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1. Η ανάγκη για την αγωγή 

Το πρώτο βασικό πρόβληµα ενός τέτοιου ανθρωπολογικού προβληµα-
τισµού είναι αυτό της ανάγκης για την αγωγή στον άνθρωπο και µάλιστα µε 
την έννοια, ότι η ανάγκη για αγωγή δεν είναι κάτι που έρχεται στη συνέχεια 
να προστεθεί σε µια εννοιολογικά προσδιορισµένη ουσία του ανθρώπου, 
αλλά κάτι που απ' την αρχή κιόλας πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στην 
κατανόηση του είναι του ανθρώπου έτσι, ώστε ο άνθρωπος πρέπει να συλ-
λαµβάνεται απ' την αρχή ως ον, που επιδέχεται, αλλά και που έχει ανάγκη, 
την αγωγή. 

Κατά βάθος αυτή η σκέψη δεν είναι νέα. Στο µεγάλο, γεµάτο µεγαλο-
πρέπεια σύστηµα του Comenius συλλαµβάνεται κιόλας ο άνθρωπος ως 
«ένα ον επιδεκτικό αγωγής» (animal disciplinabile), «γιατί βέβαια δεν 
µπορεί να γίνει άνθρωπος χωρίς αγωγή».1 Επίσης και ο Kant αρχίζει τις 
παιδαγωγικές παραδόσεις του µε τη φράση: «Ο άνθρωπος είναι το µόνο 
δηµιούργηµα που πρέπει να παιδαγωγείται».2 Όµως η ιδέα αυτή δε γινόταν 
αντιληπτή ως επί το πλείστον µε όλη την ανθρωπολογική της βαρύτητα, 
αλλά µάλλον σαν µια πραγµατικότητα, που έρχεται από τα έξω· δεν γεννιό-
ταν το ερώτηµα τι σηµαίνει αυτό για την κατανόηση του ανθρώπου. 

Σ' αυτό το σηµείο προστέθηκε έπειτα ο Langeveld µε την διατύπωση 
του, που έγινε εν τω µεταξύ πασίγνωστη, για τον άνθρωπο ως το animal 
educandum,3 για τον άνθρωπο ως ον, που επιδέχεται, αλλά και που έχει 
ανάγκη την αγωγή. «Το ότι ο άνθρωπος είναι ένα ον, που παιδαγωγεί, παι-
δαγωγείται και έχει ανάγκη την αγωγή, αυτό αποτελεί ένα από τα πιο θεµε-
λιώδη γνωρίσµατα της εικόνας του ανθρώπου».4 Πρέπει λοιπόν να ξεκινή-
σουµε από το αναµφίβολο δεδοµένο της εµπειρίας, ότι δηλ. υπάρχει κάτι 
τέτοιο όπως η αγωγή, και στη συνέχεια να προσπαθήσουµε να ερµηνεύσου-
µε έπειτα τι αυτή µας διδάσκει για την ουσία του ανθρώπου. 

Αλλά τι σηµαίνει animal educandum; Θεωρείται συνήθως αυτό ως έκ-
φραση µιας ορισµένης έλλειψης: ότι ο άνθρωπος (δυστυχώς!) έρχεται στον 
κόσµο τόσο αβοήθητος, ώστε µόνο δια µέσου της αγωγής µπορεί να οδηγη-
θεί στην βιωσιµότητα. Εµείς όµως πρέπει -όπως πάντοτε στην ανθρωπολο-
γική θεώρηση- να αντιστρέψουµε τον προβληµατισµό και να ρωτήσουµε: 
Ποιο ιδιαίτερο προνόµιο εκφράζεται µε την ανάγκη του ανθρώπου για 
αγωγή; 

                                                           
* Die originale Paginierung des Erstdrucks ist beibehalten. 
1 JOHANN AMOS COMENIUS. Grosse Didaktik. Εκδ. από τον Α. Flitner, Düsseldorf 1954, 
έκδ. 3η 1966, σ. 45. 
2 IMMANUEL KANT. Werke. Εκδ. από τον Ε. Cassirer, Berlin 1922, 8ος τόµος σ. 457. 
3 LANGEVELD. Einführung in die Pädagogik, όπου αναφέρθηκε, σ. 147. 
4 LANGEVELD, όπου αναφέρθηκε, σ. 153. 
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2. Ο άνθρωπος ως πολιτιστικό ον 

Το παραπάνω σχετίζεται άµεσα µε τη θέση που εκπροσωπήθηκε από 
τον Plessner και ύστερα πάλι, ιδιαίτερα εκφραστικά από τον Gehlen, ότι 
δηλ. ο άνθρωπος ήδη από τη φύση του είναι ένα ον πολιτιστικό (ein 
Kulturwesen).5 Αυτή η θέση σηµαίνει ότι ο άνθρωπος από τη φύση του 
είναι ένα ον «ενδεές» (ein "Mängelwesen"), που µε τον βιολογικό εξοπλι-
σµό του (µε τη στέρηση φυσικών όπλων, την απουσία ενός προστατευτικού 
τριχώµατος κλπ.) τόσο πολύ υστερεί απέναντι στα ζώα ώστε µόνο µέσα σε 
ένα τεχνητά δηµιουργηµένο περιβάλλον, σ' ένα πολιτισµό, µπορεί γενικά να 
επιβιώσει. «Επειδή είναι υπαρξιακά ενδεής, ατελής, γυµνός, είναι στον άν-
θρωπο το τεχνητό έκφραση της ουσίας του και της φύσης του».6 Αυτή η 
συνάφεια όµως δεν πρέπει να κατανοείται ως εξής, δηλ. ότι αρχικά ο άνθρω-
πος, θεωρούµενος από βιολογική άποψη, είναι το ενδεές ον που, ύστερα, 
για να αναπληρώσει αυτή την έλλειψη, έχει δηµιουργήσει στη συνέχεια έναν 
πολιτισµό, αλλ' ότι και τα δύο, βιολογική κράση και πολιτισµός, από την 
αρχή έχουν υπαχθεί το ένα στο άλλο και πρέπει να θεωρούνται σαν συµπλη-
ρωµατικά στοιχεία µιας ενότητας. Ακριβώς σ' αυτό τον τρόπο θεώρησης 
που σχετίζει όλα τα επί µέρους µε το όλο, φαίνεται πάλι η ανθρωπολογική 
προοπτική. (Πάνω σ' αυτό πρόσφατα ο Portmann έχει επισηµάνει ότι δεν 
είναι εντελώς αβάσιµος ο λόγος για το ενδεές ον ήδη στο βιολογικό τοµέα, 
γιατί κιόλας σ' αυτόν οι ελλείψεις απ' τη µια πλευρά, π.χ. η απουσία του 
τριχώµατος, µπορεί να είναι συνδεδεµένες µε ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα από 
την άλλη πλευρά, εδώ µε τον πολλαπλασιασµό των αισθητηριακών λειτουρ-
γιών, δηλ. να είναι έκφραση µιας ιδιαίτερης τελειότητας).7 

Σηµαντική είναι όµως, πέρα απ΄ αυτό, η άποψη ότι ακριβώς εξαιτίας 
της ανάγκης να αναπληρώνονται υπάρχουσες ελλείψεις µε καλύτερες επιδό-
σεις, ο άνθρωπος διαµορφώνεται στο «ον, που διαρκώς πασχίζει για το 
νέο»,8 στο ατελές, αλλά γι' αυτό ακριβώς, ον επιδεκτικό της ατελεύτητης 
τελειοποίησης. Ήδη ο Nietzsche µε αυτό το πνεύµα κάνει λόγο για ένα 
ακόµη «όχι καθορισµένο», που σηµαίνει ακόµη όχι σταθεροποιηµένο, αλλά 
ζώο, που πρέπει να νοείται και µέσα από τη διαδικασία ανέλιξης της ουσίας 
του».9 Σύµφωνα µε το πνεύµα του ανθρωπολογικού προβληµατισµού, ση-
µαντικό πάνω απ΄ όλα είναι να θεωρούνται οι επί µέρους προσδιορισµοί του 
ανθρώπου, που µπορούν να διαπιστωθούν µε την παρατήρηση, σαν βαρυ-
σήµαντα και απαραίτητα στοιχεία, στα πλαίσια µιας ευρύτερης συνολικής 
κατανόησης του ανθρώπου. 

Κάτω απ' αυτή τη συνάφεια µπορεί εξάλλου να κατανοηθεί και η διδα-
σκαλία του Portmann για την πρόωρη γέννηση του ανθρώπου, δηλ. η διαπί-
στωση ότι τα παιδιά των ανθρώπων σε σύγκριση µε τα ζώα έρχονται στον 
κόσµο περίπου ένα χρόνο νωρίτερα.10 Αλλά η αρχικά εντελώς εµπειρική 
βιολογική διαπίστωση αποκτά αµέσως ανθρωπολογική βαρύτητα, όταν κά-
ποιος αναλογιστεί ότι αυτό σηµαίνει ακριβώς πως τα παιδιά των ανθρώπων 
εκτίθενται στις εκάστοτε διαφορετικές επιδράσεις του περιβάλλοντος σε 
χρόνο που, αντίθετα, τα ζώα µέσα στη µήτρα προστατεύονται ακόµη και γι' 
[40/41] αυτό είναι διαµορφώσιµα σε ασύγκριτα µεγαλύτερο βαθµό. Η 
βιολογική κράση και η µεγαλύτερη ευπλαστία της ουσίας, σε τελευταία 
ανάλυση η ιστορική φύση του ανθρώπου, πρέπει εποµένως να 
συλλαµβάνονται πάλι ως συνυπαγόµενα σ' ένα µεγαλύτερο όλο· είναι κι 
αυτό άλλο ένα παράδειγµα για τη γονιµότητα της ανθρωπολογικής 
θεώρησης. Έτσι φαίνεται από διάφορες πλευρές πόσο βαθειά είναι 
                                                           
5 HELMUTH PLESSNER. Die Stufen des Organischen, όπου αναφέρθηκε, σ. 316. 
6 ARNOLD GEHLEN. Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Berlin 1940, 
έκδ. 7η, Frankfurt - Bonn 1962. 
7 ADOLF PORTMANN. Der Mensch ein Mängelwesen? Heutiges Menschenbild, 
Forschung und technisches Zeitalter. Universitas, 23ο έτος έκδοσης 1968, σ. 897 κ.ε. 
8 PLESSNER, όπου αναφέρθηκε, σ. 320. 
9 FRIEDRICH NIETZSCHE. Jenseits von Gut und Böse. Werke. Oktavausgabe, 7ος  τόµος, 
σ. 88. 
10 ADOLF PORTMANN. Biologische Fragmente zu einer Lehre von Menschen, έκδ. 2η, 
Basel 1951. 
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ριζωµένες κιόλας µέσα στη σωµατική κράση του ανθρώπου η 
επιδεκτικότητα για αγωγή (die Erziehbarkeit) και η ανάγκη γι' αυτή (die 
Erziehungsbedürftigheit). 

3. Η αγωγή των ηλικιωµένων 

Βλέποντας τον άνθρωπο κάτω από τη θεµελιώδη ανάγκη του για αγω-
γή, δεν επιτρέπεται να περιορίζουµε την αγωγή στην παιδική ηλικία και να 
νοµίζουµε ότι αυτή παύει να υπάρχει τη χρονική περίοδο της ενηλικίωσης. 
Πιο σωστά, πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι ο άνθρωπος βασικά και πάντοτε 
έχει ανάγκη από αγωγή, γιατί σε όλη τη διάρκεια της ζωής του εξελίσσεται 
σε νέα πάντοτε στάδια, που µ' αυτά προκύπτουν κάθε φορά νέες υποχρεώ-
σεις. Έτσι όχι µόνο υφίσταται µόρφωση ενηλίκων (Erwachsenenbildung), µε 
την έννοια µιας περαιτέρω παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων (όπως πολ-
λαπλά, αλλά µονόπλευρα το είχαν εκλάβει τα λαϊκά πανεπιστήµια, die Vol-
kshochschulen), αλλά ως φαινόµενο συνεχές, ως γνήσια αγωγή, που απο-
βλέπει δηλ. προς τον άνθρωπο θεωρώντας τον ηθική προσωπικότητα και 
µάλιστα όχι µόνο µε τη θετική έννοια, κατά την ανέλιξη της προσωπικότη-
τάς του και των επαγγελµατικών δεξιοτήτων του, αλλά επίσης και µε τη 
θεραπευτική σηµασία, κατά την προφύλαξη από βλάβες ή την εξάλειψή 
τους. Κάθε συµβουλή, προπαντός σε κρίσιµες καταστάσεις, είναι πάντοτε 
µια συµπεριφορά αγωγής. Αλλά και η ψυχοθεραπεία σκοπεύει επίσης όχι 
µόνο σε θεραπεία µε την ιατρική σηµασία της λέξης, αλλά είναι, σύµφωνα µε 
µία εντελώς ουσιαστική σηµασία, και γνήσια αγωγή προς µια αρµονική πλη-
ρότητα της ύπαρξης. 

Έτσι βέβαια δεν είναι πια η αγωγή συνδεδεµένη µε τη συµπεριφορά 
του µεγαλύτερου προς τον πιο νέο άνθρωπο. Επίσης είναι εξίσου δυνατή 
ανάµεσα σε συνοµήλικους. Έχει ακριβώς την ίδια βαρύτητα, όταν νέος 
παιδαγωγεί νέο (όπως αυτό συνέβηκε µε πολύ µεγάλη επιτυχία στο νεολαιί-
στικο κίνηµα), όπως επίσης όταν ενήλικοι παιδαγωγούν ενήλικους. Ναι, 
πέρα απ' αυτά υπάρχει επίσης µια γνήσια αγωγή του µεγαλύτερου από τον 
νεώτερο. Και όχι µόνο µε την έννοια που κιόλας τονίστηκε στον Fröbel, ότι 
δηλ. οι σκευρωµένοι και αποστεωµένοι ενήλικοι όταν έρθουν σε επαφή µε 
την αυθόρµητη ζωή του παιδιού ξανανιώνουν οι ίδιοι,11 αλλά πέρα απ' 
αυτό, ακόµη και µε την έννοια της συνειδητής αγωγής. 

Το παραπάνω ισχύει ιδιαίτερα για την περίοδο της περασµένης ηλικίας· 
γιατί η περασµένη ηλικία του ανθρώπου σηµαίνει όχι µόνο σβύσιµο των 
δυνάµεων, (µοίρα που σ' αυτήν εγκαταλείπονται οι άνθρωποι χωρίς ελπί-
δα), αλλά επίσης, όχι λιγώτερο απ' ό,τι η παιδική ηλικία και η νεότητα, µια 

                                                           
11 FRIEDRICH FROBEL. Ausgewählte Schriften. Εκδ. από τον Ε. Hoffmann, 
Godesberg 1951, 2ος τόµος, σ. 55. 
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νέα βαθµίδα ανάπτυξης µε δικούς της νόµους και δική της τελειότητα, που 
πρέπει κάποιος να δει στην ατοµική του ύπαρξη και να την πραγµατώσει. 
Αλλά πολύ λίγοι άνθρωποι µπορούν να εκπληρώσουν αυτό το χρέος µε δικές 
τους δυνάµεις. ∆εν µπορούν να δώσουν ένα νόηµα στην ηλικία τους από 
µόνοι τους. Γι' αυτό και υποφέρουν µε την αποµάκρυνσή τους από το 
επάγγελµα, για την ύπαρξη τους, που έχασε γι' αυτούς το νόηµά της και 
χρειάζονται βοήθεια για να µπορέσουν κατάλληλα να γεµίσουν τη ζωή τους. 
Ακριβώς σήµερα, που «η πυραµίδα του πληθυσµού» µετατοπίζεται όλο και 
περισσότερο προς όφελος των πιο ηλικιωµένων και σταθερά αυξάνεται το 
πλήθος των ανθρώπων που αποχωρεί από την επαγγελµατική ζωή, απο-
κτούν αυτές οι υποχρεώσεις όλο και µεγαλύτερη βαρύτητα. Η φροντίδα 
µάλιστα, που έχουν πάντοτε ανάγκη οι ηλικιωµένοι άνθρωποι είτε ζουν µε 
τις οικογένειές τους είτε σε ιδιαίτερα γηροκοµεία, είναι όχι µόνο µια ιατρική 
και κοινωνική, αλλά προπάντων και µια παιδαγωγική υπόθεση. Μπορούµε 
να τη χαρακτηρίσουµε ως µια γερονταγωγική (Gerontagogik), αγωγή των 
ηλικιωµένων. Αυτό το χρέος, που µέχρι τώρα είχε λίγο προσεχθεί, αποσπά 
στα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον.12 

4. Η συναρτησιακή αγωγή 

Η ανθρωπολογική θεώρηση σηµαίνει όµως, πέρα απ'·αυτά, ότι το περί-
γραµµα της αγωγής ή γενικώτερα των παιδευτικά σηµαντικών συναρτήσεων 
πρέπει να διευρυνθεί πολύ περισσότερο απ' ό,τι αυτό της µέχρι τώρα θεώ-
ρησης, που αντιλαµβάνεται την αγωγή ως ένα µεµονωµένο φαινόµενο. Για 
τη σωστή κατανόηση της αγωγής πρέπει να σχηµατιστεί ένα πολύ πλατύτε-
ρο περίγραµµα. Ήδη αυτό το νόηµα έχει πρώτα απ' όλα αυτό που, µε 
αναφορά στον Krieck, έχει ονοµαστεί συναρτησιακή αγωγή (die funktionale 
Erziehung).13 Μ' αυτή κατανοεί κάποιος τη διαµόρφωση που ασκείται 
ασυνείδητα και αθέλητα από το περιβάλλον στον αναπτυσσόµενο άνθρωπο. 
Σε διάκριση προς την «σκόπιµη» ("intentionale"), δηλ. την 
προσχεδιασµένη επίδραση της αγωγής υπάρχουν οι δυνάµεις που 
διαµορφώνουν ασυνείδητα και που ασκούνται από έντονα διαµορφωµένες 
οµάδες (για παράδειγµα στο σώµα των αξιωµατικών) πάνω στο νέο µέλος, 
που µπαίνει στον κύκλο τους. Πιο γενικά, µπορεί κάποιος σ' αυτό το 
σηµείο να ξαναφέρει στο νου του τη διατύπωση του Pestalozzi «η ζωή 
µορφώνει» ("Das Leben bildet")· κατά βάθος και ο Comenius είχε κάτι 
ανάλογο υπόψη του όταν θεωρούσε ολόκληρη τη ζωή, µέχρι και τα 
γηρατειά, σαν ένα σχολείο. 

Ο Spranger όµως σ" ένα αξιόλογο άρθρο «Η ζωή µορφώνει»14 έστρεψε 
αντίθετα την προσοχή στην σοβαρότητα αυτής της αντίληψης· γιατί η µορ-
φοποιούσα επίδραση είναι θετική σ' ένα καλό περιβάλλον, αλλά και αρνητι-
κή σ' ένα άσχηµο. Σύµφωνα µε αυτή την άποψη «παιδαγωγεί» επίσης ένα 
εγκληµατικό περιβάλλον, και δίκαια η παιδαγωγική έχει επανειληµµένα επι-
σηµάνει τις βλαβερές επιδράσεις ενός άσχηµου περιβάλλοντος. Εποµένως 
αποτελεί ακριβώς χρέος µιας συνειδητής (προσχεδιασµένης) αγωγής, να  

                                                           
12 OTTO FRIEDRICH BOLLNOW, Das hohe Alter (1962). Στο "Krise und neue Anfang. 
Beiträge zur pädagogischen Anthropologie. Anthropologie und Erziehung, 18ος τόµος, 
Heidelberg 1966, σ. 48 κ.ε. EWALD HELLER. Der alte Mensch in unserer Zeit. Neue 
Sammlung. 5o έτος εκδ. 1965, σ. 531 κ.ε. Μία πλούσια εργασία του Heller βρίσκεται στο τέλος 
της. 
13 ERNST KRIECK. Philosophie der Erziehung, Iena 1922. Του ίδιου Erziehungsphilosophie. 
Στο: Handbuch der Philosophie, που εκδ. από τον Α. Bäumler και τον Μ. Schrödter, 3ος 
τόµος, München-Berlin 1931. 
14 EDUARD SPRANGER. Das Leben bildet. Eine geistesphilosophische Analyse. Στο: 
Pädagogische Wahrheiten und Halbwahrheiten. Festgabe für Wilhelm Flitner zum 70. 
Geburtstag. Εκδ. από τον Ε. Spranger, Heidelberg 1959, σ. 69 κ.ε. Τώρα στο: Gesammelte 
Schriften. 2ος τόµος Heidelberg 1972. 
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δρα αντίθετα σ΄ αυτές τις επιδράσεις, που υποβιβάζουν και βλάπτουν. 
Παρόλα αυτά έχει πολύ µεγάλη σηµασία για την αγωγή η εξέταση των 

συνεπειών αυτής της «συναρτησιακής αγωγής». Πρέπει να συνειδητοποιη-
θεί η ισχυρή επίδραση αυτών των δυνάµεων, που δύσκολα µπορούν να 
ελεγχθούν. Πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για τη διάκριση του ωφέλι-
µου από το βλαβερό και όσο αυτό είναι δυνατό, να αντιµετωπίζονται αυτές 
οι επιδράσεις µε το σωστό τρόπο. Γενικά, πρέπει να εξετάζεται η σωστή 
σχέση και η θετική αλληλεπίδραση της συναρτησιακής αγωγής και της σκό-
πιµης, και ακριβώς αυτό αποτελεί πάλι ένα ιδιαίτερο χρέος µιας ανθρωπο-
λογικής θεώρησης. 


