος, οι τέχνες.  

Επιπλέον, το µάθηµα των Θρησκευτικών δεν έχει το χαρακτήρα της θρησκειολογίας 
– εξετάζοντας δηλαδή διαφορετικές θρησκείες και παραδόσεις – αλλά της µετάδοσης 
στα παιδιά των αξιών του Χριστιανισµού. Η τάση αυτή διαφαίνεται και σε άλλα 
µαθήµατα, φαινοµενικά ασύνδετα µε τα Θρησκευτικά, όπως η «Οικιακή Οικονοµία» 
της Α’ Γυµνασίου. Στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου αναφέρεται 
σε ειδικό πλαίσιο πως: «Ο Χριστιανισµός διακήρυξε την αρχή της ισότητας µεταξύ 
όλων των ανθρώπων και έκανε τη γυναίκα ισότιµη µε τον άνδρα. Δίδαξε την αγάπη, 
την αλληλοκατανόηση και το σεβασµό ανάµεσα στα µέλη της χριστιανικής οικογένειας» 
(Αποστολόπουλος κ.α., 7).  

Το σχολικό εγχειρίδιο εδώ επιχειρεί απροκάλυπτα να επηρεάσει τα παιδιά, 
χρησιµοποιώντας µάλιστα µία διατύπωση που µπορεί εύκολα να παρεξηγηθεί: Ο 
Χριστιανισµός δεν «έκανε τη γυναίκα ισότιµη µε τον άντρα», οι γυναίκες οι ίδιες 
πάλεψαν για τα δικαιώµατά τους και έδωσαν αγώνες οι οποίοι παραλείπονται στα 
σχολικά βιβλία. Κυρίαρχη θρησκεία από τη σύσταση του ελληνικού κράτους έως και 
σήµερα, προφανώς και µέχρι το 1934 – χρονιά κατά την οποία δόθηκε για πρώτη 
φορά δικαίωµα ψήφου στις γυναίκες – ήταν επίσης ο Χριστιανισµός.  

Βλέπουµε λοιπόν πως το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε, 
όχι µόνο δε στοχεύει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, µα χρησιµοποιεί συχνά 
µεθόδους κατήχησης το ίδιο. Θα µπορούσαµε να αφιερώσουµε πολλές σελίδες στις 
παθογένειες του συστήµατος αυτού – µε πολύ συγκεκριµένα παραδείγµατα. Το 
κρίσιµο για τους δικούς µας σκοπούς είναι πως δεν αποτελεί ένα σύστηµα το οποίο 
µπορεί να προστατεύσει τα παιδιά από την αθέµιτη επιρροή της οικογένειάς τους: 
Στην καλύτερη περίπτωση (τυπικά τουλάχιστον) παραµένει αµέτοχο στη διαµόρφωση 
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των κοινωνικών, ηθικών και κοινωνικών αντιλήψεων των παιδιών  – αφήνοντας τους 
γονείς να µεταδώσουν τις δικές τους απόψεις. Στη χειρότερη περίπτωση 
παραπληροφορεί και ασκεί κεκαλυµµένη, έµµεση επιρροή στους µαθητές, µέσω του 
περιεχοµένου των σχολικών βιβλίων, της διδακτέας ύλης της ίδιας και του τρόπου µε 
τον οποίο τη διδάσκει ο κάθε δάσκαλος/καθηγητής. 

Ο σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι να αναδείξει το ζήτηµα της επιρροής που ασκούν 
οι γονείς στα παιδιά και, µε αυτό το δεδοµένο, να τονίσει την αναγκαιότητα της 
µεταβολής των στόχων και µεθόδων του εκπαιδευτικού µας συστήµατος: Η στροφή 
προς την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης δεν πρέπει απλώς να στολίζει τους 
οδηγούς των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, αλλά να εφαρµοστεί µε τη µορφή 
ριζικών αλλαγών. Ο στόχος αυτός χρειάζεται να γίνει, από συµπληρωµατικός και 
διακοσµητικός, κυρίαρχος στην Παιδεία κάθε δηµοκρατικής χώρας. Στην εξέλιξη 
αυτή βασίζεται, όπως είδαµε, η προστασία της αυτονοµίας του κάθε παιδιού, του 
κάθε µέλλοντα πολίτη. Παρακάτω προτείνονται, πολύ σχηµατικά, κάποιες τέτοιες 
µετατροπές προς αυτήν την κατεύθυνση.  

7. Προτάσεις 

Α) Βασικό ρόλο στη στροφή αυτή του εκπαιδευτικού συστήµατος προς την 
προστασία της Αυτονοµίας θα παίξει ο εκσυγχρονισµός των σχολικών µαθηµάτων και 
των µεθόδων µε τις οποίες διδάσκονται, καθώς και η εκπαίδευση των ίδιων των 
εκπαιδευτικών προς αυτήν την κατεύθυνση. Εκτός από µαθήµατα που παρέχουν στα 
παιδιά γνώσεις, είναι απαραίτητο να επενδύσουµε σε διδακτικές ώρες κατά τις οποίες 
τα παιδιά δε θα πληροφορούνται για το τι είναι σωστό, µα θα το αναζητούν τα ίδια.  

Πολύ σηµαντική εδώ είναι η µελέτη των επιχειρηµάτων και η εξάσκηση των παιδιών 
στην αξιολόγησή τους. Πρέπει να τολµήσει το σχολείο να θέσει καίρια ερωτήµατα 
στα παιδιά, για τα οποία υπάρχει περιθώριο για διάλογο και διαφωνία. Στο σχολείο θα 
πρέπει να θίγονται και να συζητούνται κοινωνικά ζητήµατα όπως η φτώχεια, ο 
ρατσισµός, ο φασισµός, η περιθωριοποίηση κοινωνικών µειονοτήτων, οι 
κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες. Θα ήταν καλό επίσης να τεθούν σύγχρονα ηθικά 
και πολιτικά ζητήµατα, στο επίπεδο προφανώς που είναι κατάλληλο για κάθε ηλικία: 
Τα παιδιά του Δηµοτικού είναι ικανά, για παράδειγµα, να κατανοήσουν και να 
σκεφτούν πάνω σε ηθικά διλήµµατα και θέµατα πολιτικής προσαρµοσµένα στον δικό 
τους «κόσµο», όπως το πώς και γιατί θέτουµε κανόνες συµπεριφοράς στην τάξη µας. 
Μεγαλύτερα παιδιά µπορούν κάλλιστα να αναµετρηθούν µε πιο δύσκολα ζητήµατα, 
όπως ο καταναλωτισµός, το πώς θα µπορέσουµε να ζούµε πιο αρµονικά στις 
σύγχρονες κοινωνίες, η αξιολόγηση των διεθνών πολιτικών για την προστασία του 
περιβάλλοντος.  
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Στο πλαίσιο αυτό είναι κρίσιµος ο ρόλος των µαθηµάτων ανθρωπιστικών και 
κοινωνικών επιστηµών και ειδικότερα του µαθήµατος της Φιλοσοφίας που θα πρέπει, 
εάν σκοπός µας είναι η ανεξάρτητη σκέψη των παιδιών, να περιλαµβάνεται στο 
πρόγραµµα κάθε τάξης, από το Δηµοτικό µέχρι τη Γ’ Λυκείου ως βασικό µάθηµα, 
δίπλα στη Γλώσσα και τα Μαθηµατικά. Κι αυτό γιατί η Φιλοσοφία, εάν δε 
διδάσκεται απλά ως µελέτη αρχαίων κειµένων, της γραµµατικής και του συντακτικού 
τους, είναι η επιστήµη που µαθαίνει στον άνθρωπο να αµφισβητεί: Να διαµορφώνει 
επιχειρήµατα µε βάση τη λογική του, να απορρίπτει όσα δεν την ακολουθούν, να 
σέβεται και να ακούει την άλλη άποψη.  

Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί όµως µέσω της διδασκαλίας, είναι απαραίτητο ο/η 
εκπαιδευτικός να τους έχει υιοθετήσει και να γνωρίζει πώς να αξιοποιήσει το 
διδακτικό υλικό για να τους πετύχει: Οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή λοιπόν στο 
ρόλο και τη λειτουργία του σχολείου περνά αναγκαστικά µέσα από σηµαντικές 
µετατροπές στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, όσο αυτοί είναι ακόµα φοιτητές. 
Για να διδάξουν µε στόχο την ελεύθερη σκέψη, θα πρέπει να έχουν µάθει να 
σκέπτονται ελεύθερα πρώτα οι ίδιοι. Επειδή το ελληνικό σχολείο πάσχει στον τοµέα 
αυτό (αν δεν ίσχυε αυτό δε θα χρειαζόµασταν τους εκπαιδευτικούς για να αλλάξουµε 
τα πράγµατα), το πανεπιστήµιο είναι αυτό που πρέπει πρώτο να στραφεί προς ένα 
καινούριο µοντέλο διδασκαλίας, έτσι ώστε να προετοιµάσει κατάλληλα τους 
εκπαιδευτικούς του αύριο. Αν δείξει το πανεπιστήµιο τον δρόµο στους νέους, αν τους 
εµπνεύσει να αξιολογούν τα συγγράµµατα και όχι να τα αποστηθίζουν, αν 
δηµιουργήσει διάλογο στα αµφιθέατρα και καταφέρει να στρέψει για λίγο την 
προσοχή των φοιτητών προς την ουσία της µάθησης και µακριά από την εξεταστική 
και την απόκτηση του πτυχίου, τότε ίσως οι επόµενες γενιές εκπαιδευτικών να 
γνωρίζουν πώς να εµπνεύσουν τους µαθητές τους.  

Β) Ένα ακόµη ισχυρό εργαλείο για την επίτευξη της αυτονοµίας είναι και η µάθηση 
µέσα από το παιχνίδι, την επαφή µε τη φύση, τις εκδροµές και την απόκτηση 
εµπειριών. Άλλωστε, η προσέγγιση αυτή ακολουθείται σε χώρες µε πολύ 
δυσκολότερο κλίµα από τη δική µας, όπως η Φινλανδία. Μέσα από τις δράσεις αυτές, 
το σχολείο παίρνει το ρόλο που πρέπει σε σχέση µε τη µάθηση: Προσφέρει στα 
παιδιά ερεθίσµατα, αλλά τα αφήνει να τα επεξεργαστούν µόνα τους και να βγάλουν 
τα δικά τους συµπεράσµατα. Η διαδικασία διαµόρφωσης αντιλήψεων είναι εδώ 
λοιπόν άµεση: Το παιδί βλέπει, ακούει, αγγίζει, µετά σκέφτεται και τελικά κάτι 
κρατάει στο µυαλό του ως συµπέρασµα της δικής του παρατήρησης. Στην 
παραδοσιακή διδασκαλία αντιθέτως, υπάρχει πάντα κάποιος µεσολαβητής ανάµεσα 
στο ερέθισµα και το παιδί, είτε αυτός είναι ο δάσκαλος είτε το σχολικό εγχειρίδιο. Το 
παιδί δε συναντά ποτέ το ερέθισµα µόνο του, δεν του δίνεται η ευκαιρία να 
παρατηρήσει ανεπηρέαστο: Γνωρίζει το ερέθισµα µόνο µέσα από τον τρόπο µε τον 
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οποίο το αντιλαµβάνεται και το παρουσιάζει ο συγγραφέας του σχολικού βιβλίου, ή ο 
δάσκαλος. Όσο αντικειµενική και αν µπορεί να θεωρηθεί µια τέτοια διδασκαλία, δε 
δίνει την ίδια ελευθερία στον άνθρωπο να σκεφτεί από µόνος του. 

Εάν επιθυµούµε τα παιδιά ως ενήλικες να µη διαµορφώνουν απόψεις προϊόντα µιας 
τυφλής υπακοής στις αυθεντίες, στα µέσα ενηµέρωσης που περισσότερο κατηχούν 
παρά ενηµερώνουν, σε πολιτικούς που χρησιµοποιούν περισσότερα συνθήµατα απ’ 
ότι επιχειρήµατα, είναι αναγκαίο να µαθαίνουν στο σχολείο πώς να φιλτράρουν όλα 
αυτά τα ερεθίσµατα µέσα από τη δική τους κρίση. Και ταυτόχρονα φυσικά να 
φιλτράρουν τα ερεθίσµατα που δέχονται εντός της οικογένειάς τους. 

Γ) Προκειµένου να κινηθούµε προς την κατεύθυνση αυτή, είναι πλέον ώρα να 
αφήσουµε πίσω µας το παραδοσιακό σχολικό εγχειρίδιο, ως µοναδικό υλικό κάθε 
µαθήµατος. Ας δείξουµε στα παιδιά πώς να αξιοποιούν πολλαπλές πηγές 
πληροφοριών για το ίδιο θέµα και πώς να διαχειρίζονται και να επεξεργάζονται τυχόν 
διαφωνίες και συγκρούσεις µεταξύ τους. Η χρήση ενός µόνο εγχειριδίου δίνει µία 
παραπλανητική εικόνα στους µαθητές για την αλήθεια, τους προτρέπει να 
εµπιστεύονται µονάχα µία πηγή που θεωρείται αντικειµενική – µα πολλές φορές, 
όπως είδαµε, δεν είναι – αντί να αναζητούν απαντήσεις και αλλού.  

Εάν πάψουµε να βλέπουµε το σχολικό βιβλίο ως το εγχειρίδιο που προσφέρει την 
απόλυτη και ολοκληρωµένη αλήθεια στους µαθητές, εάν σταµατήσουµε να τους 
ζητάµε να αποστηθίσουν, ο εκπαιδευτικός ο ίδιος θα έχει την ελευθερία να µοιραστεί 
και άλλα κείµενα, ταινίες, άρθρα, κλπ. µε την τάξη του, αφού τίποτα από αυτά δε θα 
παρουσιάζεται απλά ως «σωστό» και «αληθές». Αντίθετα, θα τίθεται προς 
αξιολόγηση από τους ίδιους τους µαθητές. Αυτή η ευελιξία σχετικά µε το 
εκπαιδευτικό υλικό θα φέρει αναπόφευκτα τα παιδιά αντιµέτωπα µε διαφορετικές 
οπτικές και απόψεις, τις οποίες θα κληθούν να αξιολογήσουν.  

Παρουσιάζοντας µία µόνο οπτική Α στο παιδί ως σωστή, δεν του αφήνουµε κανένα 
περιθώριο περαιτέρω σκέψης. Παρουσιάζοντας όµως δύο αντικρουόµενες απόψεις Β 
και Γ στους µαθητές και τα δυνατά επιχειρήµατα και για τις δύο, χωρίς ο 
εκπαιδευτικός να υποδεικνύει τη σωστή και τη λάθος, τα παιδιά καλούνται να πάρουν 
µία απόφαση τα ίδια. Θα πρέπει, αναγκαστικά, να σκεφτούν, αφού κανείς δεν τους 
προσφέρει τη σωστή απάντηση. 

Δ) Τέλος, είναι κρίσιµο να γίνουν αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνονται οι 
αποφάσεις για την Εκπαίδευση στη χώρα µας. Είναι αδύνατον ένα εκπαιδευτικό 
σύστηµα να αποδώσει καρπούς εάν οι στόχοι του και οι µέθοδοί του µεταβάλλονται 
κάθε φορά που πραγµατοποιούνται αλλαγές στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 
και στην κυβέρνηση.  
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Στην Ελλάδα δυστυχώς βλέπουµε πως τον πρώτο λόγο για την εφαρµογή 
εκπαιδευτικών πολιτικών έχουν όσοι τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης στο 
Υπουργείο Παιδείας από την εκάστοτε κυβέρνηση: Η κυρία Κεραµέως για 
παράδειγµα είχε τη δύναµη να καταργήσει µε συνοπτικές διαδικασίες δύο µαθήµατα 
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, χωρίς να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις για την 
απότοµη αυτή αλλαγή: Πέρα από την ειδική αξία των µαθηµάτων αυτών για την 
ανάπτυξη κριτικών ικανοτήτων, τέτοιες αποφάσεις δηµιουργούν και ζητήµατα 
ανισότητας στην εκπαίδευση των νέων: Γιατί ένας άνθρωπος που γεννήθηκε το 2002 
είχε την ευκαιρία να διδαχτεί το µάθηµα της Πολιτικής Αγωγής στο Λύκειο και ένας 
µαθητής γεννηµένος το 2004 στερήθηκε την ευκαιρία αυτή; Η ευκολία µε την οποία 
επιτρέπει ο Νόµος να πραγµατοποιούνται τέτοιες αλλαγές στην Εκπαίδευση δείχνει 
έλλειψη σεβασµού προς τους µαθητές και προς την αξία της Παιδείας την ίδια. 

Αντί του µοντέλου αυτού, είναι αναγκαίο να παραχωρηθεί το δικαίωµα για τέτοιες 
αποφάσεις αποκλειστικά σε ειδικούς και επιστήµονες της εκπαίδευσης και της 
ψυχολογίας, σε ανθρώπους που διεξάγουν ενεργά έρευνα στους σχετικούς τοµείς. Οι 
αποφάσεις που λαµβάνονται χρειάζεται να τηρούνται µακροπρόθεσµα, µε ένα καλά 
µελετηµένο σχέδιο δηλαδή που θα ανακοινώνεται στους – και θα συνδιαµορφώνεται 
από τους – µαθητές και εκπαιδευτικούς, ανεξαρτήτως από τυχόν αλλαγές στην 
κυβέρνηση ή στο Υπουργείο Παιδείας. Έτσι µόνο θα δοθεί το περιθώριο στις 
παρεµβάσεις αυτές να παράγουν αποτελέσµατα. 

Επίλογος 

Στη διαδικασία αναζήτησης νέων πολιτικών που θα κάνουν τις κοινωνίες µας πιο 
ελεύθερες και δίκαιες, είναι αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα σε αυτές που αφορούν 
τη ζωή και ανάπτυξη των παιδιών: Όπως είδαµε, η ικανότητά µας να σκεφτόµαστε 
ανεξάρτητα – και άρα να µπορούµε να εντοπίζουµε τις παθογένειες των κοινωνιών 
µας και να τις διορθώνουµε – εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις συνθήκες στις 
οποίες µεγαλώνουµε.  

Οι ενήλικες µπορούµε σίγουρα να προσπαθήσουµε να απεγκλωβιστούµε από τα 
στερεότυπα και τα µοτίβα σκέψης και συµπεριφοράς που µας επιβλήθηκαν ως παιδιά 
και που συνεχίζουν να µας επιβάλλονται από την κοινωνία στην οποία ζούµε. 
Προφυλάσσοντας τα παιδιά όµως από αυτού τους είδους την κεκαλυµµένη επιρροή 
και επενδύοντας στην ανατροφή τους και εκτός της οικογένειας, δεν 
υπερασπιζόµαστε µόνο την αυτονοµία τους ως άτοµα, αλλά και το δικαίωµά τους να 
διαµορφώσουν τα ίδια την κοινωνία τους, όπως την επιθυµούν, απαλλαγµένα από τα 
βάρη ξεπερασµένων αντιλήψεων. Η αξία της Αυτονοµίας δεν εξαντλείται στην 
ελευθερία του ατόµου να ορίζει µόνο τη δική του ζωή, αλλά πραγµατώνεται στη 
βαθύτερη ουσία της όταν το άτοµο έχει τη δύναµη να επηρεάζει την κοινωνική 
πραγµατικότητα που το περιβάλλει.  
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