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Πρόλογος 

 
Η «Φιλοσοφία για παιδιά» αποτελεί ένα εγχείρηµα που υπό παραδοσιακούς 

όρους θα µπορούσε να φανεί παράδοξο και οπωσδήποτε αµφιλεγόµενο. Επιχειρεί να 

εισάγει τη φιλοσοφία στο χώρο της εκπαίδευσης και να ενθαρρύνει την ενασχόληση των 

µικρών παιδιών µε αυτή. Μια τέτοια πρόταση θα µπορούσε να θεωρηθεί «αιρετική», 

καθόσον η φιλοσοφία προϋποθέτει αφαιρετικό λόγο, η ικανότητα του οποίου δεν έχει 

ακόµη αναπτυχθεί στις µικρές ηλικίες. Το πρόγραµµα «φιλοσοφία για παιδιά» που 

εµπνεύστηκε και εισήγαγε  ο Matthew Lipman εγείρει πολλά ερωτήµατα, σηµαντικότερα 

εκ των οποίων είναι οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η εισαγωγή της 

φιλοσοφίας στο σχολείο, η δυνατότητα των µικρών παιδιών να φιλοσοφήσουν και κατά 

πόσο ένα τέτοιο πρόγραµµα, µπορεί να θεωρηθεί ως «γνήσια» φιλοσοφία.  

Το εγχείρηµα του Lipman εγείρει µια συζήτηση, στο πλαίσιο των θεωρητικών 

της παιδαγωγικής, ωστόσο η επιστηµολογική – φιλοσοφική του βάση έχει ανεπαρκώς 

συζητηθεί. Η παρούσα εργασία σκοπεύει να ασχοληθεί µε τα επιστηµολογικά ζητήµατα 

που θέτει το πρόγραµµα σε συνδυασµό µε τις παιδαγωγικές του διαστάσεις. 

Η εργασία χωρίζεται σε τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος επιχειρείται µια 

προσέγγιση της θεωρησιακής, διαλογικής και πραξιακής  διάστασης της φιλοσοφίας, 

δίνοντας κυρίως έµφαση στο έργο του Πλάτωνα, του Σωκράτη και του Wittgenstein. 

Στο δεύτερο µέρος επιχειρείται η ανασυγκρότηση του προγράµµατος 

«Φιλοσοφία για παιδιά». Πιο συγκεκριµένα, δίδεται έµφαση στην ανάλυση των 

παιδαγωγικών και φιλοσοφικών προϋποθέσεων του προγράµµατος, στη µελέτη της 

δοµής του Curriculum της «Φιλοσοφίας για παιδιά» και των επιµέρους στόχων, καθώς 

και στην περιγραφή της µεθοδολογίας του.  

Η κριτική αποτίµηση του προγράµµατος επιχειρείται στο τρίτο µέρος της 

εργασίας, µέσα από την κριτική των επιστηµολογικών προϋποθέσεων του 

προγράµµατος, την ανάδειξη ερωτηµάτων που αφορούν στο ρόλο της φιλοσοφίας 

καθώς και στην εκπαιδευτική της διάσταση, όσον αφορά στην ανάπτυξη της σκέψης 

των παιδιών. Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στην εξέταση της «φιλοσοφίας για παιδιά» 

υπό το πρίσµα της θεωρησιακής, πραξιακής και διαλογικής διάστασης της φιλοσοφίας. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά εκείνους που µε βοήθησαν στην ολοκλήρωση 

αυτής της εργασίας και πιο συγκεκριµένα: α) την επόπτρια της παρούσας µεταπτυχιακής 

εργασίας κ. Σταυρούλα Τσινόρεµα για τις εύστοχες παρατηρήσεις και συµβουλές της σε 

ποικίλα θέµατα της εργασίας, καθώς και για την άψογη συνεργασία, β) την καθηγήτρια 
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κ. Μαρία Βενιέρη, η οποία µου έδωσε την αρχική ιδέα για την ενασχόλησή µου µε το 

συγκεκριµένο θέµα, γ) τον σύζυγό µου για την αµέριστη συµπαράσταση και την υποµονή 

που έδειξε κατά τη φάση της συγγραφής της εργασίας, και δ) τους γονείς και τον αδερφό 

µου για την αγάπη τους και την ηθική υποστήριξη που µου παρείχαν όποτε τη 

χρειάστηκα. 

 

         Σοφία Νικολιδάκη 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να δοθεί ένας ορισµός για το τα τί είναι φιλοσοφία, 

ο οποίος να θέτει αναγκαίες και επαρκείς συνθήκες του φιλοσοφείν, και γύρω από τον 

οποίο να υπάρξει µια καθολική συµφωνία. Με τον όρο «φιλοσοφία» υποδηλώνεται 

«µια ανθρώπινη πνευµατική δραστηριότητα που αναστοχάζεται τη φύση των όντων, 

τη θέση του ανθρώπου µέσα στη φύση αυτή και τη σχέση των ανθρώπων µέσα στο 

κοινωνικό – πολιτικό πλαίσιο της συµβίωσής τους» (Μαρκής,1996,119). 

Είναι γεγονός ότι µεγάλο µέρος της φιλοσοφικής έρευνας αφιερώνεται στην 

ανασυγκρότηση των κειµένων µεγάλων φιλοσόφων και στην κριτική ανάλυση των 

κειµένων αυτών. Αυτή είναι µια διάστασή της φιλοσοφίας, την οποία θα  

µπορούσαµε να αποκαλέσουµε ιστορική. Όµως, ταυτοχρόνως, η φιλοσοφική 

ενασχόληση µε την ιστορία της φιλοσοφίας αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της ίδιας 

της φιλοσοφικής δραστηριότητας. Η στοχαστική ανασυγκρότηση των ιστορικών 

στιγµών της φιλοσοφίας, έτσι όπως αποτυπώνεται στα κείµενα διαφόρων φιλοσόφων, 

συνδέει το φιλοσοφικό παρόν µε την ιστορική του παράδοση και εξασφαλίζει την 

δυνατότητα µετεξέλιξής του στο µέλλον (Μαρκής,1996,119). 

Όµως, όπως υποστηρίζει ο Μαρκής (1996,10), η φιλοσοφία δεν µπορεί να 

αυτοπεριοριστεί σε µια «µουσειακή» ενασχόληση µε ξεπερασµένες µορφές του 

φιλοσοφείν, να γίνει δηλαδή µια απλή φιλολογική ερµηνευτική φιλοσοφικών 

κειµένων, χωρίς να αυτό-υπονοµευτεί. Ιστορικά, η φιλοσοφία ήταν στραµµένη τόσο 

προς τον κοινό νου, µε σκοπό να τον αποκαθάρει ως προς την ορθότητα του 

περιεχοµένου του, όσο και προς την επιστήµη, η οποία θεµελιώνει την εµπειρία και 

δείχνει τι είναι ορθό και τι µη ορθό. Η φιλοσοφία, ως κριτική της πλάνης έχει ρόλο 

καθαρτικό, επιχειρεί να «ξεκαθαρίσει» το πεδίο της δόξας, δηλαδή να αποβάλει την 

πλάνη, όπου αυτή υπάρχει, είτε στον κοινό νου, είτε στην επιστήµη, και να αναδείξει 

τους όρους απόκτησης της καθαρής αλήθειας – γνώσης. 

Στον κοινό νου, ο κόσµος παρουσιάζεται µε τη µορφή της δόξας. Η δόξα 

αναφέρεται στην απλή γνώση του κόσµου, όπως διαµορφώνεται µέσα από τις 

απόψεις, τις γνώµες και τις πεποιθήσεις του κοινού νου. Πρόκειται για µια γνώση µη 

κριτική, στην οποία συνυπάρχουν ανάµικτα η πλάνη µε την αλήθεια, το είναι µε το 

φαίνεσθαι. Αυτή η γνώση είναι η γνώση του κοινού νου, ό,τι έχει παραδοθεί στον 

άνθρωπο από το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται, χωρίς να έχει 

υποστεί καµιά κριτική εξέτασή. Την κριτική εξέταση της γνώσης έρχεται να 
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πραγµατοποιήσει η φιλοσοφία, η οποία κάνει διάκριση του είναι και του φαίνεσθαι. Η 

διάκριση αυτή έχει ως αποτέλεσµα τη γέννηση της επιστήµης. 

Η επιστηµονική γνώση αποτελεί µια εξειδικευµένη µορφή γνώσης, η οποία 

αποκτιέται µέσα από την κριτική αναζήτηση, τον έλεγχο και την θεµελίωση πλευρών 

της γνώσης του κόσµου. Η επιστήµη, µέσα από την εφαρµογή κατάλληλης 

εµπειρικής µεθόδου (παρατήρηση-πείραµα), έρχεται να δώσει µια ορθολογικά 

τεκµηριωµένη εξήγηση του κόσµου.  

Από τη στιγµή της γένεσής της, η φιλοσοφία αποτελεί διανοητική έρευνα 

έλλογης αναζήτησης της αλήθειας και κριτικής της πλάνης που ενσκήπτει στην 

καθηµερινή εµπειρία και στον κοινό νου. Η φιλοσοφία επιχειρεί να φτιάξει ένα 

µοντέλο κατανόησης του ορθού, δηλαδή του αληθούς ως προς τη γνώση, και του 

αγαθού ως προς την πράξη. Θέτει τα κριτήρια ορθότητας ως προς τα γνωστικά 

περιεχόµενα και ως προς την ορθότητα της πράξης, δηλαδή την ηθική και την 

πολιτική. Το κατεξοχήν παράδειγµα που είναι συστατικό της φιλοσοφίας σε πλήρη 

και ολοκληρωµένη µορφή είναι η πλατωνική φιλοσοφία, βάσει της οποίας γίνεται 

αναζήτηση και θεµελίωση των κριτηρίων ορθότητας ως προς τη γνώση (αλήθεια) και 

ως προς την πράξη (αγαθό – αξία). 

Αφού η φιλοσοφία διαµορφώσει τα κριτήρια του αληθούς και του δέοντος 

που έχει θεµελιώσει έλλογα, έρχεται να ασκήσει κριτική στο υπαρκτό, δηλαδή στα 

κοινωνικά περιεχόµενα και τις κοινωνικές σχέσεις. Προβαίνει σε διάγνωση  των 

«κακώς κειµένων» της κοινωνίας καθώς και σε µια κριτική της, βάσει µιας ιδέας της 

«σωστής κοινωνίας» (Μαρκής,1996), την οποία η ίδια οικοδοµεί. Με διαφορετικά 

λόγια η φιλοσοφία µπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος µεταθεωρητικού στοχασµού που 

κάνει µια θεµελίωση των επιστηµών και της ίδιας της κοινωνίας, των σχέσεων, των 

θεσµών και της ίδια της πράξης.  

Η φιλοσοφία ως κριτική θεωρία της κοινωνίας µπορεί να παίξει έναν 

ουσιαστικό ρόλο σήµερα, ανιχνεύοντας «αναµνησιακά» τις ιδέες της µεγάλης 

φιλοσοφικής παράδοσης, από την οποία µπορούµε να αντλήσουµε στόχους και 

οράµατα για τη δική µας ζωή. Ο τεχνοκρατικός λόγος είναι αξιολογικά ουδέτερες και 

δεν µπορεί να µας πει πώς θα πρέπει να ζήσουµε, πώς να οργανώσουµε την ιδιωτική 

και πολιτική ζωή µας. Αυτό το «κενό», που δηµιουργεί η αξιολογικά ουδέτερη 

τεχνολογία και επιστήµη, δεν πρέπει να το αφήσει η φιλοσοφία σε ανορθολογικά 

υποκατάστατα σκέψης, όπως είναι ο Εσωτερισµός και ο Αποκρυφισµός. Η φιλοσοφία 

µπορεί να αποτελέσει τόσο την πηγή έµπνευσης επιστήµης και τεχνολογίας, µέσω 
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των ερωτηµάτων που θέτουν, όσο και τον κριτικό έλεγχο της κατεύθυνσης που 

λαµβάνουν. 

Η φιλοσοφία ως θεωρία του λόγου οφείλει να ασκήσει έλεγχο και να 

θεµελιώσει το ίδιο το εργαλείο του ελέγχου της κριτικής, δηλαδή της ίδιας της 

φιλοσοφίας. Αναδεικνύεται, έτσι, µια άλλη διάσταση της φιλοσοφίας που αφορά στον 

αυτοθεµελιωτικό της ρόλο. Εφόσον, η ίδια βρίσκεται πίσω από τον κοινό νου και την 

επιστήµη, ασκώντας τους κριτικό έλεγχο, συνεπάγεται ότι δεν µπορεί να ελέγχεται 

ούτε από τον κοινό νου, ούτε από την επιστήµη. Ένας επιπρόσθετος λοιπόν ρόλος της 

φιλοσοφίας είναι η αυτοθεµελίωση της µέσα από την κριτική του ίδιου του εαυτού 

της, ή διαφορετικά, µέσα από τη θεµελίωση των οργάνων που χρησιµοποιεί για να 

κάνει κριτική, την θεµελίωση των όρων της αναζήτησης, δηλαδή της µεθόδου.  Η 

φιλοσοφία, ως αναστοχαστική δραστηριότητα, κάνει την αυτοθεµελίωσή της.  

Μοναδικό όργανο - µέθοδος της φιλοσοφίας για να ασκήσει κριτική στην 

πλάνη είναι τα µέσα του λόγου. Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται µεταξύ των 

φιλοσόφων και των διαφόρων φιλοσοφικών σχολών οφείλονται στη µεταξύ τους 

διαφωνία ως προς τη διαµόρφωση µιας κοινής θεωρίας του λόγου. Υπάρχουν εκείνοι 

που αναζητούν έναν τρόπο θεµελίωσης του οργάνου της φιλοσοφικής κριτικής και 

προσπαθούν να συγκροτήσουν µια θεωρία του λόγου. Το ρεύµα αυτό ονοµάζεται εν 

γένει ορθολογισµός. Ο ορθολογισµός, επειδή δεν είναι δογµατικός γεννά το alter ego 

του, δηλαδή τα διάφορα σχετικιστικά ρεύµατα. Χαρακτηριστικό υπόδειγµα αυτών 

των δυο τύπων φιλοσοφείν είναι από τη µια πλευρά ο Πλάτων, και από την άλλη 

πλευρά ο Γοργίας (Σοφιστής).  

Η φιλοσοφία αναζητά την θεµελίωση των γνωστικών και πρακτικών 

περιεχοµένων της σκέψης. Είναι γεγονός ότι στη µεγάλη πορεία  στην ιστορία της 

φιλοσοφίας, άλλοτε δίνεται έµφαση στο θεωρησιακό – γνωσιοθεωρητικό ή 

επιστηµολογικό σκέλος της φιλοσοφίας, µε σκοπό την αναζήτηση και θεµελίωση της 

αλήθειας, και άλλοτε στο πραξιακό – ηθικό – πολιτικό σκέλος, µε σκοπό την 

ανάδειξη της φιλοσοφίας ως δραστηριότητα που δεσµεύεται στην πράξη. Στην 

παρούσα εργασία, θα αναφερθούµε στους πρωτεργάτες των δυο παραπάνω στυλ 

φιλοσοφείν, παίρνοντας ως αρχέτυπους εκπροσώπους την πλατωνική θεωρία, και την 

εκδοχή της φιλοσοφίας ως δραστηριότητα του Wittgenstein. Τέλος, υπάρχει και ένα 

τρίτο στυλ που µπορεί κάποιος να βρει όχι σε αυστηρή διάκριση από τα 

προηγούµενα, αλλά αρκετές φορές και µέσα σ’ αυτά, το διαλογικό – επικοινωνιακό 

µοντέλο, όπως είναι το κατεξοχήν έργο του Σωκράτη µέσα στο πλατωνικό έργο.  
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Βάσει του φιλοσοφικού προσδιορισµού που σκιαγραφούµε στο παρόν 

κεφάλαιο θα εξετάσουµε, σε επόµενο κεφάλαιο, το ερώτηµα πού εντάσσονται και µε 

ποιο τρόπο προϋποθέτουν την φιλοσοφία,  οι απόψεις του Lipman  όσον αφορά στο 

πρόγραµµα που προτείνει, τη «φιλοσοφία για παιδιά».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 
1.1 Η θεωρητική διάσταση της φιλοσοφίας (Πλάτων) 

 

 

Η φιλοσοφική δραστηριότητα είναι κατ’ εξοχήν ανασυγκροτησιακή 

δραστηριότητα. Ο φιλόσοφος ξεκινά από τα γεγονότα της καθηµερινότητας και τα 

πορίσµατα της επιστήµης και προσπαθεί να ανασυγκροτήσει αυτό το δευτερογενές  

γεγονός1 µέσα στο πλαίσιο του δικού του συνειδητού, κριτικού και θεωρητικού 

φιλοσοφικού λόγου. Σκοπός του φιλοσόφου είναι η κριτική της πλάνης και η 

θεµελίωση της αλήθειας. Καταστατικά, έτσι συγκροτείται η φιλοσοφία. Εκείνο, 

ωστόσο, που διαφοροποιεί τους φιλοσόφους µεταξύ τους δεν είναι ο τελικός σκοπός 

τους αλλά η µέθοδος που χρησιµοποιούν για να φτάσουν ως εκεί. Η µέθοδος είναι το 

«εργαλείο» εκείνο, µε το οποίο ο φιλόσοφος επιτυγχάνει την ανασυγκρότηση της 

πραγµατικότητάς του και δεν έχει καµιά «ενδογενή» σχέση µε το «αντικείµενο» που 

πρόκειται να «πιάσει» (Μαρκής,1996,124). 

Στην κριτική της πλάνης στοχεύει ο Πλάτων, ο οποίος διακρίνει τον 

πραγµατικό κόσµο σε δυο επίπεδα, α) τον αισθητό κόσµο, τον οποίο 

αντιλαµβανόµαστε µέσω των αισθήσεών µας και έχει ως κύριο γνώρισµά του την 

µεταβλητότητα των πραγµάτων και β) το νοητό-ιδεατό κόσµο/ κόσµο των ιδεών, 

χαρακτηριστικό γνώρισµα του οποίου είναι η σταθερότητα και αµεταβλητότητά των 

όντων που τον συνθέτουν. Κατά τον Πλάτωνα, ο κόσµος των αισθητών είναι ο 

κόσµος της πλάνης («τα αισθητά όντα ταλαντεύονται µεταξύ του µη όντος και του 

όντος» Πολιτεία,479d). Αντίθετα, οι ιδέες είναι αιώνιες, αναλλοίωτες οντότητες  στο 

χρόνο και το χώρο. Για κάθε πράγµα του κόσµου των αισθήσεων υπάρχει µια ιδέα, ή 

µε διαφορετικά λόγια, τα αισθητά πράγµατα είναι τα είδωλα των ιδεών, όχι όµως οι 

πραγµατικές ιδέες2. Κατά τον Πλάτωνα, φιλοσοφία είναι η αναζήτηση της αλήθειας. 

Προϋπόθεση για να κατανοήσουµε πως εννοεί ο Πλάτων τη φιλοσοφία είναι  µια 

ορισµένη αντίληψη για το τί είναι αλήθεια. Ο Πλάτων υιοθετεί την ετυµολογική 

                                                 
1 Πρωτογενές γεγονός θεωρείται το ότι ζω την καθηµερινότητα χωρίς να σκέφτοµαι πως τη ζω, ενώ 
δευτερογενές γεγονός θεωρείται το ότι µιλώ για την καθηµερινότητα. 
2 Πιο συγκεκριµένα ο ίδιος ο Πλάτων αναφέρει «βούλεται µὲν τοῡτο ὅ νῡν ἐγὼ ὁρῶ εἶναι ἄλλο 
τι τῶν ὄντων, ἐνδεῑ δὲ καὶ οὐ δύναται τοιοῡτον εἶναι οἷον ἐκεῑνο, ἀλλ’ ἔστι φαυλότερον» 
(Φαίδων,74d). 
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ερµηνεία του όρου «αλήθεια» ( «α» στερητικό  +    «λήθη»), σύµφωνα µε την οποία 

«αλήθεια» είναι η άρση της λήθης, η αποκατάσταση της µνήµης, η ανάµνηση.  

Ενσκήπτοντας στο περιεχόµενο της φιλοσοφίας του Πλάτωνα διαπιστώνουµε 

ότι η δραστηριότητα του φιλοσοφείν αποτελεί ένα αναπόσπαστο µέρος της 

φιλοσοφίας (Μαρκής,1996,29). Στο κέντρο του φιλοσοφείν βρίσκεται η ψυχή του 

ανθρώπου, η οποία βρίσκεται µεταξύ δυο κόσµων, του αισθητού και του νοητού. Η 

ψυχή στον Πλάτωνα δεν δηµιουργεί τις ιδέες, αλλά τις ανακαλύπτει  µε αφορµή τον 

αισθητό κόσµο. Τα αισθητά πράγµατα αποτελούν αντανάκλαση του νοητού κόσµου 

δηλαδή των αιώνιων και αναλλοίωτων ιδεών. Ωστόσο, για να είναι σε θέση η ψυχή 

να ανακαλύπτει τις ιδέες, µε αφορµή τον αισθητό κόσµο, σηµαίνει ότι «κατέχει»  a 

priori «πρότυπα» των ιδεών, βάσει των οποίων ερµηνεύει τα «ίχνη» τους στις 

αισθητές εντυπώσεις. Η εµπειρία της ψυχής βασίζεται πάνω στη θεωρία της 

ανάµνησης: η ψυχή δεν ανακαλύπτει, ούτε παράγει ιδέες, αλλά τις ξαναθυµάται όταν 

βλέπει τα αισθητά πράγµατα.  

Κατά τον Πλάτωνα, η ψυχή αρχικά βρισκόταν στον ουρανό και εκεί γνώρισε 

τις ιδέες, δηλαδή τα αληθινά όντα. Με τη γέννηση, η ψυχή εισήχθη στο σώµα, οπότε 

επήλθε η λήθη των ιδεών (αληθινών πραγµάτων). Η λήθη αυτή παγιώθηκε λόγω των 

πλαστών εντυπώσεων, µε τις οποίες οι αισθήσεις τροφοδοτούν την ανθρώπινη ψυχή 

για τα πράγµατα που υπάρχουν γύρω της. Επειδή οι αληθινές ιδέες έχουν λησµονηθεί, 

η ψυχή νοµίζει ως αληθινά όντα, εκείνα, τα οποία αντιλαµβάνεται µέσω των 

αισθήσεων, δηλαδή τις σκιές- είδωλα- πλαστά αντίγραφα των ιδεών.  

Η φιλοσοφική παιδεία της ψυχής, της επιτρέπει να απεγκλωβιστεί από τον 

ψεύτικο κόσµο των αισθητών και να ανορθωθεί στον πραγµατικό – αληθινό κόσµο 

των ιδεών. Στην προσπάθεια αυτής της ανόρθωσης, η ψυχή επιστρατεύει όλες τις της 

δυνάµεις, τη θεωρητική περιέργεια, την πρακτική βούληση και τον ερωτικό 

ενθουσιασµό της, κάθε µια από τις οποίες αντιστοιχεί στα τρία µέρη της ψυχής, κατά 

τον Πλάτωνα, το λογιστικό, το επιθυµητικό και το θυµοειδές.  

Ύψιστη σηµασία στη φιλοσοφία του Πλάτωνα έχει η ιδέα του Αγαθού3, η 

οποία δίνει, α) στα αντικείµενα της γνώσης την αλήθεια, β) στην ψυχή τη δύναµη να 

τα γνωρίζει και γ) στα αντικείµενα της νόησης (τις ιδέες) το είναι και την ουσία τους, 

το ίδιο όµως το αγαθό δεν είναι ουσία αλλά επέκεινα της ουσίας (Πολιτεία,509b). Το 

                                                 
3 Ο Πλάτων για να περιγράψει την ιδέα του Αγαθού χρησιµοποιεί την παροµοίωση του µε το φως και 
τον ήλιο (Πολιτεία,508e-509a). 
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αγαθό, τόσο ως γνώση όσο και ως πράξη αποτελεί την τελική επιδίωξη του 

φιλοσόφου. 

Η µορφή του φιλοσόφου στον Πλάτωνα σχεδιάζεται µε εµβριθή τρόπο. 

Φιλόσοφοι είναι οι εραστές της σοφίας, όχι µέρους αυτής αλλά του όλου της (Π 

475b), είναι εκείνοι που µπορούν να αποκτήσουν επαφή µε το αληθινό και 

αναλλοίωτο ον, είναι αυτοί που αποκτούν γνώση, η οποία τους αποκαλύπτει κάτι από 

την άφθαρτη ουσία του αληθινού όντος (Π 476b). Οι φιλόσοφοι παρατηρούν αυτά 

καθαυτά τα πράγµατα και την παντοτινά αναλλοίωτη ουσία τους, διακρίνοντας σε 

αυτά το καθαυτό ωραίο, αληθινό και δίκαιο (Π 479e). Είναι εκείνοι που αγαπούν τα 

πράγµατα της επιστήµης και όχι τα πράγµατα που αποτελούν αντικείµενο δόξας (Π 

480a). Λόγω της επαφής τους µε το αληθινό όν, αναγκαία οι φιλόσοφοι «ορέγονται» 

την αλήθεια και την αναζητούν συνεχώς. Ασχολούνται µε την απόλαυση των 

ψυχικών – ανώτερων ηδονών και περιφρονούν τις υλικές ηδονές του σώµατος (Π 

485d). Οι πραγµατικοί φιλόσοφοι είναι εγκρατείς και σώφρονες, κατανικούν τις 

επιθυµίες  και τις ορµές τους, απεχθάνονται την ψευτιά, δεν είναι φιλοχρήµατοι 

(Π486a). 

Για να φτάσουν οι φιλόσοφοι να αναζητούν την αλήθεια, έχουν από τη φύση 

τους κάποιες αρετές, όπως είναι η µνήµη, η οξεία αντίληψη, η αγάπη για τη µάθηση 

(Π486bc), οι οποίες διευρύνονται και αναπτύσσονται περισσότερο εξαιτίας της 

παιδείας που λαµβάνουν (ο Πλάτων στο Ζ βιβλίο της Πολιτείας αναφέρει τα 

µαθήµατα εκείνα, π.χ. αριθµητική, γεωµετρία, αρµονική, µε σπουδαιότερο µάθηµα τη 

διαλεκτική, τα οποία πρέπει να λαµβάνει ένας φιλόσοφος από την παιδική του ηλικία 

και εξηγεί το όφελος των µαθηµάτων αυτών στην ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων 

των φιλοσόφων). Ο Πλάτων σηµειώνει ότι η σπουδή της φιλοσοφίας θα πρέπει να  

γίνεται ήδη κατά την παιδική ηλικία του ανθρώπου σε παιγνιώδη µορφή, αφήνοντας, 

ωστόσο, περιθώριο µεγαλύτερο σε άλλα µαθήµατα να διδαχθούν πρώτα, ώστε σε 

µεγαλύτερη ηλικία να είναι το άτοµο ικανό για την τέχνη του φιλοσοφείν. Ο ίδιος 

αναφέρει:  

«Μειράκια µὲν ὄντα καὶ παῑδας µειρακιώδη παιδείαν καὶ 

µεταχειρίζεσθαι, τῶν τε σωµάτων, ἐν ᾧ βλαστάνει τε καὶ 

ἀνδροῡται, εὖ µάλα ἐπιµελεῑσθαι, ὑπηρεσίαν φιλοσοφία  
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κτωµένους προϊούσης δὲ της ἡλικίας, ἐν ᾗ ἡ ψυχή τελεοῡσθαι 

ἄρχεται, ἐπιτείνειν τὰ ἐκείνης γυµνάσια» (Π498b)4. 

 

Ο Πλάτων στην Πολιτεία του περιγράφει  παραστατικά µε το µύθο του 

σπηλαίου  την ανθρώπινη φύση σχετικά µε την παιδεία και την απαιδευσιά (Πολιτεία, 

Ζ, 514 –522). Φαντάζεται ένα σπήλαιο κάτω από τη γη, στο οποίο ζουν άνθρωποι 

αλυσοδεµένοι (δεσµώτες) µε τέτοιο τρόπο ώστε το µόνο που µπορούν να δουν είναι ο 

τοίχος απέναντι σε αυτούς. Πίσω από τους δεσµώτες είναι αναµµένη µια φωτιά, 

συνεπώς, όσα πράγµατα συµβαίνουν πίσω τους, αντανακλώνται στον τοίχο µπροστά 

τους, ως σκιές. Βλέποντας οι δεσµώτες µόνο σκιές, εκλαµβάνουν τις σκιές σαν να 

ήταν τα αληθινά πράγµατα. Μόνο αν καταφέρει να διαφύγει από το σπήλαιο κάποιος 

από τους δεσµώτες, και ανέβει πάνω στη γη, µπορεί πλέον να δει τα αληθινά 

πράγµατα, όπως αυτά πραγµατικά είναι υπό το φως του ηλίου. Ο δεσµώτης που θα 

καταφέρει να ξεφύγει θα αντιληφθεί τελικά την πλάνη στην οποία ζούσε όσο καιρό 

βρισκόταν στο σπήλαιο. Κατά τον Πλάτωνα, ο φιλόσοφος έρχεται να παίξει το ρόλο 

του δεσµώτη που απελευθερώνεται, ο οποίος βλέπει τα όντα αυτά καθαυτά και όχι τα 

είδωλά τους.  

Η προσπάθεια του δεσµώτη να ξεφύγει από τον κόσµο των ειδώλων και της 

πλάνης, προς αναζήτηση της αλήθειας αποτελεί, κατά τον Πλάτωνα, τον  τρόπο ζωής 

του φιλοσόφου. Οι φιλόσοφοι ως αναζητητές της αλήθειας δεν µένουν στη δόξα, 

όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, αλλά προχωρούν στη θέαση της αλήθειας. Γίνεται γι’ 

αυτούς η φιλοσοφία, τρόπος ζωής. Η αναζήτηση της αλήθειας, αποτελεί τον 

καλύτερο τρόπο ζωής (θεωρησιακός βίος-vita contemplative), γι αυτό ο φιλόσοφος 

είναι ο ιδανικότερος για να διαφυλάξει και να κυβερνήσει την Πολιτεία. Οι φιλόσοφοι 

απελευθερωµένοι πια από τα δεσµά και τη στροφή στις σκιές, τα τεχνητά είδωλα και 

τη λάµψη της φωτιάς, επιστρέφουν στο σπήλαιο για να περιγράψουν στους 

υπόλοιπους ανθρώπους – δεσµώτες, την αλήθεια των πραγµάτων στο φως (Π519d-

                                                 
4 Παραθέτουµε δυο µεταφράσεις: α) «Όσο είναι παλικαρόπουλα και παιδιά θα απασχολούνται µε µια 
παιδεία και µια φιλοσοφία ανάλογη µε την ηλικία τους και θα φροντίζουν πάρα πολύ το σώµα τους 
που πάει να ξεπεταχτεί και να γίνει ανδρικό, ώστε να αποκτήσουν ένα όργανο ικανό να υπηρετήσει τη 
φιλοσοφία. Και καθώς θα έρχονται τα χρόνια που η ψυχή αρχίζει να ωριµάζει, θα κάνουν την άσκησή 
τους εντονότερη» (µτφρ. Ν. Σκουτερόπουλου,2002,.465), β) «Στην πιο µικρή και στην παιδική τους 
ηλικία, να περιορίζεται το πράγµα σε µια παιδιάστικη σπουδή κα φιλοσοφία, και σε ατό τον καιρό που 
βλασταίνουν και αντρειεύουν τα σώµατα να δίνουν σε αυτά όλη τη µεγαλύτερή τους φροντίδα, για να 
µπορούν µια µέρα να τους εξυπηρετούν για τη σπουδή της φιλοσοφίας, κι όσο προχωρεί η ηλικία που 
αρχίζει η ψυχή και τελειοποιείται, µε τόσο περισσότερη ένταση να καταγίνονται µε τα γυµνάσµατά 
της» ( µτφρ. Ι. Γρύπαρη,χ.χ.,461) 
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520a). Εδώ ακριβώς παρουσιάζεται η σχέση της θεωρίας και της πράξης στη 

φιλοσοφία του Πλάτωνα. Οι φιλόσοφοι διάγουν βίο θεωρησιακό, όµως υπάρχει και η 

πρακτική διάσταση του βίου αυτού, εφόσον καλούνται να φέρουν την αλήθεια των 

πραγµάτων στους δεσµώτες και όσο το δυνατό να τους οδηγήσουν επίσης στη θέαση 

των αληθινών πραγµάτων. 

 Για το λόγο αυτό, ο Πλάτων αναφέρει ότι  

«ἢ οἱ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν ἐν ταῑς πόλεσιν ἢ οἱ βασιλῆς 

τε νῡν λεγόµενοι καὶ δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνωσίως τε καὶ 

ἱκανῶς, καὶ τοῡτο εἰς ταὐτὸν συµπέσῃ, δύναµίς τε πολιτικὴ και 

φιλοσοφία, τῶν δὲ νῡν πορευοµένων χωρὶς ἐφ’ ἑκάτερον αἱ πολλαὶ 

φύσεις ἐξ ἀνάγκης ἀποκλεισθῶσιν, οὐκ ἔστι κακῶν παῡλα…ταῑς 

πόλεσι»5 (Π473d). 

 

 ∆ιαπιστώνουµε, ήδη βάσει του περιεχοµένου ότι στη φιλοσοφία του Πλάτωνα 

συνυπάρχουν όχι µόνο το θεωρησιακό στοιχείο της φιλοσοφίας, αλλά και το 

πραξιακό. Η φιλοσοφία αποτελεί µορφή θεωρησιακού στοχασµού, συνδέεται όµως 

άµεσα  µε την πράξη και αποτελεί τρόπο ζωής του φιλοσόφου και πρότυπο ζωής για 

τους υπόλοιπους ανθρώπους. Αν και η θεωρησιακή διάσταση της φιλοσοφίας είναι 

εκείνη που έχει εξέχουσα θέση στο έργο του Πλάτωνα, ωστόσο συµπεριλαµβάνει 

πραξιακά στοιχεία τα οποία αντανακλώνται στον τρόπο ζωής των φιλοσόφων. 

Περισσότερα στοιχεία σχετικά µε την θεωρησιακή αλλά και πραξιακή διάσταση της 

φιλοσοφίας µπορούµε να αντλήσουµε όχι µόνο από το περιεχόµενο της πλατωνικής 

φιλοσοφίας αλλά και από την ίδια τη µορφή της, όπως έχει διασωθεί στους 

διαλόγους. 

Η µορφή και το περιεχόµενο της αλήθειας είναι σε κάθε φιλοσοφικό κείµενο, 

άρα και στο πλατωνικό, άµεσα συνδεδεµένα και αποτελούν µια διαλεκτική ενότητα, 

στην οποία η µορφή της έκθεσης συγκροτεί την αισθητικότητα του φιλοσοφικού 

κειµένου, ενώ το περιεχόµενο της αλήθειας συγκροτεί τη λογικότητα – 

επιστηµονικότητά του (Μαρκής,1996,22). Συνήθως, οι ερευνητές ενός φιλοσοφικού 

                                                 
5 «Ή να κυβερνήσουν στις πολιτείες οι φιλόσοφοι, ή να ασχοληθούν µε τη φιλοσοφία, ανυστερόβουλα 
και άξια, αυτοί τους οποίους τώρα τους αποκαλούν βασιλιάδες και άρχοντες, έτσι ώστε η πολιτική 
δύναµη και η φιλοσοφία να συναντηθούν στο αυτό πρόσωπο, κι αν τούτος ο εσµός όσων σήµερα 
πορεύονται χωριστά προς τη µια ή την άλλη κατεύθυνση δεν εµποδιστεί δια της βίας να το κάνει αυτό, 
δεν θα έχουν τελειωµό οι συµφορές για τις πολιτείες» (µτφρ Ν. Σκουτερόπουλου,2002,405). 
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κειµένου ενδιαφέρονται για το περιεχόµενο του, αδιαφορώντας για τη µορφή 

έκθεσης. Ωστόσο, η αδιαφορία στη µορφή έκθεση του πλατωνικού κειµένου, µας 

εµποδίζει να καταλάβουµε πολλά ουσιαστικά στοιχεία του περιεχοµένου της 

πλατωνικής φιλοσοφίας. 

Η διαλογική µορφή έκθεσης του πλατωνικού κειµένου δεν είναι κάτι τυχαίο ή 

κάτι το οποίο θα έπρεπε να αφήσουµε απαρατήρητο. Το γεγονός ότι ο Πλάτων  

γράφει διαλόγους, ενώ θα µπορούσε να µας δώσει ένα κείµενο σε µορφή µονολόγου 

µε ξεκάθαρα διατυπωµένες τις φιλοσοφικές απόψεις του, µαρτυρά ότι η φιλοσοφία, 

σύµφωνα µε Πλάτωνα, έχει έναν επικοινωνιακό - διαλογικό χαρακτήρα. Η φιλοσοφία 

στον Πλάτωνα αποτελεί κοινή υπόθεση δασκάλου και µαθητή, είναι µια 

επικοινωνιακή, παιδαγωγική και «ερωτική» δραστηριότητα, κατά την οποία δεν 

µεταδίδονται παθητικά γνώσεις από έναν «ποµπό» σε έναν «δέκτη», αλλά παράγονται 

από κοινού. Αυτή η επικοινωνία είναι για τον µαθητή µια γυµναστική του νου και για 

τον φιλόσοφο µια αγωνιστική και ανατρεπτική διαδικασία πειθούς. Στην περίπτωση 

που η επικοινωνία λαµβάνει χώρα µεταξύ φίλων και οµοϊδεατών, τότε έχουµε να 

κάνουµε µε µια θεωρητική δραστηριότητα ανάτασης του νου από τον αισθητό στο 

νοητό κόσµο (Μαρκής,1996,23). 

Ο ρόλος του άλλου είναι αποφασιστικός για την «ποιότητα» και το «ύφος» 

των διαλόγων. Στους πλατωνικούς διαλόγους ο φιλόσοφος (Σωκράτης) συνδιαλέγεται 

µε διάφορους τύπους ανθρώπων, προσπαθώντας µε αυτόν τον τρόπο ο Πλάτων να 

αναδείξει την πολυµορφία της φιλοσοφικής επικοινωνίας. Ο Πλάτων δεν αρκείται 

στο να αναδείξει τις απόψεις του µέσα από τους διαλόγους, αλλά και στο να µας 

δείξει την τροπή που µπορεί να πάρει ένας διάλογος ανάλογα µε τον τύπο των 

ανθρώπων που συνδιαλέγονται µε τον φιλόσοφο. Με διαφορετικά λόγια, η φιλοσοφία 

δεν είναι µόνο το τι λέγεται αλλά και το πώς λέγεται, ποιοι δηλαδή µπορεί να είναι οι 

διάφοροι τρόποι επιχειρηµατολογίας για να πείσει ένας φιλόσοφος διαφορετικούς 

τύπους ανθρώπων.  

Άλλο χαρακτηριστικό της µορφής έκθεσης του πλατωνικού κειµένου είναι η 

χρήση του µύθου. Ο Πλάτων δεν διστάζει να εγκαταλείψει τη δύναµη του 

διαλέγεσθαι και να προσφύγει στο µύθο, προκειµένου να εξηγήσει την ιστορική 

γένεση της ιδέας και να γεφυρώσει το χάσµα µεταξύ της προϊστορίας του λόγου και 

της ισχύος του λόγου. Αναφερθήκαµε παραπάνω στον επικοινωνιακό χαρακτήρα της 

φιλοσοφίας. Η χρήση του µύθου γίνεται για να επιτευχθεί µε τρόπο παραστατικό – 

εποπτικό η επικοινωνία φιλοσόφου και συνδιαλεγόµενου. Ο µύθος βοηθά αφενός τον 
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φιλόσοφο να εξηγήσει εποπτικά τις θέσεις του στον συνοµιλητή, αφετέρου το 

συνοµιλητή να αντιληφθεί ευκολότερα τα λόγια του φιλοσόφου. 

Τόσο η µυθική όσο και η διαλογική µορφή έκθεσης του πλατωνικού κειµένου 

δείχνουν ότι ο Πλάτων προτιµά τον προφορικό παρά το γραπτό λόγο για να 

προωθήσει τη φιλοσοφική παιδεία. Το γραπτό κείµενο λειτουργεί ως υπόµνηµα, 

βοηθητικό της µνήµης, το οποίο µπορεί να ξαναζωντανέψει τον προφορικό 

φιλοσοφικό διάλογο.  

Αποτέλεσµα αυτής της προτίµησης του Πλάτωνα στο προφορικό λόγο είναι η 

έλλειψη συστηµατικότητας, όσον αφορά στη µορφή έκθεσης των φιλοσοφικών 

απόψεων του Πλάτωνα. Η συστηµατικότητα, ως µεθοδευµένη καλλιέργεια της 

ορθότητας του λόγου υπήρξε ύψιστη αρετή της φιλοσοφικής δραστηριότητας. 

Ωστόσο, µια τέτοια συστηµατικότητα δεν µπορεί να υπάρξει στους Πλατωνικούς 

διαλόγους, οι οποίοι µας εκθέτουν µια σωρεία φιλοσοφικών θεµάτων και 

προβληµάτων. Γιατί, όµως, να θεωρηθεί η έλλειψη συστηµατικότητας ως αδυναµία 

του Πλατωνικού κειµένου και όχι ως αδυναµία του αναγνώστη να παρακολουθήσει 

την πολυδιάστατη πορεία της φιλοσοφίας στους διαλόγους;  

Μια κατάλληλη προσέγγιση του Πλάτωνα θα ήταν ο «διάλογος» µεταξύ του 

πλατωνικού κειµένου και του αναγνώστη. Ο αναγνώστης µπορεί να επιλέξει τα 

θέµατα που τον ενδιαφέρουν και να «συζητήσει» µαζί τους ωσάν να είχε τον 

Πλάτωνα απέναντί του και του απεύθυνε ερωτήµατα. Το εκπληκτικό στη φιλοσοφία 

του Πλάτωνα  είναι ότι ακόµη και αν σταθούµε µόνο στη µορφή παρουσίασής της, 

αγνοώντας για λίγο το περιεχόµενο, καταλαβαίνουµε ότι η φιλοσοφία αποτελεί τρόπο 

θεωρησιακού βίου (vita contemplativa), τρόπο ζωής για τους «πρωταγωνιστές» των  

πλατωνικών διαλόγων, αλλά και για τον µεταγενέστερο αναγνώστη ο οποίος, είναι 

σαν να γίνεται και εκείνος βουβός πρωταγωνιστής των διαλόγων. Η µορφή έκθεσης 

της φιλοσοφίας του Πλάτωνα, µε τη διαλογική µορφή, την χρήση του µύθου και την 

εναλλαγή των θεµάτων, όπως ακριβώς συµβαίνει στο προφορικό λόγο, υποβάλλει τον 

αναγνώστη σε µια κατάσταση συνοµιλίας µε τα κείµενα και θεωρητικού στοχασµού, 

ό,τι δηλαδή επιδίωκε ο Σωκράτης µε τους µαθητές του, στα κείµενα του Πλάτωνα.  

∆εδοµένης της µορφής έκθεσης των πλατωνικών διαλόγων αλλά και της 

ποικιλίας των θεµατικών τους, θα µπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι πολλοί από 

τους διάλογους αυτούς, όπως ο Φαίδων, το Συµπόσιο αλλά και η Πολιτεία αποτελούν 

εισαγωγή στο φιλοσοφείν, δηλαδή κάτι δευτερεύον σε σχέση µε την καθαυτή 

φιλοσοφία, µια προπαίδεια για να φτάσει κανείς στο σηµείο που θα µπορεί να 
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φιλοσοφεί, το οποίο είναι και το ζητούµενο.  Ο Πλάτων αντιστέκεται στην αντίληψη 

που διαχωρίζει την πράξη επιτέλεσης του φιλοσοφείν από την «δογµατική» 

πραγµατοποίηση ενός δήθεν συστήµατος φιλοσοφίας (Μαρκής,1996,29). Η 

δραστηριότητα του φιλοσοφείν, η οποία, ωστόσο, έχει θεωρητικό χαρακτήρα 

(θεωρητικός στοχασµός), αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της φιλοσοφίας, το οποίο 

είναι εξίσου σηµαντικό µε το «αποτέλεσµα» της φιλοσοφίας. Με διαφορετικά λόγια 

υπάρχει διαλεκτική ενότητα µεταξύ µύησης, πορείας και τέλους (αν θεωρήσουµε ότι 

υπάρχει) της φιλοσοφίας. 

Η φιλοσοφική δραστηριότητα δεν είναι, σύµφωνα µε τον Πλάτωνα, µόνο µια 

θεωρητική δραστηριότητα, η ψυχή δεν φιλοσοφεί µόνο µε ένα µέρος της. Η 

φιλοσοφική δραστηριότητα είναι εφικτή µόνο αν συµµετέχουν όλα τα µέρη της 

ψυχής. Η φιλοσοφική δραστηριότητα στοχεύει  στην επιστηµολογική ανακάλυψη της 

ιδέας, την οποία αναλαµβάνει το θεωρητικό µέρος της ψυχής, στην ηθικό-πολιτική 

ανακάλυψη της αρετής, την οποία αναλαµβάνει το πρακτικό µέρος της ψυχής (και 

έτσι έχουµε ένα διαφορετικό είδος επικοινωνίας της ψυχής µε το απόλυτο) και στην 

ανακάλυψη του κάλλους και της οµορφιάς, την οποία αναλαµβάνει το ερωτικό µέρος 

της ψυχής. Ο ερωτικός ενθουσιασµός της ψυχής αποτελεί βασική κινητήρια δύναµη 

του φιλοσοφείν (Μαρκής,1996,31). 

Η φιλοσοφική παιδεία στον Πλάτωνα δεν περιορίζεται στην εκγύµναση των 

διανοητικών δυνάµεων της ψυχής, ούτε περιορίζεται στην εξάσκηση των ηθικών και 

πολιτικών αρετών της ψυχής, αντίθετα αναλαµβάνει το ρόλο της καθοδήγησης  της 

ερωτικής διάστασης της ψυχής (όχι µε την έννοια της σεξουαλικής 

διαπαιδαγώγησης), προσπαθώντας να αξιοποιήσει τον έρωτα ως διαµεσολαβητική 

δύναµη που θα γεφυρώσει το χάσµα αισθητού και ιδεατού κόσµου 

(Μαρκής,1996,32). 

Το ερώτηµα που τίθεται είναι πώς οργανώνεται η φιλοσοφική παιδεία ώστε να 

επιτρέψει την ανόρθωση της ψυχής στον κόσµο των ιδεών. Ο Πλάτων οργανώνει τη 

φιλοσοφία µε την άρθρωση του λόγου της φιλοσοφίας. Ο λόγος της φιλοσοφίας 

πρέπει να βρίσκεται σε αρµονική συσχέτιση µε τη ψυχή: Είναι, καταρχάς, θεωρητικός 

και αντιστοιχεί στο λογιστικό µέρος της ψυχής (όπως συµβαίνει στην επιστήµη, τη 

λογική και τα µαθηµατικά), είναι πρακτικός και αντιστοιχεί στο θυµοειδές µέρος της 

ψυχής (ηθική, πολιτική πράξη) και τέλος ποιητικός-αισθητικός, ο οποίος αντιστοιχεί 

στο επιθυµητικό µέρος της ψυχής (αισθητική, ποιητική) (Μαρκής,1996,33).  
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Η πρόσβαση στον κόσµο των ιδεών γίνεται µέσω των τριών αυτών οδών του 

φιλοσοφικού λόγου, οι οποίες είναι σύστοιχες µε τα µέρη της ψυχής.  Το συνδετικό – 

οργανωτικό στοιχείο των τριών αυτών οδών είναι η γλώσσα ως ανθρώπινος λόγος. Η 

γλώσσα  αποτελεί το µέσο έκφρασης της ανθρώπινης διανόησης, ηθικής και 

αισθητικότητας και ενέχει µέσα της τη διαλεκτική σχέση «περιεχοµένου» και 

«έκφρασης». Η γλώσσα χρησιµεύει όχι µόνο στη λεκτική έκφραση των ιδεών και 

στην ακρίβεια της απόδοσης του περιεχοµένου τους, αλλά και στην αισθητική 

έκφρασή τους. Όπως η ανθρώπινη ψυχή βρίσκεται ανάµεσα στον αισθητό και το 

νοητό κόσµο, έτσι και η γλώσσα ως ανθρώπινος λόγος βρίσκεται κάπου ανάµεσα, 

οδηγώντας την ψυχή µέσα από τα κανάλια του θεωρητικού, πρακτικού και ποιητικού 

αισθητικού φιλοσοφικού λόγου στην ίδια την ύψιστη ιδέα του Αγαθού. ∆εν είναι 

τυχαίο ότι, κατά τον Πλάτωνα, οι ιδέες του Αληθινού (θεωρητικός φιλοσοφικός 

λόγος), του Καλού (πρακτικός φιλοσοφικός λόγος) και του Ωραίου (αισθητικός 

φιλοσοφικός λόγος) ταυτίζονται µε την ιδέα του Αγαθού, η µε διαφορετικά λόγια, οι 

επιµέρους εκφάνσεις -  «εµφανίσεις» της ύψιστης ιδέας του Αγαθού είναι το αληθινό, 

το καλό και το ωραίο.   

Αναφέραµε παραπάνω ότι ο Πλάτων οργανώνει την φιλοσοφία µε την 

άρθρωση του λόγου της φιλοσοφίας, µέσω της γλώσσας. Με ποια µέθοδο όµως το 

πετυχαίνει αυτό; Εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Ενώ η µέθοδος µας βοηθά να 

κάνουµε τη δραστηριότητά του φιλοσοφείν σωστά, απαιτεί να έχει γίνει πρώτα η 

δραστηριότητα, ώστε να κατοχυρωθεί η µέθοδος που χρησιµοποιούµε. Το παράδοξο 

αυτό συναντούµε και στη σχέση φιλοσοφίας-φιλοσοφείν, όπου το φιλοσοφείν είναι η 

δραστηριότητα της φιλοσοφίας. Προκειµένου να φιλοσοφήσω, πρέπει να το έχω 

οργανώσει, αλλά για να το έχω οργανώσει πρέπει πρώτα να έχω φιλοσοφήσει Η 

δύσκολη δουλειά της οργάνωσης του φιλοσοφείν έγινε σε πρώτη συστηµατική 

εκδοχή από τον Πλάτωνα. 

Η µέθοδος ή αλλιώς η τέχνη του Λόγου που χρησιµοποιεί ο Πλάτων είναι η 

∆ιαλεκτική, η οποία  συνδέεται µε τον διάλογο και αποτελεί τον όρο δυνατότητας της 

διαλογικής συνεννόησης. Η διαλεκτική τέχνη δεν έχει τον χαρακτήρα της 

σύγκρουσης των συνοµιλητών, µε σκοπό τη «εξόντωση» του ενός µέσω 

επιχειρηµάτων, αλλά τον ερωτικό χαρακτήρα φίλων που συνδιαλέγονται για την 

εξεύρεση της κοινής «ιδέας» που θα τους βοηθήσει να οργανώσουν την εµπειρία 

τους, την επιστήµη αλλά και τη φιλοσοφία, σύµφωνα µε την κοινή «προοπτική» της 

ιδέας (Μαρκής,1996,36). 
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Η διαλεκτική µέθοδος εµφανίζεται αρχικά ως ελεγκτική και στη συνέχεια 

παίρνεί έναν συστηµατικό χαρακτήρα. Στόχος της είναι «η ιδέα του αγαθού και η 

φιλοσοφική κατηγοριοποίησή της: η σχέση εν και πολλά αφορά τη σχέση της 

απόλυτης αρχής και του νοητού καθώς και του αισθητού κόσµου» (Μαρκής, 

1996,39). Αρχίζοντας αναζητητικά από τη βάση του εµπειρικού – αισθητικού 

κόσµου, ως έκφανση των πολλών, και διανύοντας την πορεία της συναγωγής – 

σύνοψης, καταλήγουµε στο Θεό, ο οποίος αποτελεί την έκφανση του ενός. 

Αρχίζοντας εκθετικά από την κορυφή της ύψιστης ενότητας, το εν, προχωρούµε µέσω 

«διακριτικών» βηµάτων διαίρεσης – διάκρισης στην πολλαπλότητα των όντων. Οι 

δυο αυτές αντιφατικές πορείες προς τα άνω αλλά και προς τα κάτω είναι η ίδια η 

διαλεκτική (Μαρκής,1996,39).  

Η διαλεκτική δραστηριότητα είναι συνοπτική – συναγωγική (πορεία από τα 

πολλά όντα στο ένα) και ταυτόχρονα διαιρετική – διακριτική (πορεία από το ένα όν 

στα πολλά). Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η διαλεκτική είναι δυο µέθοδοι µαζί, ενέχει 

την α) γενετική µέθοδο, η οποία προσιδιάζει σε µια υλιστική φιλοσοφία και προσδίδει 

στη φιλοσοφική ανασυγκρότηση έναν «εµπειρικό» - επαγωγικό χαρακτήρα, και β) 

την κριτική µέθοδο, η οποία προσιδιάζει σε µια ιδεαλιστική φιλοσοφία και προσδίδει 

στη φιλοσοφική ανασυγκρότηση έναν παραγωγικό χαρακτήρα, ο οποίος οφείλεται 

στην οιονεί ύπαρξη ενός δεύτερου «νοητού» κόσµου υπεράνω του φυσικού (Μαρκής, 

1996,127-128). 

Καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι  στο έργο του Πλάτωνα, ιδίως στην 

Πολιτεία, παρουσιάζεται η φιλοσοφία στην πιο ολοκληρωµένη µορφή της. Στο έργο 

του Πλάτωνα συνυπάρχουν και οι τρεις µορφές φιλοσοφίας: η φιλοσοφία ως µορφή 

θεωρησιακής αναζήτησης της αλήθειας, η φιλοσοφία ως διαλογική πράξη και η 

φιλοσοφία ως δραστηριότητα. Ωστόσο κυρίαρχη µορφή φιλοσοφίας στο Πλατωνικό 

έργο είναι η φιλοσοφία ως θεωρησιακή αναζήτηση της αλήθειας. Οι άλλες δυο 

µορφές φιλοσοφίας υπόκεινται στην αναζήτηση του ορθού, για την γνώση και την 

πράξη. 
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1.2 Η διαλογική διάσταση της φιλοσοφίας: Το υπόδειγµα του Σωκράτη 

 

Η διαλογική διάσταση της φιλοσοφίας αναδεικνύεται περισσότερο στον 

Σωκράτη, όπως τον συναντάµε στους πρώιµους πλατωνικούς διαλόγους. Στο 

επίκεντρο του φιλοσοφικού του ενδιαφέροντος τίθεται όχι η έρευνα της φύσης, αλλά 

ο άνθρωπος. Η φιλοσοφία, κατά τον Σωκράτη, αποτελεί τρόπο ζωής, ο οποίος 

στοχεύει στην απόκτηση αυτογνωσίας, προκειµένου να διάγουµε καλύτερο βίο. Η 

αναζήτηση της αλήθειας δεν γίνεται για χάρη της αλήθειας, αλλά έχει πρακτική – 

ηθική αξία, διότι, εφόσον ο άνθρωπος γνωρίσει την αλήθεια, πράττει βάσει αυτής 

(«πῶς βιωτέον, ὅντινα χρὴ τρόπον ζῆν», Γοργίας 492d,500c).  

Σε αντίθεση µε τους σοφιστές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν µόνο 

γνώµες, που µπορούν να αλλάζουν, και κατά συνέπεια η γνώση δεν είναι δυνατή, ο 

Σωκράτης υποστηρίζει ότι η γνώση είναι εφικτή, υπό την προϋπόθεση ότι 

χρησιµοποιούµε µια µέθοδο για να τη προσεγγίσουµε (Αυγελής,2002,171). Η 

σωκρατική µέθοδος έχει τη µορφή του διαλόγου (σε αντίθεση µε το µονόλογο που 

µεταχειρίζονταν κυρίως οι σοφιστές) και προϋποθέτει ότι η αλήθεια αποτελεί κοινό 

αγαθό τόσο για τον ίδιο όσο και για τους συνοµιλητές του («Κοινὸν γὰρ ἔµοιγε 

δοκεῑ καὶ ἡµῑν εἶναι ἀγαθὸν τοῡτο» Φαίδων 63d1). 

Ο Σωκράτης (Απολογία 29d-30a) δεν θέτει περιορισµούς, όσον αφορά στα 

άτοµα µε τα οποία συνδιαλέγεται. Ο καθένας µπορεί να συνοµιλήσει µαζί του, αρκεί 

να µιλά ελληνικά και να ξεκινά τη συζήτηση από τις πραγµατικές πεποιθήσεις του και 

όχι από υποθέσεις (Vlastos,1996,32). Ο µόνος περιορισµός που θέτει ο Σωκράτης 

είναι οι απόψεις του συνοµιλητή του να στηρίζονται σε πραγµατικές πεποιθήσεις τους 

και όχι σε υποθέσεις (Γοργίας,500b Πολιτεία,346a, Κρίτων,49c-d). 

 Οι λόγοι για τους οποίους ο Σωκράτης δεν στηρίζεται σε υποθέσεις των 

συνοµιλητών του αλλά σε πραγµατικές πεποιθήσεις τους, απορρέουν από το ιδιαίτερο 

νόηµα που αποδίδει ο ίδιος στη φιλοσοφία. Ενδιαφέρεται να γνωρίσει τις πεποιθήσεις 

των συνοµιλητών του για ένα θέµα, διότι θεωρεί ότι οι πράξεις τους είναι απόρροια 

των πεποιθήσεών τους. Όταν εκείνος γνωρίζει τις αληθινές πεποιθήσεις των 

συνοµιλητών του, τότε µπορεί να ελέγξει, αφενός την ειλικρίνεια των επιχειρηµάτων 

τους, αφετέρου την ύπαρξη αληθινού ενδιαφέροντος – επιδίωξης για αναζήτηση της 

αλήθειας, παρέχοντας, επιπλέον, στους συνοµιλητές του τη δυνατότητα εκ νέου 

έρευνας των θεµάτων για τα οποία οι απαντήσεις θεωρούνταν µέχρι τότε δεδοµένες 
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(Vlastos,1996,33). Ο έλεγχος απλών υποθέσεων των συνοµιλητών δεν έχει 

ενδιαφέρον, διότι δεν αντικατοπτρίζει τον τρόπο µε τον οποίο πράττουν οι 

συνοµιλητές.  

Ο έλεγχος στον οποίο υποβάλλει ο Σωκράτης του συνοµιλητές του έχει διπλό 

ρόλο, φιλοσοφικό και θεραπευτικό, µε κύριο άξονα την εύρεση λύσης στο πρακτικό 

ερώτηµα «πώς πρέπει να ζούµε» (Vlastos,1996,34). Ο Σωκράτης, µέσα από τις 

συζητήσεις του µε τους διάφορους συνοµιλητές του, δεν επιθυµεί µόνο να ελέγξει τον 

τρόπο µε τον οποίο αυτοί σκέφτονται και διατυπώνουν τα επιχειρήµατά τους µέσω 

των προτάσεών τους, αλλά και τον ίδιο τους τον βίο κατ’ επέκταση, διότι τούτος 

αποτελεί συνέπεια του τρόπου µε τον οποίο οι συνοµιλητές σκέφτονται 

(Πρωταγόρας,333b8-c9). Ανακαλύπτοντας ο ίδιος ασυνέπειες στα επιχειρήµατα που 

διατυπώνουν οι συνοµιλητές, τους «κατευθύνει» στη συνειδητοποίηση της άγνοιάς 

τους, στη γνώση του εαυτού τους και των πεποιθήσεών τους και κατ’ επέκταση στη 

«διόρθωση» εσφαλµένων απόψεων, οι οποίες οδηγούν σε εσφαλµένο τρόπο ζωής 

(Brickhouse & Smith,1996,121-124).  

Ο σωκρατικός έλεγχος, αποτελεί σηµαντικό µέρος της φιλοσοφικής 

προσέγγισης που ακολουθούσε ο Σωκράτης µε τους µαθητές του και µε οποιοδήποτε 

άλλον διατεθειµένο να συζητήσει µαζί του. Αν µπορούσαµε να διακρίνουµε τα 

βήµατα της ελεγκτικής πορείας που ακολουθεί, θα λέγαµε ότι, σε πρώτη φάση, ο 

Σωκράτης ζητά από τον συνοµιλητή του να πάρει θέση, δίνοντας έναν ορισµό για το 

προς συζήτηση θέµα, το οποίο ο συνοµιλητής θεωρεί ότι το γνωρίζει καλά. Εφόσον ο 

συνοµιλητής διατυπώσει τον ορισµό του, ο Σωκράτης προσπαθεί να βεβαιωθεί, 

κάνοντας διευκρινιστικές ερωτήσεις, πως ο ορισµός αυτός απορρέει από πραγµατικές 

πεποιθήσεις του συνδιαλεγόµενου ατόµου και όχι από υποθέσεις. Στη συνέχεια, 

υποβάλλει ερωτήσεις στον συνοµιλητή του, προκειµένου να διαλευκανθούν διάφορα 

σηµεία του ορισµού, καταλήγοντας να δείξει είτε ότι οι συνέπειες του ορισµού είναι 

απαράδεκτες, είτε ότι κάποιες προκείµενες στις οποίες βασίστηκε ο ορισµός 

περιείχαν αντιφάσεις. Ο συνοµιλητής αναγκάζεται να εγκαταλείψει τον ορισµό που 

αρχικά είχε δώσει και να διατυπώσει έναν καινούργιο, ο οποίος υποβάλλεται σε 

κριτική από τον Σωκράτη για να αποδειχθεί εκ νέου ότι δεν είναι λογικά έγκυρος 

(Καρασµάνης,2002,92-93 Vlastos,1996,35). 

Συνοπτικά, η ελεγκτική διαδικασία περνά από τα ακόλουθα στάδια: α) την 

αποσαφήνιση του θέµατος συζήτησης µε διατύπωση ακριβούς ορισµού του, β) την 

τεκµηρίωση των λόγων και των στοιχείων στα οποία βασίζεται ο ορισµός, γ) την 
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παράθεση πραγµατικών ή πιθανών αντεπιχειρηµάτων προς την άποψη που συζητάτε, 

δ) την κριτική επιχειρηµατολογία απέναντι σε αυτές τις πιθανές εναλλακτικές 

προτάσεις, και τέλος, ε) τη τελική εκτίµηση των επιχειρηµάτων που στηρίζουν τον 

αρχικό ορισµό (Creel,2001,45). 

Ο σωκρατικός έλεγχος στοχεύει στη κάθαρση της ψυχής των συνοµιλητών 

από αντιφάσεις και λάθη στις θέσεις που διατυπώνουν (Μένων, 84a-c). Η απορία 

στην οποία φτάνουν οι συνοµιλητές του Σωκράτη, µέσα από την ελεγκτική 

διαδικασία που ακολουθεί ο δεύτερος, τους οδηγεί στην οδυνηρή ανακάλυψη της 

άγνοιάς τους για το θέµα που συζητούν (Σοφιστής 229e-330e). Η άγνοια, ωστόσο, 

αποτελεί τη βάση για να αποκτήσει ο συνοµιλητής του Σωκράτη κίνητρο για έρευνα 

και ανακάλυψη της αληθινής γνώσης. Ανακαλύπτοντας ο συνοµιλητής την αληθινή 

γνώση, είναι σε θέση να πράττει ορθά διότι, κατά τον Σωκράτη, η  αρετή είναι γνώση 

(Robinson,1996,12-15). Κατά συνέπεια, η φιλοσοφία του Σωκράτη έχει πρωτίστως 

πρακτική σκόπευση. Μέσα από τον σωκρατικό έλεγχο οι συνοµιλητές του 

συνειδητοποιούν την άγνοιά τους και τον πεπλανηµένο τρόπο ζωής που συνεπάγεται 

αυτή. Οδηγούνται στην αυτογνωσία και στη συνέχεια αναζητούν την αληθινή γνώση, 

ώστε να την οικειοποιηθούν στην καθηµερινή ζωή τους, µε απώτερο στόχο το ευ ζην. 

Η άποψη ότι η αρετή είναι γνώση αποτελεί κινητήρια δύναµη για την έναρξη 

της ελεγκτικής διαδικασίας και στηρίζεται στην αρχή που αποδέχεται ο Σωκράτης, 

βάσει της οποίας κανείς δεν πράττει εκούσια το κακό (Απολογία 37e5). Το ότι πράττει 

κάποιος το κακό σηµαίνει ότι δεν γνωρίζει ποιο είναι το καλό. Όταν µάθει ποιο είναι 

το καλό - η αρετή, τότε είναι σε θέση να το πράξει κιόλας (Prior,1996,4). Ωστόσο, η 

ανακάλυψη της αληθινής γνώσης είναι προσωπική υπόθεση των συνοµιλητών. Ο 

Σωκράτης, µέσα από την ελεγκτική διαδικασία που ακολουθεί, δεν ενσταλάζει την 

αληθινή γνώση στους συνοµιλητές του. Ο ίδιος άλλωστε, όπως παρουσιάζεται στους 

διαλόγους του Πλάτωνα (Απολογία, Σοφιστής, Μένων), δεν φαίνεται να κατέχει την 

γνώση. Ακόµη, όµως κι αν αυτός κατείχε την αληθινή γνώση, αυτή πρέπει να µείνει 

για τον εαυτό του, διότι µεταβιβάζοντάς την στους συνοµιλητές τους, θα τους 

οδηγούσε στην δογµατική αποδοχή των δικών του απόψεων, ανεξάρτητα από το αν οι 

ίδιοι πραγµατικά τις αποδέχονται ή όχι (Prior,1996,4). Εποµένως, η ελεγκτική 

διαδικασία που ακολουθεί ο Σωκράτης, µέσα από λογικά επιχειρήµατα τα οποία 

διασφαλίζουν την αντικειµενικότητα και αµεροληψία της όλης διαδικασίας, δείχνει 

στους συνοµιλητές τί δεν είναι σωστό (αρνητική γνώση), αφήνοντας τους να 

ανακαλύψουν εκείνοι τί πραγµατικά είναι σωστό (θετική γνώση). 
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Ο ρόλος τους Σωκράτη είναι εκείνος της «αλογόµυγας» που αφυπνίζει τους 

συνοµιλητές από τον εφησυχασµό του δογµατισµού, δηµιουργεί γνωστική περιέργεια 

και τους διαθέτει ευνοϊκά  προς την αναζήτηση της αλήθειας. Ο ελεγκτικός 

χαρακτήρας του Σωκράτη, έχει προσωπικό χαρακτήρα, επιζητεί την «ψήφο» 

συγκατάθεσης του συνοµιλητή και όχι του σοφού, του ανθρώπου - αυθεντία πάνω 

στο συζητούµενο θέµα ή της πλειοψηφίας των ανθρώπων που τυχόν παρευρίσκονται 

στο χώρο που εκτυλίσσεται η συζήτηση (Robinson,1996,16,18-19). 

 

Η µαιευτική µέθοδος 

 

Πέρα από τον ελεγκτικό – αρνητικό χαρακτήρα της φιλοσοφίας του Σωκράτη, 

ιδιαίτερα σηµαντική είναι η µαιευτική µέθοδος που χρησιµοποιεί, προκειµένου να 

βοηθήσει τους συνοµιλητές του (ή τους µαθητές) τους να διατυπώσουν αυτό που ήδη 

γνωρίζουν, αλλά δεν έχουν άµεσα συνειδητοποιήσει ότι το γνωρίζουν (θετικός 

χαρακτήρας της φιλοσοφίας του Σωκράτη).  

Η µαιευτική µέθοδος µοιάζει µε την ελεγκτική µέθοδο στο ότι χρησιµοποιεί 

τις ερωταποκρίσεις, προκειµένου να  οδηγήσει τους συνοµιλητές σε κάποιο βαθµό 

γνώσης. Ωστόσο, διαφέρει στο ότι η ελεγκτική διαδικασία χρησιµοποιείται από το 

Σωκράτη για να ελέγξει  την γνώση που θεωρούν ότι κάποιοι άλλοι κατέχουν, ενώ η 

µαιευτική χρησιµοποιείται για να αναδειχθεί η γνώση που κάποιοι κατέχουν χωρίς να 

το έχουν συνειδητοποιήσει (Καρασµάνης,2002,115). 

Αφού έχει προηγηθεί η συνειδητοποίηση της άγνοιας των οµιλητών ότι τελικά 

δεν κατέχουν το θέµα, για το οποίο καυχιόνταν ότι γνώριζαν και έχουν ξεριζωθεί από 

το νου οι σφαλερές και συγκεχυµένες αντιλήψεις, ανοίγει ο δρόµος για την κοινή 

αναζήτηση, του Σωκράτη και των συνοµιλητών του, η οποία θα οδηγήσει στον τελικό 

στόχο, δηλαδή την κατάκτηση της αλήθειας (Αυγελής,2001,172). Ο Σωκράτης, 

διατυπώνοντας κατάλληλες ερωτήσεις οδηγεί τον συνοµιλητή του, σταδιακά, σε µια 

πιο καθαρή ανάπτυξη των σκέψεών του, έως ότου φτάσει στο σηµείο να µπορεί να 

εκφράσει αυτό που βρισκόταν σε λανθάνουσα µορφή µέσα του. Οι ερωτήσεις που 

χρησιµοποιεί έχουν διευκρινιστικό χαρακτήρα και σε καµία περίπτωση δεν 

υποδεικνύουν συγκεκριµένες απαντήσεις στον συνοµιλητή. 

Ο ίδιος ο Σωκράτης «βαφτίζει» τη µέθοδό του «µαιευτική», διότι µοιάζει µε 

την τέχνη της µαίας (µαία ήταν η µητέρα του Σωκράτη).  
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«Γιατί αυτό εδώ που θα πω είναι και σε µένα όπως και στις µαίες το 

ίδιο: είµαι άγονος σε σοφία και σωστά µε κατηγόρησαν ήδη πολλοί, ότι 

ρωτάω τους άλλους, ενώ ο ίδιος δεν αποκρίνοµαι τίποτα για κανένα πράγµα, 

επειδή δεν έχω τίποτα σοφό να πω. Αιτία αυτού του πράγµατος είναι η 

ακόλουθη:ο Θεός µε αναγκάζει να ξεγεννώ, µα να γεννώ µε εµπόδισε. ∆εν 

είµαι λοιπόν εγώ ο ίδιος κανένας σοφός, ούτε υπάρχει κανένα δικό µου 

εύρηµα, γέννηµα της δικής µου ψυχής. Όσοι  όµως µε συναναστρέφονται, 

µερικοί στην αρχή φαίνονται πολύ αµαθείς, µα όλοι σ’ όσους δώσει ο θεός, 

καθώς προχωρεί η συναναστροφή, δείχνουν θαυµάσια επίδοση, όπως 

πιστεύουν και οι ίδιοι και οι άλλοι. Και είναι φανερό ότι από µένα δεν έµαθαν 

ποτέ τίποτε, αλλά αυτοί από µόνοι τους βρήκαν και γέννησαν πολλά και 

καλά»6 (Θεαίτητος 150c-d, µτφρ.Θεοδωρακόπουλου). 

 

Ο Σωκράτης, εφαρµόζοντας τη µαιευτική µέθοδο «διδάσκει» τους µαθητές 

του και ταυτόχρονα δεν τους διδάσκει! Το οξύµωρο αυτό σχήµα που µπορεί κάποιος 

να εκλάβει ως σύνθετη ειρωνεία, µπορεί να δικαιολογηθεί µε βάση τα ακόλουθα. Αν 

θεωρήσουµε τη διδασκαλία ως µεταβίβαση της γνώσης από εκείνον που γνωρίζει σε 

εκείνον που δεν γνωρίζει, τότε ο Σωκράτης δηλώνει ότι δεν διδάσκει τίποτα στους 

άλλους διότι ο ίδιος δεν διαθέτει κάτι για να το µεταβιβάσει. Αν, ωστόσο, εκλάβουµε 

τον όρο «διδασκαλία» ως τη διαδικασία εµπλοκής των επίδοξων µαθητών σε 

ελεγκτική επιχειρηµατολογία, ώστε να συνειδητοποιήσουν οι ίδιοι την άγνοιά τους 

και να µπορέσουν να ανακαλύψουν από µόνοι τους την αλήθεια που δεν αποκάλυψε 

ο δάσκαλος, τότε, ο Σωκράτης είναι ένας πραγµατικός δάσκαλος, που όντως γνωρίζει 

πώς να υποβοηθήσει άλλους να γνωρίσουν τον εαυτό τους! (Vlastos,2000,72). 

 

 

 

                                                 
6 ᾽Επεὶ τόδε γε καὶ ἐµοὶ ὑπάρχει ὅπερ ταῑς µαίαις ἄγονος εἰµι σοφίας, καὶ ὅπερ ἤδη 
πολλοί µοι ὠνείδισαν, ὡς τούς µὲν ἄλλους ἐρωτῶ, αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀποφαίνοµαι περὶ 
οὐδενὸς διὰ τὸ µηδὲν ἔχειν σοφόν, ἀληθὲς ὀνειδίζουσιν. Τὸ δὲ αἴτιον τούτου τοδε 
µαιεύεσθαί µε ὁ θεὸς ἀναγκάζει, γεννᾱν δὲ ἀπεκώλυσεν. Εἰµὶ δὴ οὖν αὐτὸς µὲν οὐ πάνυ 
τι σοφός,  οὐδέ τί µοι ἔστιν εὕρηµα τοιοῡτον γεγονὸς τῆς ἐµῆς ψυχῆς ἔκγονον οἱ δ’ ἐµοὶ 
συγγιγνόµενοι τὸ µεν πρῶτον φαίνονται ἔνιοι µὲν καὶ πάνυ ἀµαθεῑς, πάντες δὲ προϊο 
ύσης τῆς συνουσίας, οἷσπερ ἄν ὁ θεὸς παρείκῃ, θαυµαστόν ὅσον ἐπιδιδόντες, ὡς αὑτοῑς 
τε καὶ τοῖς ἄλλοις δοκοῡσι καὶ τοῡτο ἐναργὲς ὅτι παρ’ ἐµοῡ οὐδὲν πώποτε µαθόντες, ἀλλ’ 
αὐτοὶ παρ’ αὑτῶν πολλὰ καὶ καλὰ εὑρόντες τε καὶ τεκόντες (Θεαίτητος 150c-d). 
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Η σωκρατική ειρωνεία 

  

Κινητήριο µοχλό για να τεθεί σε εφαρµογή τόσο η ελεγκτική όσο και η 

µαιευτική διαδικασία αποτελεί η «ειρωνεία» του Σωκράτη. Σε κάθε διάλογο ο 

Σωκράτης δηλώνει, καταρχάς, την άγνοιά του και προσποιείται ο ίδιος ότι θέλει να 

«διδαχθεί» από το συνοµιλητή του, ο οποίος τον διαβεβαιώνει ότι κατέχει πολύ καλά 

το προς συζήτηση θέµα. Η προσποίηση της άγνοιας στη συνοµιλία αποτελεί αυτό που 

συνήθως αποκαλείται «σωκρατική ειρωνεία». 

Έχει γίνει πολύς διάλογος για τη σηµασία της σωκρατικής ειρωνείας και του 

στόχου που επιτελεί. «Ειρωνεία είναι η χρήση της λέξεως για να εκφράσουµε κάτι 

άλλο, ιδιαίτερα το αντίθετο, από το κυριολεκτικό νόηµά της» (Webster’s Dictionary,  

Vlastos,2000,57). Γιατί, ωστόσο, να θέλει κάποιος να διαστρεβλώσει το νόηµα µιας 

λέξης; Οι πιθανές αιτίες είναι, καταρχάς, η χιουµοριστική διάθεση, η διάθεση για 

χλευασµό ή τέλος η διάθεση για δηµιουργία αινιγµατικής κατάστασης στον αποδέκτη 

της ειρωνείας (Vlastos,2000,57-58). Η τελευταία διάσταση της ειρωνείας κινδυνεύει 

να παρανοηθεί, µε ακραίο αποτέλεσµα ο αποδέκτης της ειρωνείας να µην αντιληφθεί 

καν την ειρωνεία. 

Η ειρωνεία του Σωκράτη είναι ένα αίνιγµα από µόνη της, τόσο όσον αφορά 

στην αιτία προέλευσής της (ποια αιτία οδηγεί το Σωκράτη να ειρωνευτεί), όσο και 

στο αν η ειρωνεία είναι ένας τρόπος για να ψεύδεται ο Σωκράτης ότι δεν κατέχει τη 

γνώση για το θέµα που συζητιέται, ενώ στη πραγµατικότητα την κατέχει αλλά δεν 

θέλει να την αποκαλύψει – δεν θέλει να εκθέσει τη σοφία του.  Ο Σωκράτης 

ειρωνεύεται την ανεύθυνη στάση των συνοµιλητών του. Χρησιµοποιεί την ειρωνεία 

του όχι µε σκοπό να εξαπατήσει, καλύπτοντας αυτό που τελικά αφήνει να 

αποκαλύψουν µόνοι τους οι συζητητές του, αλλά µε σκοπό να «παίξει» ανάµεσα στην 

επιφάνεια των θεµάτων συζήτησης και το βάθος τους, δηλώνοντας έτσι το όριο που 

τα χωρίζει και το µέτρο που τα ενώνει (Μιχαηλίδης,1992,78).  

Η ειρωνεία του Σωκράτη είναι ένα «όργανο» πρόκλησης και αφύπνισης των 

εφησυχασµένων συνειδήσεων εκείνων, µε τους οποίους συνδιαλέγεται. Η προσποιητή 

ή πραγµατική άγνοιά του λειτουργεί αφυπνίζοντας τους συνοµιλητές του, οι οποίοι 

προσπαθούν να επιδείξουν την γνώση τους, έστω κι αν πολύ σύντοµα, λόγω της 

επιχειρηµατολογίας που αναπτύσσει ο Σωκράτης, συνειδητοποιούν την άγνοιά τους. 

Με διαφορετικά λόγια, ο Σωκράτης ειρωνεύεται για να θέσει σε εγρήγορση τις 

κριτικές δυνάµεις των συνδαιτυµόνων του, για να τους δηµιουργήσει κίνητρο να 
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αναπτύξουν τις απόψεις τους και τελικά να πετύχει ο ίδιος το στόχο του, δηλαδή την 

απόδοση αληθινού κινήτρου στους συνοµιλητές του για αναζήτηση και γνωριµία µε 

τον εαυτό τους. 

 

 

Η φιλοσοφία ως «τέχνη του βίου»7

 

Το ότι η φιλοσοφία αποτελεί τρόπο ζωής του Σωκράτη δεν αποδεικνύεται 

µονάχα από την ελεγκτική µέθοδο που χρησιµοποιεί προς τους συνοµιλητές του για 

να διαγνώσει την άγνοιά τους και την µαιευτική µέθοδο που χρησιµοποιεί για να τους 

οδηγήσει στην αναζήτηση της γνώσης, αλλά από το γεγονός ότι ο ίδιος δεν θα 

µπορούσε να κάνει τίποτα διαφορετικό στη ζωή του από το να φιλοσοφεί. 

Στην Απολογία  υπάρχουν σηµεία από τα οποία φαίνεται ότι η φιλοσοφία δεν 

αποτελεί απλή ενασχόληση του Σωκράτη, αλλά τρόπο ζωής. Όταν ο Σωκράτης 

πληροφορείται από χρησµό του µαντείου  των ∆ελφών ότι είναι ο πιο σοφός 

άνθρωπος της Αθήνας, δεν διστάζει να «ελέγξει» το χρησµό8 µε το να διεξάγει 

«έρευνα» σε οµάδες σοφών ανθρώπων (ποιητές, πολιτικοί και τεχνίτες) (Απολογία, 

22c-23). Συνειδητοποιεί, τελικά, ότι ο χρησµός είναι σωστός  από την άποψη ότι ο 

ίδιος, τουλάχιστον, γνωρίζει ότι δεν γνωρίζει τίποτα, σε αντίθεση µε άλλους που 

καυχούνται ότι είναι σοφοί ενώ δεν είναι. Ο Σωκράτης, έχοντας αυτογνωσία, κάνει 

σαφή διάκριση µεταξύ της µικρής αξίας που έχει η σοφία του ανθρώπου απέναντι στη 

θεϊκή σοφία, δικαιολογώντας έτσι ότι δεν θα µπορούσε να κάνει ποτέ λάθος το 

µαντείο των ∆ελφών έστω κι αν αυτός αρχικά το «αµφισβήτησε» (Απολογία,23a-

23b3). 

Η φιλοσοφία εισέρχεται µέσα στην ίδια τη ζωή του Σωκράτη, γεγονός το 

οποίο επιβεβαιώνει µε το θάνατο του. Στην Απολογία του αρνείται να εγκαταλείψει 

τις θέσεις  του και να µη φιλοσοφεί  από το φόβο µην του επιβληθεί ως ποινή ο 

θάνατος σχετικώς µε τις καταγγελίες που τον οδήγησαν στο δικαστήριο. Ο ίδιος 

αναφέρει:  

                                                 
7 Ο όρος αυτός έχει χρησιµοποιηθεί από τον Α. Νεχαµά στο βιβλίο του, Η Τέχνη του Βίου, Αθήνα: 
Εκδόσεις Νεφέλη,2001. 
8 «ὡς ἐνταῡθα εἴπερ που ἐλέγξων τὸ µαντεῑον καὶ αποφανῶν τῷ χρησµῷ ὅτι «οὑτοσὶ 
ἐµοῡ σοφώτερός ἐστι, σὺ δ’ ἐµὲ ἔφησθα»» (Απολογία, 21c1-2). 
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«…όπως εγώ ενόµισα και υπέθεσα, µε το καθήκον να ζω φιλοσοφών 

και εξετάζων τον εαυτόν µου και τους άλλους, εδώ, φοβηθείς ή θάνατον ή 

άλλο οτιδήποτε πράγµα, εγκατέλειπα την θέσην µου. Τούτο θα ήτο πράγµατι 

ασυγχώρητον σφάλµα και η αλήθεια τότε δικαίως ήθελε τις φέρει εµέ εις το 

δικαστήριον, διότι δεν πιστεύω ότι υπάρχουν θεοί, διότι απειθώ εις τον 

χρησµόν και φοβούµαι τον θάνατον και νοµίζω ότι είµαι σοφός ενώ δεν είµαι. 

∆ιότι το να φοβήται τις βεβαίως τον θάνατον, ω άνδρες, ισοδυναµεί µε το να 

νοµίζει ότι είναι σοφός ενώ δεν είναι. ∆ιότι κανείς δεν γνωρίζει τον θάνατον, 

ουδέ αν τυγχάνει ή να είναι εις τον άνθρωπον το µέγιστον απ’ όλα τα αγαθά, 

φοβούνται δε αυτόν ως να γνωρίζουν καλώς ότι είναι το µέγιστον εκ των 

κακών»9 (Απολογία, 28e4-29b1, µτφρ. Κ. Αραπόπουλου). 

 

Ο Σωκράτης θεωρεί ότι δεν  θα ζηµιωθεί ο ίδιος µε το θάνατό του αλλά οι 

ίδιοι οι Αθηναίοι που δεν θα έχουν πλέον µια «αλογόµυγα» σταλµένη από το θεό να 

τους ασκεί έλεγχο και να τους προτρέπει να ζήσουν καλύτερα (Απολογία,30e6-31a). 

Η φιλοσοφία του Σωκράτη είναι τρόπος ζωής για να τον εφαρµόσει τόσο στον εαυτό 

του όσο και στους άλλους, επιµένοντας ότι «ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς 

ἀνθρώπῳ» (Απολογία,38a5-38a6). Ο Σωκράτης επιστρατεύει τον έλεγχο και την 

κριτική διάσταση της σκέψης για πρακτικούς σκοπούς, µε απώτερο στόχο το ευ ζην. 

 

 

 

 

                                                 
9 «…ἐγὼ ᾠήθην τε καὶ ὑπέλαβον, φιλοσοφοῡντα µε δεῑν ζῆν καὶ ἐξετάζοντα ἐµαυτὸν καὶ 
τοὺς ἄλλους, ἐνταῡθα δὲ φοβηθεὶς ἢ θάνατον ἢ ἄλλ’ ὁτιοῡν πρᾱγµα λίποιµι τὴν τάξιν. 
δεινόν τἂν εἴη, καὶ ὡς ἀληθῶς τότ’ ἄν µε δικαίως εἰσάγοι τις εἰς δικαστήριον, ὅτι οὐ 
νοµίζω θεοὺς εἶναι ἀπειθῶν τῇ µαντείᾳ καὶ δεδιὼς θάνατον καὶ οἰόµενος σοφὸς εἶναι οὐκ 
ὤν. τὸ γάρ τοι θάνατον δεδιέναι, ὦ ἄνδρες, οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ δοκεῑν σοφὸν εἶναι µὴ 
ὄντα δοκεῑν γὰρ εἰδέναι ἐστὶν ἂ οὐκ οἶδεν. Οἶδε µὲν γὰρ οὐδεὶς τὸν θάνατον οὐδ’ εἰ 
τυγχάνει τῷ ἀνρθώπῳ πάντων µέγιστον ὂν τῶν ἀγαθῶν δεδίασι δ’ ὡς εὖ εἰδότες ὅτι 
µέγιστον τῶν κακῶν ἐστι» (Απολογία, 28e4-29b1). 
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1.3 Η πρακτική διάσταση της φιλοσοφίας: Το υπόδειγµα του Wittgenstein   

 

Ένα ιδιαίτερο στυλ φιλοσοφείν έχει συνδεθεί, τον εικοστό αιώνα, µε το όνοµα 

του Βιεννέζου φιλοσόφου, Ludwig Wittgenstein. Μπορεί να θεωρηθεί ως προέκταση 

ή εκλέπτυνση διαστάσεων που ενυπάρχουν στο πρακτικό «πρότυπο» του φιλοσοφείν. 

 

1.3.1 Πρώιµος Wittgenstein 

  

Ο Wittgenstein ασχολείται µε τη φιλοσοφία της γλώσσας, η οποία εξετάζει τα 

προβλήµατα της φιλοσοφίας µέσω της ανάλυσης του νοήµατος της γλώσσας. 

Κατανοεί τη φιλοσοφία ως δραστηριότητα κριτικής ανάλυσης του νοήµατος των 

προτάσεων της γλώσσας και όχι ως συσσώρευση γνώσης µε ταυτόχρονη αναζήτηση 

και θεµελίωση της αλήθειας. Κατά την αναζήτηση των όρων του νοήµατος, ο 

Wittgenstein κάνει κριτική του πεπλανηµένου νοήµατος (κριτική του ανόητου 

εφόσον, κατά τον Wittgenstein, η λογική πλάνη και η ανοησία ταυτίζονται). Με 

διαφορετικά λόγια, επιδιώκει να οριοθετήσει το νόηµα από την α-νοησία. 

Για να προσδιορίσει ο Wittgenstein το ρόλο της φιλοσοφίας, χρειάζεται να 

ξεκαθαρίσει τι µπορεί να λεχθεί µε τη γλώσσα και τι είναι ανείπωτο, µπορεί δηλαδή 

µόνο να δειχτεί. Η όλη φιλοσοφία του Wittgenstein είναι µια «κριτική της γλώσσας». 

Με βάση τον Wittgenstein έργο της φιλοσοφίας δεν είναι να περιγράψει τις πιο 

γενικές αλήθειες που διέπουν το σύµπαν ή τον ανθρώπινο νου. Αυτό υποστηρίζει, 

είναι έργο της επιστήµης και συγκεκριµένα της φυσικής και της ψυχολογίας  - 

νευροεπιστηµών αντίστοιχα. Η φιλοσοφία δεν ερευνά τη µεταφυσική φύση των 

πραγµάτων και δεν «καταγράφει» τα συµπεράσµατά της σε ειδικές φιλοσοφικές 

συνθετικές  a priori προτάσεις, γιατί δεν µπορούν να υπάρξουν τέτοιες προτάσεις. Ο 

ρόλος της φιλοσοφίας, κατά τον Wittgenstein, αναπροσανατολίζεται στη µελέτη του 

νοήµατος και όχι στη συσσώρευση νέας γνώσης.  

Ο Wittgestein αναπτύσσει µια αρκετά σύνθετη θεωρία του νοήµατος 

(εικονική θεωρία του νοήµατος). Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, ο κόσµος είναι το 

σύνολο των γεγονότων (Τr.1.1), δηλαδή των σχέσεων µεταξύ των αντικειµένων του 

κόσµου. Τα αντικείµενα είναι τα έσχατα στοιχεία από τα οποία αποτελείται ο κόσµος 

και καλούνται απλά, διότι δεν έχουν την δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσης σε κάτι 

άλλο. Τα απλά αντικείµενα έχουν την ιδιότητα να συνδέονται µε άλλα απλά 

αντικείµενα, συνιστώντας τα ατοµικά γεγονότα. Η δυνατότητα αυτή του αντικειµένου 
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να συνάπτεται µε άλλα καλείται µορφή του αντικειµένου (Τr.20141). Τα απλά 

αντικείµενα αποτελούν την ουσία του κόσµου (Τr.2021), είναι αµετάβλητα και 

αναλλοίωτα και το µόνο µεταβαλλόµενο είναι η δυνατότητα σύνδεσής τους µε άλλα 

αντικείµενα, ώστε να δηµιουργηθεί µια ατοµική κατάσταση-γεγονός. Ο τρόπος µε τον 

οποίο συνδυάζονται τα αντικείµενα σε µια ατοµική κατάσταση λέγεται δοµή. 

 Βάσει της εικονικής θεωρίας του νοήµατος, µια εικόνα είναι ένα «µοντέλο» 

του κόσµου (Tr.2.12). Το γεγονός ότι τα αντικείµενα έχουν µια ορισµένη σχέση 

µεταξύ τους, παριστάνεται από την πρόταση ότι στην εικόνα τα στοιχεία της έχουν, 

επίσης, µια ορισµένη σχέση µεταξύ τους (Tr.2.161, Τr. 2.17). Ένα γεγονός του  

κόσµου, για να µπορεί να εικονίζεται σε µια γλώσσα, πρέπει να έχει κάτι κοινό µε 

αυτό που εικονίζει. Η γλώσσα αποτελείται από προτάσεις, οι οποίες περιγράφουν τον 

κόσµο. Οι σύνθετες προτάσεις που χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή γλώσσα για να 

περιγράψουµε τα γεγονότα του κόσµου, αναλύονται σε τέτοιο βαθµό ώστε να 

φτάσουν στο να ονοµάζουν απλά γεγονότα, δηλαδή στη µη περαιτέρω ανάλυση παρά 

σε απλά αντικείµενα Οι προτάσεις αυτές, οι οποίες δεν «σηκώνουν» περαιτέρω 

ανάλυση λέγονται «ατοµικές».  

Για να είναι όµως δυνατή η περιγραφή του κόσµου µέσω των προτάσεων της 

γλώσσας, πρέπει να υπάρχει κάτι κοινό ανάµεσα στις προτάσεις αυτές και στην 

πραγµατικότητα που περιγράφουν. ∆εδοµένου ότι η πραγµατικότητα συνίσταται σε 

αλληλουχία γεγονότων, οι προτάσεις της γλώσσας θα πρέπει να εικονίζουν τα 

γεγονότα αυτά, δηλαδή να µοιράζονται την ίδια δοµή. Εποµένως, το κοινό σηµείο 

µεταξύ των προτάσεων της γλώσσας και των γεγονότων της πραγµατικότητας είναι  

ότι µοιράζονται την ίδια λογική µορφή (ισοµορφία). Αυτή καθαυτή η λογική µορφή 

όµως δεν µπορεί να λεχθεί, δηλαδή  να µπει στη γλώσσα, διότι προϋποτίθεται για 

κάθε τι που λέγεται.  «Καθρεφτίζεται» όµως µέσα στην πρόταση. Με διαφορετικά 

λόγια, αυτό που είναι προϋπόθεση αυτού που εκφράζεται µέσα στη γλώσσα, δεν 

µπορούµε εµείς µέσω της γλώσσας να το εκφράσουµε (Τr.4.121). Ωστόσο, αυτό που 

δεν λέγεται, δείχνεται, δηλαδή εκδηλώνεται σε αυτό που λέγεται (Τr.4.1212).  

Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειώσουµε τη διάκριση που κάνει ο 

Wittgenstein ανάµεσα σε ό,τι λέγεται (saying) και έχει αναφορά στα γεγονότα του 

κόσµου, και σε ό,τι δείχνεται (showing). Ό,τι δείχνεται δεν έχει αναφορά στα 

γεγονότα του κόσµου, και εδώ µπορούµε να συµπεριλάβουµε τη λογική, τις αξίες 

(άρα και την ηθική). Εφόσον ό,τι δείχνεται δεν έχει αναφορά στον κόσµο 
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συνεπάγεται πως ό,τι δείχνεται είναι άνευ περιγραφικού νοήµατος (α-νοησία) 

(Κιτσόπουλος,1978,  Βουδούρης,1972). 

Η πηγή της πλάνης των παραδοσιακών φιλοσόφων οφείλεται στην αδυναµία 

τους να κατανοήσουν τις αρχές της λογικής σύνταξης της γλώσσας, οι οποίες συχνά 

συγκαλύπτονται από την γραµµατική µορφή της γλώσσας. Οι αρχές αυτές, 

εκφράζουν την ουσία της φύσης οποιουδήποτε συστήµατος συµβολισµού ή, µε 

διαφορετικές λέξεις, τις συνθήκες κάθε δυνατής αναπαράστασης. Αποτυχία στη 

σύλληψη της δοµής της γλώσσας µπορεί να οδηγήσει κάποιον στη ψευδαίσθηση ότι 

µπορεί να πει πράγµατα τα οποία µπορούν µονάχα να δειχτούν. Κατά συνέπεια, 

µπορούµε να οδηγηθούµε σε παραπλανητικές ανοησίες, τις οποίες θεωρούµε ωσάν να 

είχαν νόηµα (Hacker,1986). 

Για να γίνει πιο σαφές πότε, κατά τον Wittgenstein, έχει νόηµα µια πρόταση 

πρέπει να ανατρέξουµε στις σηµειώσεις του για τη διάκριση µεταξύ senselessness και 

nonsense. Κατά τον Witgenstein, αυθεντικές προτάσεις είναι εκείνες που έχουν 

νόηµα. Νόηµα έχει µια πρόταση όταν εικονίζει τα γεγονότα του κόσµου και όταν 

λέει, αληθινά ή λανθασµένα, ότι ο κόσµος είναι έτσι ή διαφορετικά (Hacker,1986,18). 

Ο Wittgenstein δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια ή το ψεύδος µιας πρότασης όσον 

αφορά το περιεχόµενό της, αλλά για τη λογική ορθότητα µιας πρότασης, δηλαδή για 

το νόηµα της πρότασης.  

Με διαφορετικά λόγια, γνήσιες προτάσεις είναι οι εµπειρικές – ενδεχοµενικές 

(contingent)  προτάσεις. Πρόκειται για τις προτάσεις αυτές που δεχόµαστε ή 

διαψεύδουµε την αλήθεια τους µε απλή έρευνα του κόσµου στον οποίο αναφέρονται. 

Η πρόταση «Σήµερα ψάρεψα λυθρίνια» είναι µια εµπειρική πρόταση, διότι µπορεί να 

ελεγχθεί αν σήµερα (και όχι κάποια άλλη στιγµή) ψάρεψα (δεν έκανα κάποια άλλη 

διαφορετική δραστηριότητα) και τι ψάρεψα (λυθρίνια, πέστροφες, χταπόδια). Η 

πρόταση «Ψάρεψα ντιναπόγιες» είναι επίσης εµπειρική πρόταση, έστω και αν είναι 

ψευδής, γιατί δεν υπάρχουν ντιναπόγιες. Το ότι δεν υπάρχουν ντιναπόγιες είναι 

αποτέλεσµα εµπειρικής έρευνας, άρα η παραπάνω πρόταση, αν και ψευδής ως προς 

την αλήθεια του περιεχοµένου της, είναι µια σωστή εµπειρική πρόταση. 

Αν θεωρήσουµε τις εµπειρικές προτάσεις ως το µέσο ενός νήµατος, τότε στα 

άκρα του, οι οριακές προτάσεις του, είναι προτάσεις µε νόηµα, οι οποίες είναι είτε 

ταυτολογίες είτε  αντιφάσεις. Οι προτάσεις αυτές δεν παραβιάζουν τις αρχές της 

λογικής σύνταξης των προτάσεων, ωστόσο δεν εικονίζουν µια πιθανή κατάσταση 

πραγµάτων έξω από το εύρος των πιθανοτήτων. Οι προτάσεις αυτές δεν λένε τίποτα 
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για τα πράγµατα του κόσµου, ούτε τα επιβεβαιώνουν, ούτε τα αναιρούν. Παρόλο που 

οι προτάσεις αυτές δεν λένε τίποτα για τον κόσµο, δείχνουν τη λογική δοµή του 

κόσµου. Τέτοιες προτάσεις στερούνται νοήµατος αλλά δεν είναι α – νοησίες. Είναι, 

κατά την ορολογία του Wittgenstein, sinnlos  αλλά όχι unsinnig (Hacker,1984,18).  

Από την άλλη πλευρά, ανόητες προτάσεις είναι οι ψευδοπροτάσεις. Οι 

ανόητες προτάσεις παραβιάζουν τους κανόνες της λογικής σύνταξης. Το κοινό 

στοιχείο των ανόητων προτάσεων µε τις προτάσεις χωρίς νόηµα είναι ότι και οι δυο 

δεν µας λένε τίποτα. Ωστόσο, οι α-νόητες προτάσεις, σε αντίθεση µε τις προτάσεις 

χωρίς νόηµα, δεν δείχνουν τίποτα για τον κόσµο (ούτε για τη δοµή του ούτε για το 

περιεχόµενό του) και επιπλέον, παραβιάζουν τους κανόνες της λογικής σύνταξης. 

Άµεσα ανόητες προτάσεις γίνονται εύκολα αντιληπτές. Για παράδειγµα, η 

πρόταση «Είναι το καλό περισσότερο ή λιγότερο πανοµοιότυπο µε το όµορφο» 

υποπίπτει κατευθείαν στις άµεσα ανόητες προτάσεις. Ωστόσο, υπάρχουν έµµεσες 

«κρυµµένες» ανόητες προτάσεις. Όταν, για παράδειγµα, οι φιλόσοφοι προσπαθούν να 

πουν ό,τι µπορεί µονάχα να δειχθεί, τότε εκφέρουν προτάσεις ανόητες, οι οποίες δεν 

δείχνουν καν τι προσπαθεί να πει ο φιλόσοφος.  

Υπό αυτό το πρίσµα, η φιλοσοφία, ως κριτική της γλώσσας, θέτει τα όρια της 

σκέψης, ή πιο σωστά τα όρια της έκφρασης της σκέψης. Το σύνολο των γνήσιων 

προτάσεων (εννοούµε τις εµπειρικές προτάσεις αλλά και τα άκρα αυτών, δηλαδή τις 

αναλυτικές και τις αντιφατικές προτάσεις) συνιστά το εύρος αυτών που µπορούµε να 

σκεφτούµε. Είναι οι προτάσεις της επιστήµης. Προτάσεις που αναφέρονται στην 

ηθική, στην ύπαρξη Θεού ή στην αθανασία της ψυχής, στο ωραίο είναι στην ουσία µη 

γνήσιες προτάσεις, είναι ψευδοπροτάσεις. Εφόσον δεν µπορούµε να ξέρουµε αν 

υπάρχει Θεός ή ηθική ή αθάνατη ψυχή, ή το ωραίο δεν µπορούµε να σκεφτούµε 

τίποτα γι αυτά. ∆εν υπάρχουν γνήσιες προτάσεις ηθικές, θεολογικές, αισθητικές  για 

τα θέµατα αυτά. Οι αξίες ανήκουν στο χώρο της σιωπής (Hacker,1986,23), 

πράτονται, δεν «λέγονται». Ο ίδιος ο Wittgenstein αναφέρει ότι «οι περισσότερες 

προτάσεις και τα ερωτήµατα που έχουν διατυπωθεί για φιλοσοφικά ζητήµατα δεν 

είναι εσφαλµένα, αλλά α-νόητα. Για αυτό δεν µπορούµε καθόλου να απαντούµε σε 

τέτοιου είδους ερωτήµατα, αλλά µόνο να πιστοποιούµε πως είναι α-νόητα. Τα 

περισσότερα ερωτήµατα και οι προτάσεις των φιλοσόφων στηρίζονται στο πώς δεν 

καταλαβαίνουµε τη λογική της γλώσσας µας» (Tr.4.003). Με τον τρόπο αυτό, η 

παραδοσιακή φιλοσοφία, προσπαθώντας να µιλήσει για πράγµατα που δεν µπορούν 
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να εκφρασθούν µέσω της γλώσσας καταλήγει να είναι, κατά τον Wittgenstein, 

ανοησία.  

Ο ρόλος της φιλοσοφίας δεν είναι η παράθεση δογµάτων ή η κατασκευή 

θεωριών. Η φιλοσοφία δεν είναι µια από τις φυσικές επιστήµες (Tr.4.111), δεν µας 

παρέχει νέα γνώση. Η φιλοσοφία είναι µια «δραστηριότητα» λογικής διασάφησης 

των σκέψεων. «Η φιλοσοφία δεν είναι διδασκαλία, αλλά δραστηριότητα. Ένα 

φιλοσοφικό έργο ουσιαστικά αποτελείται από διευκρινίσεις. Το αποτέλεσµα της 

φιλοσοφίας δεν είναι «φιλοσοφικές προτάσεις», αλλά η διασάφηση των προτάσεων. 

Η φιλοσοφία πρέπει να αποσαφηνίζει και να οριοθετεί αυστηρά τις σκέψεις που 

συνήθως είναι, θα λέγαµε, θολές και συγκεχυµένες». (Tr. 4.112). ∆ουλειά της είναι 

να εξαφανίσει τις παρανοήσεις, να  προβεί σε διαλεύκανση των προτάσεων από 

µεταφυσικά στοιχεία και τελικά να διαλύσει κάθε πιθανό  φιλοσοφικό πρόβληµα που 

µπορεί να ανακύψει. Με διαφορετικά λόγια στόχος της φιλοσοφίας είναι η 

οριοθέτηση των προτάσεων των επιστηµών, ως µόνες γνήσιες προτάσεις (Τr.4.113). 

Όπως αναφέρει ο Wittgenstein, «όλη η φιλοσοφία είναι «κριτική της γλώσσας»» 

(Τr.4.0031). Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω της ανάλυσης (γλωσσική ανάλυση των 

προτάσεων). Η ανάγκη της ανάλυσης ανακύπτει από τις γλωσσικές παρανοήσεις που 

µπορεί να υπάρχουν σε µια πρόταση. Ο Wittgenstein επιµένει πως «όλα όσα 

µπορούµε γενικά να σκεφτούµε, µπορούµε να τα σκεφτούµε καθαρά. Όλα όσα 

µπορούν να ειπωθούν, µπορούν να ειπωθούν καθαρά». (Tr.4.116).  

Ο Wittgenstein αναγνωρίζει ως τη µόνη ορθή µέθοδο της φιλοσοφίας, το «να 

µη λέµε τίποτα  εκτός από αυτό που µπορεί να ειπωθεί, όπως είναι οι προτάσεις των 

φυσικών επιστηµών – δηλαδή κάτι που δεν έχει να κάνει τίποτα µε τη φιλοσοφία -, 

και κάθε φορά που κάποιος άλλος θα ήθελε να πει κάτι µεταφυσικό, να του 

υποδεικνύουµε πώς άφησε ορισµένα σηµεία στις προτάσεις του χωρίς να τους 

προσδώσει µια σηµασία. Αυτή η µέθοδος δεν θα ικανοποιούσε τον άλλο-δεν θα είχε 

το αίσθηµα πως τον διδάσκουµε φιλοσοφία, αλλά αυτή θα ήταν η µόνη αυστηρά 

σωστή µέθοδος» (Tr.6.53).  

Αν όµως, το µόνο που µπορούµε να πούµε είναι οι προτάσεις της επιστήµης, 

οι οποίες δεν έχουν σχέση µε τη φιλοσοφία, τότε προκύπτει ότι η φιλοσοφία είναι 

κάτι που δεν µπορεί να λεχθεί. Η φιλοσοφία, κατά τον Wittgenstein, είναι 

δραστηριότητα, όχι θεωρία. Σκοπός της είναι η διασαφήνιση της λογικής (άρα του 

νοήµατος) της γλώσσας µας. Με διαφορετικά λόγια, µπορεί να ειπωθεί ότι  το στυλ 

φιλοσοφείν που προτείνει ο Wittgenstein, έχει αντιθεωρητικό χαρακτήρα. 
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 Ο Wittgenstein αντιλαµβάνεται την «αρνητική» διάσταση του έργου της 

φιλοσοφίας. Όποτε κάποιος εκφέρει µια µεταφυσική αλήθεια, ο φιλόσοφος πρέπει να 

δείχνει ότι αυτό που λέχθηκε είναι άνευ νοήµατος (α-νοησία). Ο φιλόσοφος εξετάζει 

τις προτάσεις και αποφαίνεται αν υπάρχει σε αυτές κάποιος µεταφυσικός όρος ο 

οποίος δεν εικονίζει την πραγµατικότητα, άρα δεν έχει νόηµα. Φιλοσοφώντας µε 

αυτόν τον τρόπο δεν λέµε τίποτα µεταφυσικό σχετικά µε την ουσία του κόσµου. 

 

1.3.2 Ύστερος Wittgenstein 

 

 Μια ελαφρώς διαφοροποιηµένη προσέγγιση απορρέει από το ύστερο έργο του 

Wittgenstein, σύµφωνα µε την οποία η φιλοσοφία δεν είναι λογική έρευνα αλλά 

γραµµατική έρευνα του νοήµατος της γλώσσας. Η φιλοσοφία εξακολουθεί να είναι, 

κατά τον Wittgenstein, µια δραστηριότητα αποσαφήνισης και διαλεύκανσης των 

προτάσεων. Ο Wittgenstein εξακολουθεί να αντιλαµβάνεται τη φιλοσοφία ως κριτική 

της γλώσσας – κριτική του νοήµατος, µε τη διαφορά ότι έχει αλλάξει η  θεωρία του 

νοήµατος. Ο Wittgenstein υποστηρίζει πλέον ότι δεν µπορεί να υπάρξει µια ενιαία 

συστηµατική θεωρία νοήµατος (όπως πίστευε στο Tractatus). Το νόηµα των 

προτάσεων ταυτίζεται µε τη χρήση τους. Επειδή όµως η χρήση των προτάσεων είναι 

πολλαπλή, το νόηµά τους δεν µπορεί να συστηµατοποιηθεί  και να αποδοθεί µε µια 

ενιαία συστηµατική θεωρία. 

 Στο έργο του ύστερου Wittgenstein, η φιλοσοφία έρχεται να διαδραµατίσει  

ρόλο θεραπευτικό έναντι της «αρρώστιας» που συχνά προσβάλει την κατανόηση, 

λόγω της λαθεµένης χρήσης των λέξεων. Σύµφωνα µε τον Wittgenstein, η φιλοσοφία 

δεν παρέχει κανενός είδος γνώση. Η φιλοσοφία είναι µια τεχνική  - πρακτική 

«δραστηριότητα» κριτικής  του νοήµατος. Με διαφορετικές λέξεις, η φιλοσοφία είναι 

µια δραστηριότητα εννοιολογικής ανάλυσης µεταφυσικών θέσεων, η οποία έχει ως 

σκοπό να καταδείξει πως οι θέσεις αυτές  είναι άχρηστα προϊόντα λογικής πλάνης και 

να µας απαλλάξει από τη διάθεση να τις υποστηρίξουµε (Βιρβιδάκης,1991,119). 

 Τα φιλοσοφικά προβλήµατα, κατά τον Wittgenstein, έχουν τη µορφή: «∆εν 

βγάζω άκρη» (ΦΕ.123). Το ότι έχει κάποιος ένα φιλοσοφικό πρόβληµα σηµαίνει ότι 

κάποια στιγµή, πιθανόν ασυνείδητα, µετέβαλε τη συνηθισµένη λειτουργία µιας λέξης 

ή έκφρασης στο σύνηθες γλωσσικό πλαίσιό της µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ένα 

γλωσσικό προϊόν, π.χ. ένα ερώτηµα, το οποίο δεν φαίνεται επιδεκτικό κανενός είδος 
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απάντησης, παρόλο που µοιάζει µε άλλα ερωτήµατα των οποίων την απάντηση 

γνωρίζουµε. Στην περίπτωση αυτή, το αναπάντητο του ερωτήµατος δεν οφείλεται στη 

δυσκολία που αυτό ενέχει αλλά στο ότι δεν είναι θεµιτό ερώτηµα (Κωβαίος,1996,78).  

Ήδη στο Tractatus, o Wittgenstein έγραφε ότι «οι περισσότερες προτάσεις 

που έχουν γραφεί πάνω σε φιλοσοφικά θέµατα δεν είναι λανθασµένες αλλά ανόητες. 

Τέτοια ερωτήµατα δεν µπορούµε να τα απαντήσουµε, αλλά µονάχα να 

διαπιστώσουµε την ανοησία τους. Οι περισσότερες ερωτήσεις και προτάσεις των 

φιλοσόφων είναι προϊόντα της ανικανότητας να καταλάβουµε τη λογική της γλώσσας 

µας» (Tr.4.003). Αναφερόµενοι στον Wittgenstein, τα κλασικά φιλοσοφικά 

προβλήµατα, όπως είναι το όν, το είναι, η αλήθεια κ.λπ., δεν είναι ερωτήµατα, στα 

οποία πρέπει να βρούµε απάντηση, αλλά ερωτήµατα στα οποία αναζητούµε το νόηµα, 

µε τελικό στόχο να δειχθεί ότι τα ερωτήµατα αυτά στερούνται νοήµατος. «Η 

φιλοσοφία είναι η προσπάθεια απαλλαγής από ένα είδος αµηχανίας της διάνοιας και 

όχι του ενστίκτου. Ξεκινάµε µε µια διανοητική δυσφορία σαν του παιδιού που ρωτάει 

«γιατί;». Το ερώτηµα του παιδιού δεν είναι σαν του ώριµου, είναι έκφραση απορίας 

και όχι αίτηµα για παροχή ακριβών πληροφοριών. Έτσι και οι φιλόσοφοι  ρωτούν 

«γιατί;» και «τι;», χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς είναι αυτό που ρωτούν. Εκφράζουν ένα 

αίσθηµα διανοητικής δυσφορίας» (Κωβαίος,1996,99). 

 Καταρχάς, η φιλοσοφία έχει ως σκοπό να βάλει σε µια σειρά τις ιδέες µας 

σχετικά µε ό,τι µπορεί να ειπωθεί για τον κόσµο. Πρόκειται για µια διαδικασία 

ανακατάταξης των όσων ήδη γνωρίζουµε. Όπως αναφέρει ο Wittgenstein, 

«αποτέλεσµα της φιλοσοφίας είναι το ξεσκέπασµα της µιας ή της άλλης καθαρής α-

νοησίας, και των καρούµπαλων που απόκτησε ο νους πέφτοντας πάνω στα όρια της 

γλώσσας. Αυτά τα καρούµπαλα µας φανερώνουν την αξία που έχει εκείνο το 

ξεσκέπασµα» (ΦΕ.119). Η φιλοσοφία µε την έννοια της δραστηριότητας – γλωσσικής 

ανάλυσης προσπαθεί να διαλύσει τα φιλοσοφικά προβλήµατα περνώντας από τα 

γλωσσικά µονοπάτια που δηµιούργησαν τα προβλήµατα αυτά. Ερευνώντας βήµα 

προς βήµα τον τρόπο µε τον οποίο οι έννοιες που χρησιµοποιήθηκαν και 

δηµιούργησαν το φιλοσοφικό ερώτηµα, εντοπίζεται το σηµείο στο οποίο οι έννοιες 

αυτές χρησιµοποιήθηκαν λαθεµένα. Με διαφορετικά λόγια, αυτό που κάνει η 

φιλοσοφία είναι να οδηγήσει τις λέξεις πίσω από τη µεταφυσική στη καθηµερινή τους 

χρήση (ΦΕ.116). 

Για να είναι δυνατή η ανακατάταξη των όσων ξέρουµε, η φιλοσοφία οφείλει, 

κατά τον Wittgenstein, να µας δώσει µια εποπτεία – υπερθέαση (surview) του 
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κόσµου, η οποία µας λείπει και γι αυτό υποπίπτουµε σε λάθη κατανόησης,  λόγω 

κακής χρήσης της γλώσσας. «Μια από τις κύριες πηγές της ακατανοησίας µας είναι 

πως δεν έχουµε εποπτεία της χρήσης των λέξεων» (ΦΕ.122). Έτσι, ενώ στο Tractatus 

προσπαθούσαµε µέσω της ανάλυσης να βρούµε τη λογική δοµή του κόσµου, τώρα η 

εποπτεία (surview) του κόσµου, µπορεί να επιτευχθεί µε µια προσεκτική περιγραφή 

της καθηµερινής χρήσης της γλώσσας.  

Ωστόσο, το έργο της φιλοσοφίας, να περιγράψει προσεκτικά τη καθηµερινή 

χρήση της γλώσσας δεν είναι κάτι απλό. Οι παρανοήσεις στη φιλοσοφία οφείλονται 

κυρίως στη δυσκολία επισκόπησης (surveying) των χρήσεων της γλώσσας µας, όπως 

για παράδειγµα, η αλληλοσύνδεση των κανόνων που διέπουν τη γλώσσα για τη 

δηµιουργία λεκτικών εκφράσεων. Όταν το δικτύωµα των λέξεων, το οποίο οφείλεται 

σε κανόνες της γλώσσας (γραµµατικούς, συντακτικούς κ.λπ.)  δεν είναι διαυγές, 

ιδιαίτερα όταν χρησιµοποιούµε λέξεις που µπορούν να οδηγήσουν σε φιλοσοφικά 

µπερδέµατα,  τότε είναι επόµενο να δηµιουργηθούν πλάνες (Hacker,1986,152). Για 

παράδειγµα, είναι δυνατό να χειριζόµαστε άψογα τις διαφορετικές και διακριτές 

χρήσεις των ρηµάτων αντίληψης και αίσθησης, καθώς και των σύµφωνων µε αυτά τα 

ρήµατα ουσιαστικών, όµως µπορεί να αγνοούµε κρίσιµες λογικές διαφορές µεταξύ 

των τρόπων  που τα ρήµατα αυτά χρησιµοποιούνται. Συνεπώς, µπορούµε να 

ξεφύγουµε από τις ψευδαισθήσεις του Λόγου µόνο αν αποκτήσουµε µια εποπτεία των 

χρήσεων των σύνθετων εκφράσεων (Hacker,1986,153). 

Ο κύριος σκοπός τη φιλοσοφίας αναδεικνύεται κατ’ αυτόν τον τρόπο 

«αρνητικός». Είναι η εξαφάνιση των συγχύσεων και των φιλοσοφικών προβληµάτων. 

Η φιλοσοφική έρευνα είναι µια «γραµµατική έρευνα», η οποία «παραµερίζει τις 

παρανοήσεις που αφορούν τη χρήση των λέξεων και προκαλούνται από ορισµένες 

αναλογίες ανάµεσα σε µορφές έκφρασης που ανήκουν σε διαφορετικές περιοχές της 

γλώσσας µας» (ΦΕ.90). Κατά τον Wittgenstein, «δεν επιτρέπεται να εκθέσουµε 

κανένα είδος θεωρίας. Στις παρατηρήσεις µας τίποτε δεν επιτρέπεται να είναι 

υποθετικό. Όλες οι εξηγήσεις πρέπει να παραµεριστούν και στη θέση τους να µπει 

µονάχα η περιγραφή. Και αυτή η περιγραφή δέχεται το σκοπό της από τα φιλοσοφικά 

προβλήµατα. Αυτά φυσικά δεν είναι εµπειρικά προβλήµατα, αλλά λύνονται όταν 

ρίξουµε µια µατιά στον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η γλώσσα µας…Η φιλοσοφία 

είναι ένας αγώνας ενάντια στη γοητεία που ασκεί το γλωσσικό µέσο πάνω στη νόησή 

µας» (ΦΕ.109). 
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Στο παραπάνω χωρίο διαφαίνεται αυτό που έχει ήδη αναφερθεί, πως η 

φιλοσοφία δεν  στοχεύει στη δηµιουργία νέας γνώσης, άρα ούτε θεµελιώνει την 

αλήθεια όπως θα ήθελε η πλατωνική παράδοση του φιλοσοφείν. Νέα γνώση παρέχει, 

κατά τον Wittgenstein, η επιστήµη. Η επιστήµη δηµιουργεί θεωρίες, οι οποίες 

διευκολύνουν την πρόβλεψη γεγονότων και την επεξήγηση φυσικών φαινοµένων. 

Συχνά, η κατασκευή τέτοιων θεωριών εµπεριέχει µια µορφή εξιδανίκευσης, όπως 

συµβαίνει µε τα µοντέλα της µηχανικής. Οι επιστηµονικές θεωρίες ωστόσο, σε 

αντίθεση µε τις φιλοσοφικές θεωρίες που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί και 

αποτελούν, κατά τον Wittgenstein, κεκαλυµµένες ανοησίες, υπόκεινται στον 

εµπειρικό έλεγχο που οδηγεί είτε στην αποδοχή είτε στην απόρριψή τους 

(Hacker,1986,157). Υπό αυτή την έννοια, η επιστήµη ανακαλύπτει καινούργια 

πράγµατα και προχωράει κάθε φορά ένα βήµα µπροστά την ανθρώπινη γνώση. 

Υπάρχει, δηλαδή, πρόοδος. 

Σε αντίθεση µε την επιστήµη, στην φιλοσοφία δεν υπάρχει πρόοδος. Η 

φιλοσοφία δεν κάνει υποθέσεις για να τις επιβεβαιώσει ή να τις απορρίψει εµπειρικά, 

ούτε παράγει εµπειρικά συµπεράσµατα, συνεπώς, είναι επόµενο ότι δεν υπάρχει 

πρόοδος στη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία είναι επίπεδη (flat), δεν επεξηγεί κάτι, µοναχά 

περιγράφει (Hacker,1986,158). Επιπλέον, δεν φτιάχνει δικές της γλώσσες, όπως θα 

υποστήριζε ο Carnap και ο λογικός θετικισµός γενικότερα. Όπως αναφέρει ο 

Wittgenstein, η φιλοσοφία δεν επιτρέπεται καν να αγγίξει την πραγµατική χρήση της 

γλώσσας, διότι δεν µπορεί να τη θεµελιώσει, όλα τα αφήνει ως έχουν (ΦΕ.124). 

Το µόνο που µπορούµε να θεωρήσουµε ως «πρόοδο» στη φιλοσοφία είναι ότι 

µας επιτρέπει να βάλουµε µια σειρά σε ό,τι ήδη γνωρίζουµε και µας απαλλάσσει από 

µεταφυσικές ανοησίες, οι οποίες δεν συνιστούν γνώση, αλλά ψευδο-γνώση. Η ύπαρξη 

διληµµάτων και συγκρούσεων αποτελούν συµπτώµατα ανεπαρκούς κατανόησης 

θεµελιωδών σχέσεων στη γλώσσα. Ο ρόλος της φιλοσοφίας είναι η εξαφάνιση των 

διληµµάτων αυτών, κάνοντας σωστή χρήση των λέξεων. Έτσι, η φιλοσοφία χωρίς να 

προσθέτει τίποτε καινούργιο σε ό,τι ήδη ξέραµε διασφαλίζει αποτελεσµατικότερα 

ίσως την υπάρχουσα γνώση µας. Καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η φιλοσοφία 

στον Wittgenstein παρουσιάζεται ως κριτική της πλάνης, δηλαδή της γλωσσικής 

παραβίασης του νοήµατος των προτάσεων. 

Ο Κωβαίος επιχειρεί να παρουσιάσει πιο συστηµατικά το έργο της 

φιλοσοφίας ως δραστηριότητας – γλωσσικής ανάλυσης, όπως την ασκεί ο 

Wittgenstein. Αν και στο έργο του Wittgenstein δεν αναφέρονται ρητά ούτε 
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υπονοούνται συστηµατικά τα «εργαλεία» της γλωσσικής ανάλυσης, κρίνουµε 

σκόπιµο να ανασυστήσουµε κάποια από αυτά, καθώς µπορούν να φανούν χρήσιµα 

στην κατανόηση του προγράµµατος «φιλοσοφίας για παιδιά» του Μ. Lipman. Η 

γλωσσική ανάλυση µπορεί να θεωρηθεί ως µέθοδος η οποία διδάσκεται και 

προσφέρει σε όποιον τη χρησιµοποιεί τα εφόδια εκείνα που  τον κάνουν ικανό να 

εντοπίζει τις πηγές των ψευδαισθήσεων στη χρήση των λέξεων (Κωβαίος, 1996,79).  

Αν δεχτούµε ότι η µέθοδος της γλωσσικής ανάλυσης µας θεραπεύει από τα 

φιλοσοφικά προβλήµατα, διαλύοντάς τα, τότε δυο τινά θα πρέπει να συµβαίνουν για 

να µπορεί να είναι επιτυχής: α) να τη γνωρίζει καλά ο «χρήστης» της και β) να την 

αποδέχεται ο «δέκτης» της. (Κωβαίος,1996,81-82).  Από τη στιγµή που υπάρχει 

συµφωνία στη χρήση της γλωσσικής ανάλυσης, µένει να δούµε πως η µέθοδος αυτή 

χειρίζεται παραδοσιακά «εργαλεία» της φιλοσοφίας όπως είναι το επιχείρηµα, η 

αναλογία κ.λπ. 

Το επιχείρηµα µπορεί να θεωρηθεί ως ένα παραδοσιακό εργαλείο πειθούς της 

φιλοσοφίας, χωρίς ωστόσο να είναι το ίδιο δηµιουργός της λογικής που το διέπει. Το 

λάθος της παραδοσιακής φιλοσοφίας είναι ότι νοµίζει πως τα επιχειρήµατα µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν όχι απλώς ως φορείς της λογικής αλλά ως δηµιουργοί της. Την 

πλάνη αυτή προσπαθεί να διαλύσει η γλωσσική ανάλυση, αντιπαραθέτοντας πως δεν 

είναι το επιχείρηµα που προσδιορίζει τι είναι λογικό και τι όχι, αλλά το λογικό 

περιβάλλον στο οποίο παρουσιάζεται. Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι το επιχείρηµα 

είναι το εργαλείο εκείνο, η χρησιµότητα του οποίου καθορίζεται από τη δουλειά στην 

οποία θα χρησιµοποιηθεί. Το επιχείρηµα δεν κατασκευάζει το ίδιο τις λογικές αρχές, 

µονάχα τις παρουσιάζει. Το πείθεται κάποιος µε το επιχείρηµα που του προβάλλω, 

δεν σηµαίνει ότι τον έκανα να µεταβάλλει τις λογικές του αρχές. Αντίθετα, προφανώς 

ο ίδιος διέθετε τις ίδιες λογικές αρχές µε µένα γι αυτό το επιχείρηµά µου είχε 

αποτέλεσµα πάνω του και φτάσαµε στο σηµείο να βλέπουµε µε τον ίδιο τρόπο  το 

περιεχόµενο του επιχειρήµατός µου. Η γλωσσική ανάλυση έρχεται να περιορίσει την 

παντοδυναµία του επιχειρήµατος και να το αντιµετωπίσει ως ένα από τα εργαλεία της 

για τη διάλυση των φιλοσοφικών πλανών (Κωβαίος,1996,83-84). 

Ένα άλλο εργαλείο της γλωσσικής ανάλυσης µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η 

αναλογία, δηλαδή «η συγκριτική αντιπαράθεση δυο πραγµάτων και ο τονισµός 

συγκεκριµένων οµοιοτήτων µεταξύ τους» (Κωβαίος,1996,84). Εκείνο που ενδιαφέρει 

τη µέθοδο της γλωσσικής ανάλυσης, είναι η κατασκευή αναλογιών και όχι η 

ανακάλυψή τους. Αυτό σηµαίνει πως αν προβάλλουµε δυο πράγµατα ως ανάλογα, 
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βασιζόµαστε όχι σε κάποια αντικειµενική µαρτυρία, αλλά στη συγκατάθεση του 

συνοµιλητή µας.  Η συγκατάθεση του συνοµιλητή αποτελεί την προϋπόθεση για να 

τον «καταφέρεις» να δει τα πράγµατα υπό το φως που τα βλέπεις εσύ. Η φράση «Οι 

λέξεις είναι πιόνια» αντιστοιχεί µε τη φράση «φαντάσου τις λέξεις σαν να ήταν πιόνια 

και σκέψου τι θα συνέβαινε µετά». Η αναλογία είναι η παραδοχή που ζητά κάποιος 

από τον συνοµιλητή του να κάνει, η οποία θα τον οδηγήσει να δει τα πράγµατα έτσι 

όπως τα βλέπεις ο πρώτος και να διαλύσει τυχόν φιλοσοφικές πλάνες. Η αναλογία δεν 

µας µαθαίνει κάτι νέο απλά φωτίζει µε τρόπο διαφορετικό κάτι που ήδη ξέραµε. Είναι 

ένα εργαλείο και µένει εργαλείο, δεν ξεπερνά τον εαυτό της.  

Αν ο συνοµιλητής απορρίψει την αναλογία που του προτάθηκε δεν υπάρχει 

κανένα πρόβληµα, αφού στόχος δεν είναι να ενστερνιστεί ο ίδιος την αναλογία, αλλά 

µέσω αυτής να οδηγηθεί στη διάλυση των φιλοσοφικών πλανών. Ο συνοµιλητής 

πρέπει να καταλάβει τι ακριβώς είναι εκείνο που η αναλογία τον βοηθά να δει και 

πόσο αυτή η αναλογία τον βοηθά να λύσει το φιλοσοφικό πρόβληµά του. Είναι 

εµφανές ότι εκείνος που χρησιµοποιεί την γλωσσική ανάλυση θα προσπαθήσει να 

χρησιµοποιήσει τέτοιες αναλογίες που να λειτουργούν σε µεγάλο εύρος του δυνατού 

πεδίου εφαρµογής τους. Το πόσο αποτελεσµατική είναι µια αναλογία εξαρτάται από 

το πόσο πειστικά είναι τα κριτήρια οµοιότητας που παραθέτει µεταξύ δυο 

πραγµάτων. Μια αναλογία είναι τόσο πιο επιτυχηµένη όσο περισσότεροι άνθρωποι 

αποδέχονται τη σύµβασή της. 

Ορισµένοι φιλόσοφοι υποπίπτουν συχνά σε εσφαλµένη χρήση της αναλογίας, 

όταν περιµένουν από την αναλογία να γνωρίσουν την πραγµατικότητα. Κάτι τέτοιο 

αποτελεί φιλοσοφική πλάνη – ψευδοαίτηµα. Όταν λέγεται ότι το χ είναι ανάλογο του 

y, δεν δίνεται απάντηση ούτε στο τι είναι το χ ούτε στο τι είναι το y 

(Hacker,1986,169). Η αναλογία του χ και του y δεν µας µαθαίνει κάτι νέο, απλώς µας 

βοηθά να δούµε υπό άλλο πρίσµα κάτι που µας είναι ήδη γνωστό. Συνεπώς, η 

γλωσσική ανάλυση έρχεται να διαλύσει το ερώτηµα τι είναι το χ  ή τι είναι το y, ως 

ερώτηµα που µπορεί να προκύψει από την παρουσίαση µιας αναλογίας και να µας 

κάνει να απαλλαγούµε από την ανάγκη αναζήτησης ενός πράγµατος, µιας οντότητας, 

που δεν θα έπρεπε να είναι ερώτηµα. Όταν ο Wittgenstein στις φιλοσοφικές του 

έρευνες λέει: «ποιος είναι ο σκοπός της φιλοσοφίας; Να δείξω στη µύγα πώς να βγει 

από τη µυγοπαγίδα» (ΦΕ.309) κάνει µια επίδειξη χρήσης του εργαλείου της 

αναλογίας στη γλωσσική ανάλυση. 
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Άλλο εργαλείο της γλωσσικής ανάλυσης µπορεί να είναι το φανταστικό 

παράδειγµα, το οποίο σχεδιάζεται για να µας «εξαναγκάσει να κατέβουµε στο 

επίπεδο των πρώτων προσπαθειών αποκατάστασης µιας µορφής επικοινωνίας µε όντα 

που χρησιµοποιούν γλώσσες εντελώς διαφορετικές από τη δική µας. Η έννοια της 

αντιστοιχίας εκφράσεων µε το «ίδιο νόηµα» µεταξύ των δυο γλωσσών είναι σε 

τέτοιες περιπτώσεις αφάνταστα διαφορετική από εκείνη που έχουµε όταν 

συγκρίνουµε εκφράσεις µεταξύ των διαφόρων διαλέκτων µας. Εδώ θα πρέπει να 

παρακολουθήσουµε από κοντά και σε µεγάλη έκταση τις ενέργειες της φυλής: πώς τα 

µέλη αντιδρούν σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, για να δούµε τι πράγµα είναι εκείνο 

που στη γλώσσα τους αντιστοιχεί φέρ’ ειπείν στο δικό µας «αντίο» ή στο δικό µας 

«ευχαριστώ». ∆ιαπιστώνοντας τον βαθµό στον οποίο η αντιστοίχιση των εκφράσεων 

εδράζεται σε αντιστοίχιση ενεργηµάτων, αντιλαµβανόµαστε πόσο επιφανειακό 

πράγµα είναι η µορφή µιας έκφρασης και πώς αυτή µπορεί να µας παραπλανήσει, ως 

προς τον πραγµατικό της ρόλο στο πλαίσιο µίας γλώσσας» (Κωβαίος,1996,89-90). 

Το φανταστικό παράδειγµα παρουσιάζει κοινά σηµεία µε τις αναλογίες, ως 

εργαλείο στη γλωσσική ανάλυση. Ωστόσο, στις αναλογίες τα δυο πράγµατα που 

αντιπαρατίθενται είναι οικεία, κάτι που δεν ισχύει στο φανταστικό παράδειγµα, του 

οποίου το ένα σκέλος αποτελεί µια «φανταστική» κατασκευή. Το φανταστικό 

παράδειγµα δεν είναι τίποτα άλλο από ένα γλωσσικό παιχνίδι, δηλαδή έναν 

απλούστερο τρόπο χρήσης σηµείων από εκείνον που χρησιµοποιούµε στην 

καθηµερινή µας γλώσσα. Το γλωσσικό παιχνίδι µοιάζει µε τις µορφές γλώσσας που 

χρησιµοποιεί το παιδί όταν αρχίζει να κάνει χρήση των λέξεων, π.χ. «µπουα» για να 

αναφερθεί στο «νερό». Η χρησιµότητα του «παιχνιδιού» αυτού έγκειται στο ότι 

κατανοώντας «τι είδους πράγµα είναι εκείνο που σε αυτή τη γλώσσα θα ονοµάζαµε 

νόηµα µιας λέξης ή µιας πρότασης, φτάνουµε να απαλλάξουµε την έννοια που έχουµε 

για το νόηµα στα πλαίσια της δικής γλώσσας από πιθανές παραπλανηµένες ιδέες που 

έχουν δηµιουργηθεί λόγω της εξαιρετικής περιπλοκότητάς της» (Κωβαίος,1996,92-

93). 

Σηµασία δεν έχει µόνο τι εργαλεία χρησιµοποιούµε αλλά και σε ποιο χώρο 

(γλωσσικό πλαίσιο- context). Είναι δυνατό, η χρήση των λέξεων να διαφοροποιείται 

ανάλογα µε το χώρο στον οποίο καλούµαστε να τις δοκιµάσουµε. Για παράδειγµα, 

συχνά συµβαίνει να χρησιµοποιούµε λέξεις ή λοιπές εκφράσεις µας σε περιβάλλοντα 

διαφορετικά από εκείνα που παραδοσιακά οι λέξεις – εκφράσεις ανήκουν, όσον 

αφορά στη καθηµερινή χρήση της γλώσσας. Είναι σαν να υπάρχει µια πολυθρόνα στο 
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σαλόνι και µεταφέρεται στη κουζίνα και να θεωρηθεί εσφαλµένα, ότι η πολυθρόνα θα 

παίζει τον ίδιο ρόλο στην κουζίνα µε εκείνον που έπαιζε στο σαλόνι. Τι γίνεται αν 

µεταφερθεί η πολυθρόνα σε ένα µουσείο, όπου από όργανο καθηµερινής χρήσης 

γίνεται αντικείµενο έκθεσης;  

Ένα από τα λάθη της παραδοσιακής φιλοσοφίας είναι ότι θεωρούµε πως οι 

λέξεις σέρνουν µαζί τους τη σηµασία τους και δεν λαµβάνουµε υπόψη µας ότι αυτή η 

σηµασία µπορεί να αλλάζει ανάλογα µε το πού θα βρεθούν (Baker & Hacker,1983, 

229). Η γλωσσική ανάλυση τονίζει ότι πολλά από τα προβλήµατα της παραδοσιακής 

φιλοσοφίας αποτελούν δηµιουργήµατα της τάσης µας να αποσπούµε τις λέξεις από το 

φυσικό περιβάλλον συγκεκριµένων γλωσσοπαιγνίων. Για το λόγο αυτό, αυτά τα 

προβλήµατα δεν επιζητούν λύση αλλά διάλυσή τους, η οποία επιτυγχάνεται µε την 

περιγραφική επισκόπηση της πολυµορφίας των χρήσεων ( Baker & Hacker,1983,229 

Βιρβιδάκης, 1991,120). 

Ο Wittgnstein χρησιµοποιεί τη γλωσσανάλυση για να αποκαλύψει το 

παράδοξο  πολλών ερωτηµάτων που συχνά θέτουµε, τα οποία δεν θα θέταµε αν 

ήµασταν πιο προσεκτικοί. Θα παραθέσουµε ένα παράδειγµα. Λέµε συχνά εκφράσεις 

όπως «Τραγουδάει µε έκφραση» ή «Έπαιξε το µουσικό κοµµάτι χωρίς έκφραση».Τι 

σηµαίνουν αυτές οι φράσεις; Μπορούµε να αποδώσουµε την έκφραση χωρίς το 

τραγούδι ή χωρίς να παίξουµε το µουσικό κοµµάτι; Σίγουρα όχι, διότι η έκφραση δεν 

είναι κάτι µε υλική υπόσταση που µπορούµε να ρίξουµε- σε µικρή ή µεγάλη 

ποσότητα- σε ένα τραγούδι ή ένα µουσικό κοµµάτι. Η έκφραση δεν είναι αντικείµενο, 

αλλά τρόπος µε τον οποίο µιλάµε, συνεπώς, το νόηµά της δεν εξαρτάται από την 

ύπαρξη κάποιου πραγµατικού όντος ορατού ή µη που λέγεται έκφραση, άρα το να 

λέµε τι είναι έκφραση ή να αναζητούµε την ουσία της έκφρασης ισοδυναµεί µε το να 

λέµε ανοησίες!  
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1.4 Είναι διδακτή η φιλοσοφία; 

  

Είτε εστιάσουµε στην θεωρησιακή, είτε στην πρακτική διάσταση της 

φιλοσοφίας, ένα σηµαντικό ερώτηµα είναι εάν αυτή είναι διδακτή. Ο Kant 

υποστηρίζει ότι «∆εν µπορεί κανείς να µάθει τη φιλοσοφία. ∆ιότι πού βρίσκεται 

αυτή; Ποιος την κατέχει; Και από ποια διακριτικά µπορεί κανείς να την αναγνωρίσει; 

Μπορεί κανείς µόνο να µάθει να φιλοσοφεί» (Kant, Κριτική του Καθαρού Λόγου 

Α838/ Β866, µτφρ. Α. Γιανναρά).   

Ας εξετάσουµε ένα ένα τα ερωτήµατα που θέτει ο Kant. Πού βρίσκεται η 

φιλοσοφία; Στις διατυπωµένες σκέψεις των φιλοσόφων, όπως αυτές εκφράστηκαν 

στα κείµενά τους ή µήπως στο νου του κάθε στοχαστή ανεξάρτητα από το αν έχει 

αποτυπώσει τις ιδέες τους σε αναγνώσιµο µέσο; Αν δεχτούµε ότι η φιλοσοφία 

βρίσκεται στις σκέψεις που γεννά ο κάθε στοχαστής, ανεξαρτήτως αν τις έχει 

διατυπώσει σε άλλους ή όχι, υπάρχει τρόπος να ανακαλύψουµε κάτι που δεν έχει 

λεχθεί και επιπλέον να κρίνουµε ότι αποτελεί προϊόν φιλοσοφικής σκέψης;  

Μπορούµε να πούµε ότι η φιλοσοφία βρίσκεται στα φιλοσοφικά κείµενα; Αν 

δεχτούµε κάτι τέτοιο τότε «φυλακίζουµε» τη φιλοσοφία στη γνώση θεωριών, 

φιλοσοφικών συστηµάτων, ιδεών και ρευµάτων που ανέπτυξαν οι στοχαστές 

διαφόρων εποχών. Το γνωσιακό αυτό «κοµµάτι»,  το οποίο έχει περισσότερο 

ιστορικό (πορεία της φιλοσοφίας στο χρόνο) και κοινωνιολογικό χαρακτήρα (αλλαγές 

στη δοµή της κοινωνίας από το διαφορετικό τρόπο σκέψης που κυριαρχούσε την 

εκάστοτε εποχή), δεν εξαντλεί το περιεχόµενο της φιλοσοφίας. Καταργούµε δυο 

άλλες σηµαντικές εκφάνσεις της φιλοσοφίας, τη φιλοσοφία ως µέθοδο έρευνας και τη 

φιλοσοφία ως δραστηριότητα (Κατσιµάνης, 1986,13-15).  

Άλλωστε, κατά πόσο η µελέτη φιλοσοφικών κειµένων διαφόρων εποχών 

συνιστά αναγκαία και επαρκή προϋπόθεση του φιλοσοφείν;  

Αν ήταν επαρκής προϋπόθεση τότε θα έπρεπε όσοι µελετούν τα φιλοσοφικά 

κείµενα και µαθαίνουν ιστορικά τη φιλοσοφία να είναι σε θέση να φιλοσοφήσουν, 

γεγονός που εµπειρικά δεν αποδεικνύεται. ∆εν έπεται ότι όποιος διαβάζει φιλοσοφικά 

κείµενα είναι σε θέση και να φιλοσοφήσει.  

Αν ήταν αναγκαία προϋπόθεση τότε θα έπρεπε να µπορούν να φιλοσοφήσουν 

µόνο όσοι έχουν µελετήσει φιλοσοφικά κείµενα διαφόρων στοχαστών, γεγονός που 

επίσης δεν αποδεικνύεται εµπειρικά. Πολλοί άνθρωποι είναι σε θέση να 

φιλοσοφήσουν χωρίς να έχουν µελετήσει φιλοσοφήµατα άλλων. Ιδιαίτερα  κάποιοι 
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ειδικοί επιστήµονες που κατέχουν καλά το ερευνητικό τους αντικείµενο είναι σε θέση 

να φιλοσοφήσουν γόνιµα γύρω από το αντικείµενό τους και πώς αυτό σχετίζεται µε 

άλλους τοµείς της επιστήµης και της καθηµερινής ζωής. 

Φαίνεται, συνεπώς, ότι κάποιος µπορεί να φιλοσοφήσει χωρίς να έχει 

µελετήσει φιλοσοφικά κείµενα. Ωστόσο, η µελέτη φιλοσοφικών κειµένων, εφόσον 

γίνεται µε κριτικό τρόπο και όχι µε σκοπό την αποστήθιση ιστορικών γνώσεων, 

διευκολύνει το φιλοσοφείν. Τι σηµαίνει όµως µελέτη των φιλοσοφικών κειµένων µε 

τρόπο κριτικό; Σηµαίνει ότι ανοίγω διάλογο µε το κείµενο, «συζητώ» µαζί του, 

προβάλω αντεπιχειρήµατα στα επιχειρήµατα που διαβάζω, προσπαθώ να βρω τις 

προκείµενές τους, δηλαδή µε λόγια απλά µου δίνεται η ευκαιρία να φιλοσοφήσω! 

Μυούµαι στις φιλοσοφικές θεωρίες χωρίς να τις αποµνηµονεύω µηχανικά ή να 

αναζητώ σε αυτές απόλυτες αλήθειες. Η φιλοσοφία είναι κατά ένα µεγάλο µέρος της 

αναζήτηση. Αν ήταν έτοιµη αλήθεια, τότε η ενασχόληση µε αυτήν θα σήµαινε 

απολίθωση του πνεύµατος (Κατσιµάνης, 1986,13). 

Το δεύτερο ερώτηµα που θέτει ο Kant, ποιος κατέχει τη φιλοσοφία, είναι 

εξίσου προβληµατικό. Μπορεί όλη η φιλοσοφία, που κατά κάποιο τρόπο αποτελεί 

έκφραση της συλλογικής διανόησης κάθε εποχής, να «χωρέσει»  στο νου 

µεµονωµένων φιλοσόφων; Η φιλοσοφία είναι κάτι που το κατέχουν οι 

πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι και το µεταδίδουν στους φοιτητές τους; Περιορίζεται η 

φιλοσοφία σε συγκεκριµένους ανθρώπους; Ο Jaspers υπερασπίζει την αξίωση να 

µπορεί ο καθένας να είναι µαζί µε άλλους στο χώρο της φιλοσοφίας και να συνοµιλεί, 

ενώ διακρίνει µια πρωταρχική φιλοσοφική στάση στο επίµονο ερώτηµα «γιατί» των 

παιδιών καθώς και των ηλικιωµένων. Κάνει µάλιστα λόγο για την «παιδική 

φιλοσοφία» καθώς και για πρωταρχικό φιλοσοφείν  που παρατηρείται στα 

παραµύθια, στις λαϊκές παροιµίες και τα αποφθέγµατα (Jaspers,χ.χ.,99-100).  

Ως επιχειρήµατα αναφέρει α) ότι η φιλοσοφική σκέψη πρέπει κάθε φορά να 

είναι πρωτογενής και το φιλοσοφείν να γίνεται µε τρόπο πηγαίο και άµεσο, κάτι που 

παρατηρείται ακόµη και στα παιδιά όταν τα «γιατί» τους εκφράζουν απορίες στις 

οποίες δεν έχουν δοθεί ακόµη απαντήσεις, π.χ. «τι γίνεται όταν πεθαίνουµε;» και β) 

ότι καθένας έχεις τις προσωπικές του εµπειρίες, οι οποίες του παρέχουν το 

πρωτογενές υλικό για φιλοσοφείν (Jaspers,χ.χ.,99-100). 

Συνειδητοποιούµε ότι δεν µπορούµε να βρούµε κάποιον που να ξέρει την 

φιλοσοφία και να µπορεί να µας την µάθει. Εκτός των άλλων, αντιµετωπίζουµε το 

εξής σοβαρό πρόβληµα. Πώς µπορεί κάποιος  να διακρίνει ότι µια σκέψη του, µπορεί 
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να έχει φιλοσοφικό περιεχόµενο; Φτάνουµε στο ερώτηµα του Kant, υπάρχουν 

διακριτικά στοιχεία τα οποία µας δείχνουν ποια σκέψη µας είναι φιλοσοφική και ποια 

δεν είναι; 

Ο Kant καταλήγει ότι το µόνο που µπορούµε να µάθουµε είναι το 

φιλοσοφείν, και αυτό είναι εφικτό όταν χρησιµοποιούµε τον ίδιο το νου µας. Εκείνος 

που σπουδάζει φιλοσοφία, δηλαδή δεν κάνει άλλο από το να σκέφτεται, «οφείλει να 

µάθει όχι σκέψεις αλλά να σκέφτεται». Η διδακτική προσταγή του Kant είναι «να 

µαθαίνεις όχι φιλοσοφία αλλά να µαθαίνεις να φιλοσοφείς».Με τον όρο «φιλοσοφία» 

ο Kant  αναφέρεται στο περιεχόµενό της, ενώ µε τον όρο «φιλοσοφώ» αναφέρεται 

στη φιλοσοφία ως δραστηριότητα –πρακτική.  

Αν πρόκειται να διδάξω το φιλοσοφείν (αφού είναι κάτι που µαθαίνεται 

σηµαίνει ότι από κάποιον διδάσκεται), τότε θα πρέπει κι εγώ, ως δάσκαλος, να έχω 

φιλοσοφήσει. Η εκπαίδευση στη φιλοσοφία µπορεί να εξοµοιωθεί µε µαθητεία στη 

τέχνη και διαφοροποιείται από την εκπαίδευση στην επιστήµη, διότι η επιστήµη είναι 

γνώση που διδάσκεται και όχι δραστηριότητα που ασκείται. Αυτό που θέλει να πει ο 

Kant είναι ότι µαθαίνει κανείς φιλοσοφία, µαθαίνοντας να σκέφτεται µόνος του. Αν 

µπορεί να µάθει φιλοσοφία, δεν µπορεί να είναι φιλόσοφος γιατί ακριβώς µαθαίνει, 

δεν κάνει φιλοσοφία (Βέικος,1986,7). 

Το φιλοσοφείν είναι κάτι που µαθαίνεται, δεν προκύπτει όµως και το 

συµπέρασµα  ότι επειδή µαθαίνω πώς ασκείται το φιλοσοφείν, µπορώ και να το κάνω. 

Συνεπώς, η αρχική πρόταση του Kant, η οποία υποστηρίζει ότι το φιλοσοφείν είναι 

κάτι που µαθαίνεται, φαίνεται να προκύπτει λογικά. Εφόσον µαθαίνεται το 

φιλοσοφείν, είναι επόµενο ότι διδάσκεται, αφού για να το µάθουµε πρέπει κάποιος να 

µας το διδάξει. Άρα υπό αυτή την έννοια το φιλοσοφείν είναι διδακτό.  

Ωστόσο, δεν πρέπει να ταυτίσουµε το γεγονός ότι µαθαίνω το φιλοσοφείν µε 

την εφαρµογή του. Μπορεί να ξέρω τη δραστηριότητα για να φιλοσοφήσω, αλλά στις 

συγκεκριµένες συνθήκες να µην είµαι σε θέση να την εφαρµόσω σε ένα πρόβληµα, 

γιατί µπορεί να µη µπορώ, π.χ. να εντοπίσω τις προκείµενες του προβλήµατος και να 

προχωρήσω παραπέρα σε λύση. Είναι δυνατό να βρίσκοµαι σε σύγχυση (confused), 

οπότε απαιτείται αποσαφήνιση των εννοιών που χρησιµοποιώ από κάποιον τρίτο, 

προκειµένου να µπορέσω στη συνέχεια να φιλοσοφήσω. 

 Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι η φιλοσοφία δεν είναι ένα σώµα γνώσεων, το 

οποίο µεταβιβάζεται από τον έναν στον άλλο. Η φιλοσοφία δεν είναι ένα δόγµα, το 

οποίο µεταδίδεται αυτούσιο από τη µια γενιά στην άλλη. Το να αποστηθίσει κάποιος 
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φιλοσοφικά κείµενα µεγάλων φιλοσόφων δεν σηµαίνει ότι αποκτά την ικανότητα του 

να φιλοσοφεί, ούτε όµως ότι αποκτά κάποιο ξεχωριστό είδος γνώσης. Εκείνο που 

διδάσκεται στη φιλοσοφία είναι εκείνο που µαθαίνουµε ασκώντας τη φιλοσοφία, 

δηλαδή τη δραστηριότητα του φιλοσοφείν. Αυτή τη δραστηριότητα του φιλοσοφείν 

προσπαθεί ο Lipman να αναπτύξει µέσα από το πρόγραµµα «φιλοσοφίας για παιδιά», 

το οποίο ανασυγκροτούµε στα επόµενα κεφάλαια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

2.1 Οι θεµελιώδεις παράµετροι του προγράµµατος 

 
Ο πρώτος που ασχολήθηκε µε την «Φιλοσοφία για παιδιά», στις αρχές του 

1970, είναι ο Matthew Lipman, ο οποίος αργότερα ίδρυσε το Ινστιτούτο Ανάπτυξης 

της «Φιλοσοφίας για Παιδιά» (Institute for the Advancement of Philosophy for 

Children IAPC) στο πανεπιστήµιο του Montclair στο New Jersey. Κατά τον Lipman, 

τα σχολεία παρέχουν στα  παιδιά πολλές πληροφορίες, δεν τους παρέχουν όµως τα 

εφόδια εκείνα µε τα οποία τα παιδιά µπορούν να προβούν σε  κριτική – λογική 

επιχειρηµατολογία (critical – logical reasoning). Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η 

φιλοσοφία, η οποία βοηθά το παιδί στο να κάνει συλλογισµούς, να συζητά και να 

προβαίνει σε λογικές και έγκυρες κρίσεις (Khouri,1998).  

Ο Lipman θεµελίωσε τη µέθοδό του και σε εµπειρική έρευνα. Η πρώτη του 

ιστορία µε τίτλο «Harry Stottlemeier’s Discovery» εφαρµόστηκε σε πιλοτικό επίπεδο 

για εννιά εβδοµάδες, δύο φορές την εβδοµάδα από 40 λεπτά της ώρας κάθε φορά, σε 

µια οµάδα παιδιών δηµοτικού σχολείου. Τα παιδιά αυτά υποβλήθηκαν σε τεστ που 

µετρούσαν την ικανότητά τους για επιχειρηµατολογία (reasoning) πριν και µετά την 

παρακολούθηση του προγράµµατος φιλοσοφίας. Παρατηρήθηκε σηµαντική βελτίωση 

των παιδιών ως προς την ικανότητά τους για επιχειρηµατολογία (reasoning), µετά την 

παρακολούθηση του προγράµµατος αυτού, γεγονός που λειτούργησε ενθαρρυντικά 

για να δηµιουργηθεί αυτό το «ρεύµα»  που σήµερα είναι γνωστό ως «Φιλοσοφία για 

παιδιά» (Brandt, 2002,34-35).  

Η «Φιλοσοφία για παιδιά» προάγει την «ανώτερη» σκέψη (Higher order 

thinking), κριτήρια της οποίας αποτελούν η κριτική σκέψη (critical thinking), η 

δηµιουργική σκέψη (creative thinking) και η συνεργατική σκέψη (caring thinking)10. 

Αυτό έχει σαν συνέπεια την άµεση βελτίωση της ποιότητας ζωής σε µια δηµοκρατική 

κοινωνία, γεγονός που αποτελεί, κατά τον Lipman, γενικό σκοπό της «Φιλοσοφίας 

για παιδιά» (Lipman,1998).  

                                                 
10 Με τον όρο caring thinking εννοούµε ότι κάθε µέλος που συµµετέχει σε µια συζήτηση ενθαρρύνεται, 
να αναπτύξει και να µοιραστεί τις σκέψεις του µε τα άτοµα της κοινότητας που συµµετέχουν µαζί του 
στη συζήτηση. Για εκτενή ανάλυση του caring thinking βλέπε Bornstein,J.(2003). Towards and 
Understanding of Matthew Lipman’s concept of Caring Thinking, Thinking,16,n.3,p.17-24. 
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Έννοιες κλειδιά στην προσέγγιση του Lipman, όσον αφορά στη «Φιλοσοφία 

για παιδιά», είναι η έννοια της ερευνητικής κοινότητας/ κοινότητα έρευνας 

(Community of Inquiry) και η έννοια της διανεµηµένης ή συµµετοχικής σκέψης 

(Distributed or “shared” thinking) (Lipman,1998,2).  

Η πρώτη έννοια, αναφέρεται σε µια οµάδα ατόµων (social setting), τα οποία 

χρησιµοποιούν το διάλογο (interaction among participants) για να µελετήσουν έννοιες 

που αναδύονται από ένα κείµενο. ∆ίδεται ιδιαίτερη έµφαση στο συλλογικό πνεύµα 

που διέπει τη «Φιλοσοφία για παιδιά». Τα παιδιά µιας τάξης διαβάζουν ένα διήγηµα - 

novel «φωναχτά» και επισηµαίνουν τα κύρια σηµεία του κειµένου.  Στη συνέχεια, µε 

κατάλληλα ερεθίσµατα από τον δάσκαλο ή από τη µεταξύ τους συζήτηση και µε τη 

χρήση διαλόγου σωκρατικού τύπου (µαιευτική µέθοδος), τα παιδιά αναπτύσσουν τις 

απόψεις τους για το συζητούµενο θέµα, µέσα σε κλίµα αµοιβαίου σεβασµού και 

«πειθαρχίας», ακούγοντας και συµπληρώνοντας  το ένα το άλλο. Όλες οι απόψεις 

καταγράφονται σε έναν πίνακα µαζί µε το όνοµα εκείνου που καταθέτει την κάθε 

άποψη (Lipman,1998, 1-6).  

Η δεύτερη έννοια αναφέρεται στις διαφορετικές απόψεις που διατυπώνονται 

για το ίδιο θέµα λόγω των διαφορετικών τύπων νοηµοσύνης που έχουν οι µαθητές και 

της διαφορετικής οπτικής γωνίας, από την οποία αντικρίζουν το προς συζήτηση θέµα. 

Παρουσιάζεται µε τον τρόπο αυτό ένα panel διαφορετικών απόψεων, γεγονός που 

δίνει την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να µοιραστούν µεταξύ τους τις σκέψεις τους και 

να κρίνουν συλλογικά ποιες από τις απόψεις αυτές είναι κυρίαρχες και ποιες όχι, 

αναπτύσσοντας επιχειρήµατα, χωρίς ωστόσο να τις κατατάσσουν σε «σωστές» και 

«λάθος» (fallibilism) (Lipman,1998, 1-6).  

Η «Φιλοσοφία για παιδιά» στηρίζεται σε θεωρίες σηµαντικών φιλοσόφων. Ο 

Lipman πριν συντάξει το αναλυτικό πρόγραµµα «φιλοσοφίας για παιδιά» έχει 

καταφύγει στη φιλοσοφία του Σωκράτη, από τον οποίο δανείζεται τη µαιευτική 

µέθοδο, καθώς και την ιδέα της φιλοσοφίας ως τρόπο ζωής. Σηµαντικές επιρροές 

δέχεται ο Lipman και από τον Wittgenstein όσον αφορά στην αντιµετώπιση της 

φιλοσοφίας ως τεχνικής. Ο John Dewey (1980, 1982), ο Lev Vygotsky (1993), ο 

Herbert Mead (1934) επηρεάζουν επίσης το έργο του Lipman όσον αφορά στην 

παιδαγωγική, ψυχολογική και κοινωνική του διάσταση.  

Θα µπορούσε κάποιος να παρατηρήσει ότι η φιλοσοφία, µε τον τρόπο που την 

παρουσιάζει στο πρόγραµµά του ο Lipman, είναι περισσότερο άσκηση παρά µάθηση 

ή διδασκαλία. O Lipman, όπως θα φανεί και από την µελέτη του προγράµµατος του 
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στα επόµενα κεφάλαια, δεν θεωρεί τη φιλοσοφία ως ένα σώµα γνώσεων, οι οποίες 

µεταβιβάζονται στα παιδιά, αλλά ως µια τεχνική µε την οποία µπορούν τα παιδιά να 

σκεφτούν ορθολογικά πάνω σε θέµατα που αφορούν στη βελτίωση της καθηµερινής 

τους ζωής (π.χ. προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε τη λογική, την ηθική και τους 

λοιπούς κλάδους της φιλοσοφίας, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των παιδιών). Ο ίδιος 

θεωρεί τη φιλοσοφία ως αντισταθµιστικό παράγοντα στην υπερβολική κατάτµηση και 

τον κατακερµατισµό των αντικειµένων γνώσης, όπως παρουσιάζονται στα άλλα 

αντικείµενα σπουδών. Η φιλοσοφία βοηθά τα παιδιά να συνθέσουν τις γνώσεις τους 

σε ένα όλο κατανοητό. Όπως αναφέρει ο ίδιος,  

 

«Η φιλοσοφία στην τάξη πρέπει να ειδωθεί ως µια αντισταθµιστική δύναµη 

ενάντια στην υπερειδίκευση µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα, και «το φορτίο» 

της εισαγωγής της φιλοσοφίας µέσα στην τάξη θα γεννηθεί κάτι παραπάνω 

από οικειοθελώς από τα ίδια τα παιδιά»11 (Lipman, 1980,29). 

 

Η φιλοσοφία δεν είναι ένα επιπλέον µάθηµα στο αναλυτικό πρόγραµµα 

σπουδών. Αποτελεί το ερέθισµα για να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά σε έναν άλλο 

τρόπο προσέγγισης, νοηµατοδότησης και επίλυσης των προβληµάτων της 

καθηµερινής ζωής τους. Επιπλέον, η φιλοσοφία, µέσα από την άσκησή της, 

αναπτύσσει τις γνωστικές - κοινωνικές ικανότητες των παιδιών, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για να «τα βγάζουν πέρα». Σύµφωνα µε τον Lipman: 

«Τα παιδιά χρειάζονται συνοχή και µια αίσθηση προοπτικής.  Ωστόσο, 

τα παιδιά µπορούν να  αναπτύξουν τα παραπάνω µονάχα αν η ίδια η 

εκπαιδευτική διαδικασία προκαλεί την φαντασία τους  και δίνει σκοπό στην 

διανοητική τους εξέλιξη, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει τα µονοπάτια µέσω των 

οποίων τα διάφορα γνωστικά αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος 

µπορούν να ενσωµατωθούν το ένα στο άλλο. Αυτές είναι δυο ουσιώδεις 

απαιτήσεις…και η φιλοσοφία για παιδιά µπορεί να τις ικανοποιήσει 

αµφότερες. Η φιλοσοφία παρέχει στα παιδιά τα διανοητικά και φαντασιακά-

δηµιουργικά εργαλεία που χρειάζονται, καθώς και τον τρόπο µετάβασης από 

το ένα θέµα στο άλλο, που γεφυρώνει και συνδέει τους διάφορους κλάδους 
                                                 
11«Philosophy in the classroom must be seen as a countervailing force to the overspecialization 
rampant in the educational system, and the burden of introducing philosophy into the classroom will be 
borne more than willingly by the children themselves” (Lipman, 1980,29). 
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στους οποίους τα παιδιά εκτίθενται κατά τη διάρκεια του ηµερήσιου 

προγράµµατος»12. (Lipman, 1980,29-30). 

 

Υπό αυτό το πρίσµα η φιλοσοφία µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην εκπαίδευση 

για την προαγωγή της σκέψης. Τα παιδιά µέσω της φιλοσοφίας ανακαλύπτουν µόνα 

τους έννοιες που «κρύβονται» στα κείµενα, τις εξετάζουν για να ελέγξουν πόσο 

σηµαντικές είναι, χαίρονται όταν διαπιστώνουν τη δύναµη της λογικής ανάλυσης, 

πειθαρχούν τη σκέψη τους σε κανόνες λογικής και προβαίνουν σε κρίσεις και 

αναλύσεις (Lipman,1998, 3-6). 

 

2.2 Το ευρύτερο πλαίσιο της σχετικής συζήτησης 

 

Η «Φιλοσοφία για παιδιά», αν και µπορεί να θεωρηθεί πως είναι ένας νέος 

κλάδος της φιλοσοφίας, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών µελετητών και 

φιλοσόφων. Ο Lipman έβαλε το πρώτο λιθάρι για το χτίσιµο της «Φιλοσοφίας για 

παιδιά». Από τότε οι εργασίες γύρω από αυτό το θέµα είναι πολλές. Αρκετές 

διατριβές στην περιοχή της «Φιλοσοφίας για παιδιά» έχουν ως θέµα τους την 

παρουσίαση και κριτική προσέγγιση του έργου του Lipman. ∆ιδακτορικές διατριβές, 

όπως εκείνες της Phyllis Cardie Texter (1982), του Daniel Gasee (1998), της Janine 

Mary DeManuele (2001) και της Debra Ann Trausch(2001) εστιάζονται στην εργασία 

του Lipman, µελετώντας την από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η Texter (1982) 

χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ανάλυσης περιεχοµένου των ιστοριών που 

χρησιµοποιούνται στο πρόγραµµα «Φιλοσοφία για παιδιά», ώστε να προβεί στην 

κριτική και την αξιολόγηση τόσο της πορείας που ακολουθείται στο συγκεκριµένο 

πρόγραµµα «Φιλοσοφίας για παιδιά» όσο και των στόχων που επιδιώκονται να 

επιτευχθούν, µέσω του προγράµµατος αυτού. Η DeManuele (2001), χρησιµοποιώντας 

και εκείνη ως µεθοδολογικό εργαλείο την ανάλυση περιεχοµένου των ιστοριών που 

χρησιµοποιούνται στη «Φιλοσοφία για παιδιά», επιχειρεί µέσα από την εργασία του 

                                                 
12 «Children need comprehensiveness and a sense of perspective. But they can develop these only if the 
educational process itself challenges their imaginations and give scope to their intellectual processes 
while at the same time providing the pathways by which the various subject matters of curriculum can 
be integrated in one another. These are two essential requirements …and philosophy for children can 
satisfy both. It provides children with intellectual and imaginative tools they need, and it provides the 
mode of transition from subject matter to subject matter that bridges and connects the various 
disciplines to which the child is exposed during the course of the school day» (Lipman, 1980,29-30). 
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να «αντιµετωπίσει» τους στόχους του προγράµµατος αυτού ως µια γενικότερη θεωρία 

της εκπαίδευσης. Η Trausch (2001) εξηγεί στη διατριβή της πώς µπορεί να 

ενσωµατωθεί η «Φιλοσοφία για παιδιά» στο αναλυτικό πρόγραµµα των σχολείων, 

ώστε να επιτευχθεί η εµβάθυνση της σκέψης των παιδιών και η καλλιέργεια της 

κριτικής – reflective σκέψης τους. Ανάλογη κατεύθυνση έχει και η εργασία του Gasee 

(1998), ο οποίος παρουσιάζει πως µπορεί να εφαρµοστεί το πρόγραµµα «Φιλοσοφία 

για παιδιά» στο αναλυτικό πρόγραµµα σχολείων της πόλης του Ontario. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι µελέτες που έχουν ως αντικείµενό τους την 

συγκριτική παράθεση και ανάλυση διαφορετικών προγραµµάτων που θεωρούνται ότι 

προάγουν την κριτική σκέψη. Η Joan Viola Clary (1992) στη διατριβή της προβαίνει 

σε συγκριτική ανάλυση προγραµµάτων που προάγουν τη σκέψη όπως είναι το CoRT 

Thinking, το P4C (Philosophy for Children) και το Odyssey Building Thinking Skills, 

καθώς και σε ανάλυση περιεχόµενου τους. Παρόµοιες συγκριτικές µελέτες έχουν 

πραγµατοποιήσει  ο Geoffrey Kibirige (1992), ο  Mahmoud Mehrmohammadi (1987) 

και η  Sue Haws (1983). Η τελευταία, µάλιστα, προχώρησε σε ερευνητική 

υποστήριξη της εργασίας της σε δείγµα 56 παιδιών ανωτέρου κοινωνικού επιπέδου 

και εξέτασε αν τα παιδιά που παρακολουθούν «Φιλοσοφία για παιδιά» αναπτύσσουν 

την ικανότητα για διάλογο και την λογική επιχειρηµατολογία (logical reasoning). 

Επίσης, οι Baumfield Vivienne & Oberski Iddo (1998) µελέτησαν τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών απέναντι σε προγράµµατα που προάγουν την κριτική σκέψη, µεταξύ 

των οποίων ήταν και το πρόγραµµα «Φιλοσοφίας για παιδιά». 

Αµιγώς ερευνητικές εργασίες γύρω από την «Φιλοσοφία για παιδιά»έχουν 

γίνει και από άλλους ερευνητές. Οι εργασίες αυτές εξετάζουν κατά κύριο λόγο την 

επίδραση που έχει η φιλοσοφία σε άλλες πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών. Πιο 

συγκεκριµένα, ο Joyce Banks, έδειξε στη διατριβή του ότι παιδιά που έχουν 

παρακολουθήσει το πρόγραµµα «Φιλοσοφίας για παιδιά»έχουν καλύτερες επιδόσεις 

σε τεστ που αξιολογούν την αναγνωστική, µαθηµατική και γλωσσική ικανότητα των 

µαθητών. Για το σκοπό αυτό ο Banks χρησιµοποίησε ένα δείγµα 272 µαθητών, τριών 

επιπέδων (2ο, 4ο και 5ο - αντίστοιχων των τάξεων του ελληνικού δηµοτικού σχολείου) 

από 5 διαφορετικά δηµοτικά σχολεία. Στη συνέχεια, χώρισε τα παιδιά αυτά σε δυο 

οµάδες, µια πειραµατική και µια οµάδα ελέγχου. Τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας 

συµµετείχαν σε πρόγραµµα «Φιλοσοφίας για παιδιά», ενώ τα παιδιά της οµάδας 

ελέγχου δεν συµµετείχαν. Τα παιδιά και των δυο οµάδων υποβλήθηκαν αρχικά στο 

CAT τεστ για να διαπιστωθεί ότι είναι της ίδιας περίπου νοητικής ηλικίας. Οι 
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υποθέσεις του ερευνητή ότι τα παιδιά που θα έχουν παρακολουθήσει το πρόγραµµα 

P4C θα είχαν καλύτερα αποτελέσµατα στα California Achievement tests που µετρούν 

τη γλωσσική, αναγνωστική και µαθηµατική ικανότητα των µαθητών από ότι τα 

παιδιά που ανήκαν στην οµάδα ελέγχου, επαληθεύτηκαν µόνο για τα παιδιά του 4ου 

επιπέδου. 

Η Judy Kyle (2000), έχοντας ένα δείγµα 17 εθελοντών µαθητών που 

παρακολουθούσαν το πρόγραµµα «Φιλοσοφία για παιδιά», προσπάθησε να µελετήσει 

πώς τα παιδιά χρησιµοποιούν τη φιλοσοφική συζήτηση για να ερευνήσουν ένα θέµα. 

Μέσα από την εργασία της σκιαγράφησε το προφίλ των παιδιών που κάνουν 

φιλοσοφία και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι «φιλοσοφώ» σηµαίνει «ερευνώ». 

Συνεπώς, τα παιδιά που έρχονται σε επαφή µε τη φιλοσοφία έχουν πολλές 

πιθανότητες να αναπτύξουν ερευνητικό ενδιαφέρον. 

Η Mary Ann Chamberlain (1993) µελέτησε πώς επιδρά η «Φιλοσοφία για 

παιδιά» στην κριτική σκέψη των µαθητών 4ου και 5ου επιπέδου (αντίστοιχων τάξεων 

των ελληνικών δηµοτικών σχολείων). Η ερευνήτρια αυτή χρησιµοποίησε ένα δείγµα 

80 προικισµένων µαθητών, οι οποίοι παρακολούθησαν το συγκεκριµένο πρόγραµµα. 

Η µέθοδος συγκέντρωσης του υλικού της έρευνάς της ήταν η µαγνητοφώνηση των 

συζητήσεων της οµάδας των παιδιών γύρω από ένα συγκεκριµένο θέµα, το οποίο έχει 

φιλοσοφικές διαστάσεις και η συλλογή γραπτών φιλοσοφικών εκθέσεων για 

φιλοσοφικά θέµατα, από τα παιδιά, σε χρόνο 10 λεπτών της ώρας. Ακολούθησε 

ποσοτικοποίηση των ποιοτικών αποτελεσµάτων της έρευνας µε στατιστικές 

µεθόδους. Τα παιδιά του δείγµατος αξιολογήθηκαν στο τέλος µε δυο τεστ 

αξιολόγησης της ικανότητας για επιχειρηµατολογία (reasoning), το New Jersey Test 

of Reasoning Skills και το Ross Test of Higher Cognitive Process. Η έρευνα αυτή 

έδειξε ότι η «Φιλοσοφία για παιδιά» βοηθά τους µαθητές να εστιάζουν την προσοχή 

τους στη λογική ανάλυση ενός θέµατος προς συζήτηση, ενώ παράλληλα 

αναπτύσσουν την ικανότητά τους για συλλογισµό –  απορητικό στοχασµό 

(wondering). Επιπλέον, αυτό συµβαίνει σε µια ατµόσφαιρα ενθουσιασµού από την 

πλευρά των µαθητών και συνεργατικότητας µεταξύ τους. 

Η Jinmei Yuan (2004) µε έρευνά της επεσήµανε τη διαφορετική απήχηση που 

έχει το πρόγραµµα «Φιλοσοφίας για παιδιά»σε δυο δείγµατα πληθυσµών παιδιών  

ηλικίας 11-13 ετών (παιδιά µε αµερικάνικη και κινέζικη υπηκοότητα), η οποία, κατά 

την ερευνήτρια, οφείλεται όχι στη διαφορετική γλώσσα των παιδιών αλλά στην 

εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Τα παιδιά των δυο δειγµάτων συµµετείχαν στο 
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πρόγραµµα, διαβάζοντας κεφάλαια από το µυθιστόρηµα «Harry Stottlemeier’s 

Discovery» και συµµετέχοντας στην µετέπειτα φιλοσοφική συζήτηση. 

Παρατηρήθηκε ότι η φιλοσοφική συζήτηση των Κινέζων στράφηκε περισσότερο 

στην απήχηση και εφαρµογή που έχουν οι αξίες του Harry στη προσωπική τους ζωή, 

ενώ η αντίστοιχη συζήτηση µεταξύ των αµερικανοπαίδων έδωσε έµφαση σε πρότυπα 

σκέψης που αφορούν στην κατηγοριοποίηση των ιδεών, στη διατύπωση ορισµών, την 

αµφιβολία και παρουσίαση εναλλακτικών των προτάσεων του ήρωα της νουβέλας. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα της Marianne Cane (2003), η οποία 

µελέτησε τους ρόλους που διαδραµατίζουν τα παιδιά στην τάξη, όταν αυτή λειτουργεί 

ως «κοινότητα έρευνας» και τη σχέση της «Φιλοσοφίας για παιδιά» µε 

κοινωνιοµετρικές µεθόδους. Κατά την Cane, τα παιδιά που συµµετέχουν σε µια 

«κοινότητα έρευνας» συχνά αναλαµβάνουν διακριτούς ρόλους, οι οποίοι 

αντανακλούν την προσωπικότητά τους και την ισχύ που έχουν µέσα στην τάξη. 

Παιδιά µε υψηλή αυτοπεποίθηση που χαίρουν της εκτίµησης  των άλλων παιδιών 

τείνουν να αναλαµβάνουν ρόλους, όπως είναι αυτός του υποστηρικτή φιλοσοφικών 

θέσεων (supporter) ή του ανταγωνιστή απέναντι στις θέσεις άλλων παιδιών 

(antagonist), ή του κριτικού (critic), ή εκείνου που προτείνει νέες ιδέες (information 

giver/ proposer who suggest new ideas), ενώ παιδιά µε χαµηλότερη αυτοεκτίµηση και 

πιο εσωστρεφή προτιµούν δευτερεύοντες ρόλους όπως εκείνου που καταγράφει τις 

ιδέες των άλλων υπό µορφή πρακτικών (recorder). 

Όσον αφορά στον ελληνικό χώρο, βάσει της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας 

που κάναµε δεν προέκυψε να έχει γίνει συστηµατική έρευνα γύρω από το θέµα 

«Φιλοσοφία για παιδιά». Τούτη η διαπίστωση επιτείνει την ανάγκη µας για 

περισσότερη έρευνα και  µελέτη γύρω από το θέµα αυτό. 

Στα επόµενα κεφάλαια, θα εστιάσουµε τη προσοχή µας στις θέσεις του 

Lipman σχετικά µε τη «Φιλοσοφία για παιδιά» και θα επιχειρήσουµε να εξετάσουµε 

τους όρους – προϋποθέσεις τους προγράµµατός του, καθώς και τη δυνατότητα των 

παιδιών να φιλοσοφήσουν εφαρµόζοντας το συγκεκριµένο πρόγραµµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

3.1 Οι παιδαγωγικές παράµετροι της προσέγγισης του Μ. Lipman 

 

 

Οι πρωταρχικοί λόγοι που ώθησαν τον Lipman στη δηµιουργία αναλυτικού 

προγράµµατος «Φιλοσοφίας για παιδιά» είναι περισσότερο παιδαγωγικοί παρά 

καθαυτό φιλοσοφικοί. Ο Lipman, λαµβάνοντας υπόψη του τις ελλείψεις – 

ανεπάρκειες της αµερικανικής εκπαίδευσης, τη δυσανασχέτηση οµάδων παιδιών 

σχετικά µε τη µη κάλυψη των προσδοκιών τους µέσα στο χώρο του σχολείου και 

έχοντας την πείρα από την άσκηση της φιλοσοφίας στον πανεπιστηµιακό χώρο, 

αποφάσισε να «κατεβάσει» τη φιλοσοφία ένα σκαλί χαµηλότερα, εισάγοντάς την στο 

χώρο του σχολείου (δηµοτικού και γυµνασίου). Ο Lipman προσπάθησε να 

«προσαρµόσει» τη φιλοσοφία στο γνωστικό επίπεδο των παιδιών  (χωρίς όµως να την 

αλλοιώσει), θέτοντας τις υπηρεσίες της προς όφελος της ολόπλευρης ανάπτυξης των 

παιδιών.  

Οι ατέλειες - ανεπάρκειες ενός εκπαιδευτικού συστήµατος τείνουν να 

επηρεάζουν περισσότερο τα άτοµα που προέρχονται από κατώτερα-φτωχότερα 

κοινωνικοµορφωτικά στρώµατα. Υπάρχουν, εποµένως, άτοµα που είναι «ευαίσθητα – 

τρωτά» στις επιδράσεις που ασκεί το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστηµα. Τα άτοµα 

αυτά συχνά εγκαταλείπουν το σχολείο, διότι αυτό δεν ικανοποιεί τις ανάγκες τους, 

στερώντας έτσι από τον εαυτό τους τα όποια οφέλη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Τις διαρροές αυτές προσπαθεί να εξαλείψει η αντισταθµιστική αγωγή, ωστόσο συχνά 

οι «διορθωτικές» παρεµβάσεις της αντισταθµιστικής αγωγής δεν καταφέρνουν να 

λύσουν το υπάρχον πρόβληµα. Αν ληφθούν υπόψη λοιπά προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει η υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως είναι η κτιριακή υποδοµή, ο  ελλιπής 

τεχνολογικός εξοπλισµός, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών κ.λπ., συνειδητοποιεί 

κανείς την ανάγκη εκ νέου ανασύστασής της . 

Κατά τον Lipman (1980,5-6), το αµερικανικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν 

ικανοποιεί τις προσδοκίες των µαθητών. Οι µαθητές συχνά διαµαρτύρονται ότι δεν 

βρίσκουν ενδιαφέροντα τα µαθήµατα του σχολείου, ότι δεν µπορούν να βρουν κάποιο 

νόηµα σε αυτά ή κάποιο τρόπο εφαρµογής τους στην καθηµερινή ζωή τους. Με 

διαφορετικά λόγια, οι µαθητές θεωρούν ότι το σχολείο τους εξαναγκάζει να µάθουν 

πράγµατα που δεν τους ενδιαφέρουν. Αν ωστόσο, το σχολείο προσέφερε στους 
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µαθητές γνώση σύµφυτη µε τα ενδιαφέροντά τους και άµεσα συνδεδεµένη µε την 

εµπειρία τους, τότε οι µαθητές δεν θα εξαναγκάζονταν να µάθουν κάτι, διότι η 

µάθηση θα λάµβανε χώρα µε τρόπο απολύτως φυσικό.  

Ο Lipman επιµένει πως αντί να αντιµετωπίζουµε την εκπαίδευση ως µια 

ειδική µορφή εµπειρίας, η οποία παρέχεται µόνο στο σχολείο, είναι προτιµότερο να 

δεχτούµε πως οτιδήποτε µας βοηθά να ανακαλύψουµε το νόηµα της ζωής µας είναι 

εκπαίδευση και τα σχολεία είναι πράγµατι εκπαιδευτικά ιδρύµατα, αν και µόνο αν 

διευκολύνουν στην ανακάλυψη του νοήµατος αυτού (“thinking well about things that 

matter” (Lipman,1980,25). Τα νοήµατα, κατά τον Lipman,  ανακαλύπτονται, σε 

αντίθεση µε τις πληροφορίες, οι οποίες µπορεί να µεταδίδονται, ή τα συναισθήµατα, 

τα οποία µπορεί να µοιράζονται.. ∆εν µπορεί κάποιος να δώσει σε κάποιον άλλο 

άνθρωπο κάποιο νόηµα. Όπως αναφέρει ο ίδιος «το νόηµα δεν µπορεί να απονεµηθεί. 

Τα νοήµατα κατακτώνται, δεν είναι δεδοµένα»13 (Lipman,1980,13). Όταν, για 

παράδειγµα, διαβάζουµε ένα βιβλίο, τα µηνύµατα που αποκοµίζουµε από το βιβλίο 

αυτό είναι τα µηνύµατα που εµείς ανακαλύψαµε, τα οποία δεν ταυτίζονται 

απαραίτητα µε τα µηνύµατα που είχε ως πρόθεση να «περάσει» ο συγγραφέας µέσω 

του βιβλίου του στους αναγνώστες του! 

Εφόσον, λοιπόν τα νοήµατα δεν µεταβιβάζονται αλλά µόνο ανακαλύπτονται ο 

ρόλος του σχολείου είναι επικουρικός, βοηθά δηλαδή τα παιδιά να ανακαλύψουν τα 

νοήµατα που είναι σηµαντικά για εκείνα. Για να είναι δυνατό να ανακαλύψουν τα 

παιδιά νοήµατα πρέπει, αφενός να γνωρίσουν τον συστηµατικό τρόπο µε τον οποίο 

µπορούν να αναζητήσουν, να ερευνήσουν, να «ψάξουν» για τα νοήµατα αυτά, 

αφετέρου να τους παρέχονται οι κατάλληλες συνθήκες για κάτι τέτοιο.  

Ο Lipman είναι ενάντιος σε µια εκπαίδευση που δίνει το κύριο βάρος της στην 

αποστήθιση και στην παροχή συγκεκριµένων και συχνά παρωχηµένων γνώσεων. Σε 

αντιδιαστολή µε την εκπαίδευση ως αποµνηµόνευση στοιχείων «knowledge that», ο 

Lipman προτείνει ένα µοντέλο εκπαίδευσης που βοηθά το παιδί να σκέφτεται λογικά 

«knowledge how» και να συνδέει τη σκέψη του αυτή µε την εκάστοτε δράση του 

(Lipman,1988,29).  

Ο ρόλος του σχολείου, κατά τον Lipman, συνίσταται στη µετατροπή της 

παραδοσιακής σχολικής τάξης σε «κοινότητα έρευνας» (community of inquiry). 

Αποδεχόµενος τις απόψεις του Dewey στο έργο του The Child and the Curriculum 
                                                 
13 “Meaning cannot be dispensed…Meanings must be acquired, they are capta, not data” 
(Lipman,1980,13). 
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(1990), ο Lipman συµφωνεί ότι η ύλη των µαθηµάτων που διδάσκονται στο σχολείο 

οργανώνεται µε τρόπο λογικό, σαν να επρόκειτο για πίνακα περιεχοµένων µάθησης 

που διδάσκονται υπό µορφή διαλέξεων και όχι µε τρόπο ψυχολογικό, δηλαδή βάσει 

των ενδιαφερόντων των παιδιών, τα οποία θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως 

εσωτερικά κίνητρα για να ανακαλύψουν τα παιδιά βήµα προς βήµα την υπάρχουσα  

γνώση και να την προεκτείνουν. Η πρώτη διαφορά µεταξύ της τάξης ως «κοινότητας 

έρευνας» και της παραδοσιακής σχολικής τάξης είναι η αλλαγή κουλτούρας όσον 

αφορά στον τρόπο αναζήτησης της γνώσης. Η «κοινότητα έρευνας» µαθαίνει να 

αναζητά την υπάρχουσα γνώση και ενίοτε να δηµιουργεί γνώση σε αντίθεση µε την 

παραδοσιακή τάξη στην οποία η γνώση παρέχεται εξ’ ολοκλήρου από τον δάσκαλο 

ως έτοιµο προϊόν (Lipman,1988,21). 

 Η δεύτερη διαφορά µεταξύ της τάξης ως «κοινότητα έρευνας» και της 

παραδοσιακής σχολικής τάξης εστιάζεται στην αλλαγή του αναλυτικού 

προγράµµατος, στο οποίο θα αναφερθούµε αναλυτικά παρακάτω. Σύµφωνα µε τον 

Lipman, το αναλυτικό πρόγραµµα πρέπει να είναι διαρθρωµένο κατά επίπεδα, στο 

καθένα από τα οποία θα παρέχονται ερεθίσµατα τέτοια που να ανταποκρίνονται στη 

γνωστική, συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Για το λόγο αυτό 

κατά την κατάρτιση του αναλυτικού προγράµµατος πρέπει να έχουν ληφθεί σοβαρά 

υπόψη τα πορίσµατα της αναπτυξιακής ψυχολογίας (Lipman,1988,23).  

Εκτός των άλλων, το αναλυτικό πρόγραµµα πρέπει να περιορίσει τον 

θρυµµατισµό των γνωστικών αντικειµένων, ο οποίος έχει ως συνέπεια να 

εκλαµβάνονται οι γνώσεις από τους µαθητές ως ένα σύνολο ετερόκλητων 

πραγµάτων, χωρίς κοινό σηµείο επαφής. Τα παιδιά έχουν ανάγκη για συνοχή και 

πληρότητα. Όταν τα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος παρουσιάζονται στους 

µαθητές «ξεκοµµένα» το ένα από το άλλο, χωρίς να υπάρχει µεταξύ τους οργανική 

σύνδεση ή σύνδεση µε τις λοιπές δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής των παιδιών, 

είναι επόµενο τα παιδιά να οδηγηθούν στην µαταίωση, την απογοήτευση και τελικά 

την πλήξη. Με διαφορετικά λόγια, το αναλυτικό πρόγραµµα «Φιλοσοφίας για παιδιά» 

στοχεύει στο να άρει τη διχοτόµηση γνώσεων γενικής µόρφωσης και γνώσεων που 

αναφέρονται στην ανάπτυξη ειδικών ικανοτήτων και να καλλιεργήσει στα παιδιά την 

ιδέα ότι τα δυο φαινοµενικά διαφορετικά είδη γνώσης προϋποθέτουν και ενισχύουν 

το ένα το άλλο (Lipman,1988,28-30).  

Το τρίτο σηµείο διαφοροποίησης µεταξύ παραδοσιακής τάξης και τάξης-

«κοινότητας έρευνας» αφορά στη µεθοδολογία. Μέσα από το διάλογο που ακολουθεί 
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της ανάγνωσης ιστοριών, οι οποίες θέτουν τα παιδιά αντιµέτωπα µε θέµατα που 

απασχολούν τη φιλοσοφία αλλά, ταυτοχρόνως, µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενα 

ενδιαφέροντος των παιδιών (π.χ. λογική, ηθική, αισθητική), και µε τη βοήθεια του 

δασκάλου, τα παιδιά αποκτούν τα «εργαλεία» που χρειάζονται για να σκέφτονται 

παραγωγικά. Τέτοια «εργαλεία» είναι η διάκριση σχέσεων µέρους - όλου, η 

ανακάλυψη των λογικών κανόνων που διέπουν τη σκέψη και τα αποτελέσµατά τους, 

η ικανότητα της επεξήγησης, της διασάφησης, της αποσαφήνισης, της 

επιχειρηµατολογίας, της κριτικής, της προσεκτικής ακρόασης των απόψεων των 

λοιπών παιδιών. Ο φιλοσοφικός διάλογος βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν επίσης 

µεταγνωστικές ικανότητες, όπως είναι η συνειδητοποίηση του τρόπου µε τον οποίο 

σκέφτονται (Lipman, 1988,26).  

Όσον αφορά στην κάλυψη της ανάγκης των παιδιών για περιπέτεια, τονίζεται 

από πλευράς του Lipman ότι τα παιδιά µαθαίνουν µέσα από παιγνιώδεις 

δραστηριότητες, οι οποίες ενέχουν το στοιχείο της περιπέτειας. Η συχνή έλλειψη του 

στοιχείου της περιπέτειας από τις δραστηριότητες των παιδιών, καθώς και η 

ενασχόληση των παιδιών µε δραστηριότητες που δεν έχουν για εκείνα ενδιαφέρον 

είναι δυνατόν να τα οδηγήσει σε σειρά µαταιώσεων και κατ’ επέκταση σε έλλειψη 

κινήτρων για την παρακολούθηση οποιοδήποτε σχολικών δραστηριοτήτων.  

Πέρα από την παιδαγωγική διάσταση των θέσεων του Lipman, υπάρχει και η 

φιλοσοφική τεκµηρίωση, η οποία δίνει έµφαση στις θετικές επιρροές της φιλοσοφίας 

στην ανάπτυξη των παιδιών.  

 

3.2 Οι φιλοσοφικές παράµετροι της προσέγγισης του Μ. Lipman 

 

 Έχει θεωρηθεί ότι οι πηγές της φιλοσοφίας είναι ο θαυµασµός και η 

αµφιβολία. Οποιοδήποτε ον είναι σε θέση να θαυµάζει, να απορεί και να αµφιβάλλει 

είναι δυνάµει σε θέση να φιλοσοφήσει. Κατά τον Lipman, τα παιδιά έχουν την τάση 

του θαυµάζειν και του απορείν, συνεπώς είναι σε θέση να φιλοσοφήσουν. Η τάση 

αυτή εµφανίζεται στα παιδιά από τη στιγµή που εκείνα αρχίζουν να κάνουν 

ερωτήσεις του τύπου «γιατί;», χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι σε πιο πρώιµο ηλικιακό 

στάδιο τα παιδιά δεν σκέφτονται επειδή δεν είναι σε θέση να διατυπώσουν λεκτικά 

τις απορίες τους (Lipman,1980,31-32).   

 Οι φιλοσοφικές ερωτήσεις που διατυπώνουν τα παιδιά ανήκουν στο χώρο: α) 

της µεταφυσικής και έχουν τι µορφή «τι είναι», π.χ. τι είναι ο χρόνος, ο αριθµός, ο 
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θάνατος, το µυαλό, η ζωή, β) της λογικής, οι οποίες έχουν να κάνουν µε 

επιχειρηµατολογία και είναι της µορφής «τι προκύπτει από αυτό», π.χ. τα χάσκι 

γαβγίζουν, τα σκυλιά γαβγίζουν άρα τα χάσκι είναι σκυλιά και γ) της ηθικής και 

έχουν τη µορφή «τι πρέπει» και «γιατί πρέπει» ή τι είναι καλό, τι είναι δίκαιο, γιατί 

πρέπει να µη λέµε ψέµατα (Lipman,1980, 33-40). 

 Ο Lipman, επηρεασµένος από τον Σωκράτη, αποδέχεται τη φιλοσοφία ως 

τρόπο ζωής. Η φιλοσοφία, σύµφωνα µε τον Σωκράτη, δεν είναι διατύπωση θεωριών, 

ούτε κατάκτηση γνώσεων, ούτε επάγγελµα, αλλά τρόπος για να ζούµε καλύτερα 

(Vlastos,2002). Σε ποιους αναφέρεται όµως αυτός ο καλύτερος τρόπος ζωής; 

Συµπεριλαµβάνει τα παιδιά; Από την εµπειρία προκύπτει ότι τα παιδιά θέτουν 

φιλοσοφικά ερωτήµατα και συνάµα  αναζητούν απαντήσεις. Μάλιστα, οι απαντήσεις 

που ψάχνουν τα παιδιά είναι είτε επιστηµονικές, αναζητούν δηλαδή αιτίες και 

σκοπούς που κρύβονται πίσω από τα πράγµατα που τα κάνουν να απορούν, είτε 

συµβολικές, προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις µε προσφυγή τους στο µύθο, στις 

παραδόσεις, στο θεατρικό παιχνίδι και γενικότερα στο «παιχνίδι» της φαντασίας, είτε 

φιλοσοφικές. Μπορεί όµως να θεωρηθεί ότι τα παιδιά είναι σε θέση να 

φιλοσοφήσουν; Είναι αναγκαίο να φιλοσοφήσουν; 

Υπάρχει οξύς  αντίλογος που αναφέρεται τόσο στο αν τα παιδιά είναι σε θέση 

να φιλοσοφήσουν όσο και  στο κατά πόσο είναι χρήσιµη η φιλοσοφία στα παιδιά. Η 

φιλοσοφία συµβατικώς θεωρείται ως ενασχόληση µιας µερίδας ενηλίκων. Το γεγονός 

ότι η φιλοσοφία δεν έχει εισαχθεί στα σχολεία µαρτυρά ότι αυτή θεωρείται είτε µη 

ουσιώδης για παιδιά µικρής ηλικίας που δεν έχουν αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθµό 

την αφηρηµένη σκέψη τους, είτε πολύ δύσκολη, διότι τα παιδιά µε το να µην έχουν 

αναπτύξει πλήρως τις γνωστικές ικανότητές τους, δεν µπορούν να συλλάβουν τις 

έννοιες τις οποίες η φιλοσοφία πραγµατεύεται, είτε αµφίβολης σηµασίας ως προς τα 

αποτελέσµατα που µπορεί να επιφέρει στα παιδιά.  

Κακή χρήση της φιλοσοφίας οδηγεί στη σοφιστική, η οποία ενδιαφέρεται για 

την παραγωγή πειστικών επιχειρηµάτων ανεξάρτητα από το αν αυτά είναι αληθή. 

Επίσης, η διαλεκτική, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της φιλοσοφίας είναι 

δυνατό να οδηγήσει τα παιδιά στο σχετικισµό, σε µια κατάσταση ανασφάλειας και 

αδυναµίας διάκρισης µεταξύ αληθινού-ψεύτικου, εφόσον ακόµη και δυο εντελώς 

αντίθετες απόψεις µπορούν να υποστηριχτούν µε αναζήτηση κατάλληλων 

επιχειρηµάτων. Κάτι τέτοιο µπορεί να οδηγήσει ακόµη και στη δηµιουργία παιδιών 
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εριστικών, κυνικών, αντιρρησιών, σχετικιστών, µε αδυναµία ανάπτυξης 

οποιασδήποτε ηθικής αρχής (Lipman,1980,13-15). 

Ο Lipman προσπαθεί να αποδείξει την ωφέλεια της φιλοσοφίας στα παιδιά. 

Το πρόγραµµα «Φιλοσοφίας για παιδιά», που προτείνει ο ίδιος, στηρίζεται σε δυο 

βάσεις, µια παιδαγωγική, στην οποία αναφερθήκαµε παραπάνω και µια φιλοσοφική. 

Σε συνέντευξη που έδωσε ο Lipman στον S.Naji, ερευνητή του Ιδρύµατος 

Ανθρωπιστικών και  Πολιτιστικών σπουδών της Τεχεράνης, επεσήµανε, σε σχετική 

ερώτηση, τις κύριες επιρροές  άλλων σηµαντικών φιλοσόφων στο έργο του. Πιο 

συγκεκριµένα, για να συντάξει ο Lipman το αναλυτικό πρόγραµµα «Φιλοσοφίας για 

παιδιά», βασίστηκε κυρίως: 

 στις παιδαγωγικές και φιλοσοφικές αρχές του Dewey (1980, 1982), ο οποίος δίδει 

έµφαση στην αυτενέργεια του παιδιού και στη µάθηση που αποκτιέται µέσα από 

την πράξη και την ενεργητική συµµετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες που 

οργανώνονται στη σχολική τάξη από κοινού µε το δάσκαλο (learning by doing). 

 στα πορίσµατα της αναπτυξιακής φιλοσοφίας µε κύρια έµφαση στο έργο του 

Piaget (1929), το οποίο ρίχνει φως στη σχέση που υπάρχει µεταξύ σκέψης και 

εκδήλωσης συµπεριφοράς των παιδιών και στο έργο του Vygotsky (1993), το 

οποίο αναγνωρίζει τη σύνδεση µεταξύ της συζήτησης που λαµβάνει χώρα στη 

σχολική τάξη και της σκέψης των παιδιών. 

 στις θέσεις του Ryle (1954), σχετικά µε τη διάκριση τυπικής λογικής (formal 

logic) και φιλοσοφίας  

 στις θέσεις του Wittgenstein (1977) σχετικά µε τη γλώσσα και µε τη χρήση της 

γλώσσας ώστε να εκφραστούν περίπλοκες κοινωνικές σχέσεις. 

 στο έργο του Herbert Mead (1910), το οποίο αναφέρεται στη κοινωνική φύση του 

εαυτού (Naji,2003,4). 

Ο Lipman µε εύλογο τρόπο, αναπτύσσει τις ωφέλειες που µπορεί να έχει η 

φιλοσοφία στα παιδιά. Καταρχάς, η φιλοσοφία εξοπλίζει γνωστικά το παιδί 

βοηθώντας το να σκέφτεται πιο αποτελεσµατικά, διότι του παρέχει τα «εργαλεία» της 

σκέψης, όπως είναι η ικανότητα να εντοπίζει προβλήµατα, να υποβάλλει ακριβείς και 

εύστοχες ερωτήσεις, να διατυπώνει και να ελέγχει υποθέσεις, να αναλύει δεδοµένα 

και να υπολογίζει τις συνέπειες τους τις πιθανές χρήσεις τους και εφαρµογές τους, να 

αναγνωρίζει τα διάφορα είδη ερωτηµάτων, να ορίζει έννοιες, να ταξινοµεί τις ιδέες 

του, να βρίσκει αναλογίες, να εντοπίζει ασάφειες, αµφισηµίες και αντιφάσεις, να 

διατυπώνει παραδείγµατα, προκειµένου να προβεί σε αποσαφηνίσεις και επεξηγήσεις 
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των εννοιών που χρησιµοποιεί να οργανώνει τα δεδοµένα του ώστε βάσει αυτών να 

προχωρά σε  ανάπτυξη συλλογισµών,  να σκέφτεται µε τρόπο δηµιουργικό 

αναζητώντας εναλλακτικές προτάσεις – λύσεις στα προβλήµατά του εντοπίζοντας τις 

διαφορές στις οπτικές γωνίες,  να αναζητά κριτήρια στις αιτιολογήσεις του και να 

διατυπώνει µε γλωσσική ακρίβεια και σαφήνεια τις σκέψεις του, ώστε να µην οδηγεί 

τον εαυτό του και τους άλλους σε παρανοήσεις, να επιτυγχάνει στην ταξινόµηση 

ιδεών, αποσαφήνιση εννοιών κ.λπ  

Αξίζει να παραθέσουµε συνοπτικά τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα του 

προγράµµατος, όπως τα παρουσιάζει συνοπτικά στη συνέντευξή του ο Lipman: 

 

« 1. Ενδιαφέρον: Τα παιδιά δουλεύουν καλύτερα πάνω σε αυτό που τα 

ενδιαφέρει περισσότερο. Αυτό είναι η «φιλοσοφία για παιδιά»…διότι 

εµπλέκει την δηµιουργική- φαντασιακή µυθοπλασία, δεύτερον διότι είναι για 

τα παιδιά  τα ίδια και τρίτον διότι τα εµπλέκει σε µια συζήτηση 

αµφιλεγόµενων θεµάτων (π.χ. ηθική). 2. Συναίσθηµα: Η φιλοσοφία για 

παιδιά παρέχει τρόπους µε τους οποίους τα παιδιά µπορούν να µιλήσουν για 

τα συναισθήµατά τους και να τα αναλύσουν. 3. Κριτική Σκέψη: Η φιλοσοφία 

για παιδιά ενσωµατώνει πλήρως την κριτική σκέψη, αλλά το κάνει σε 

µεγαλύτερο πλάτος και βάθος. Γενικά, η κριτική σκέψη είναι κάτι 

«προσθετικό» στο υπάρχον αναλυτικό πρόγραµµα, όµως η «φιλοσοφία για 

παιδιά» αναγνωρίζει την ανάγκη των παιδιών να επικοινωνήσουν αληθινά µε 

ό,τι βρίσκουν προβληµατικό ή αινιγµατικό. 4. Αξίες: ...Τα παιδιά µπορούν να 

σκεφτούν καλύτερα για θέµατα που τα ενδιαφέρουν, εφόσον η σκέψη τους 

εκτός από κριτική είναι συνεργατική, εκτιµητική και ευσπλαχνική. 5. 

∆ηµιουργικότητα: Η «ορθή» σκέψη (good thinking) φορτίζεται µε την 

φαντασία, όπως όταν εισαγόµαστε µε όλη µας την καρδιά σε µια ιστορία ή 

όταν αναπτύσσουµε µια υπόθεση. Η φιλοσοφία για παιδιά έχει ξεχωριστή 

επιτυχία στον τοµέα της δηµιουργικότητας. 6. Αίσθηµα οµαδικής 

αλληλεγγύης: Η φιλοσοφία είναι διαλογική. Τονίζει την ανάγκη για διάλογο 

µεταξύ όλων των µελών της κοινότητας. Με διαφορετικές λέξεις, δίνει 

έµφαση στη συµµετοχική κοινότητα (shared community). Ο κόσµος µπορεί να 
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σκεφτεί καλύτερα σχετικά µε το πώς να συµπεριφερθεί σε αθώα θύµατα, όταν 

νιώθει συµπόνια  για αυτά, παρά το αντίθετο»14  (Naji,2003,3). 

 

Η φιλοσοφία δεν «απαξιώνει» την υπάρχουσα γνώση απλώς την προσεγγίζει 

µέσα από ένα λογικό, κριτικό, αναστοχαστικό πνεύµα. Τα παιδιά µπορούν 

οποιαδήποτε στιγµή να έρθουν σε επαφή µε κείµενα µεγάλων στοχαστών και µε τα 

«εργαλεία» σκέψης που έχουν αποκτήσει, µέσα από τη δραστηριότητα της 

φιλοσοφίας στη τάξη, σκέφτονται πάνω στο κείµενο και αναζητούν γνώσεις και 

αξίες, οι οποίες µπορούν να βελτιώσουν τη ζωή τους.  

Η φιλοσοφία, ως τρόπος ζωής, µετατρέπει τον µαθητή από παθητικό 

αποδέκτη της µέχρι τώρα υπάρχουσας γνώση σε ενεργητικό αναζητητή της γνώσης 

και δυνάµει δηµιουργό της. Κατά τον Lipman, κάθε µαθητής, εκτός από το «τι» 

πρέπει να µαθαίνει και το «πως» φτάνω σε αυτό το «τι». Η φιλοσοφία είναι ο τρόπος 

για να µπορέσει το παιδί να γίνει ερευνητής, αφού η ίδια αποτελεί τη βασικότερη 

µορφή έρευνας µε «εργαλείο» το νου (Lipman,1988,39).  

Η φιλοσοφική εργασία στο σχολείο προτείνεται κυρίως ως διαδικασία 

διαλογικής συζήτησης µέσα στη τάξη, παίρνει δηλαδή τη µορφή µιας λεκτικής- 

κοινωνικής διαδικασίας ανάµεσα στους µαθητές, συντονιστής της οποίας είναι ο 

δάσκαλος (φορέας παραδειγµάτων και ρυθµιστής συγκρούσεων). Αυτή η διαδικασία 

στοχεύει στο να εξασφαλίσει τη δηµοκρατική διανοµή του λόγου στα παιδιά, η οποία 

σέβεται και λαµβάνει σοβαρά υπόψη της για την οµαλή διεξαγωγή της τις ερωτήσεις, 

τις αµφιβολίες, τους προοδευτικούς ορισµούς των εννοιών και την επιχειρηµατολογία 

και την αντι-επιχειρηµατολογία που αναπτύσσουν τα παιδιά. Η «Φιλοσοφία για 

παιδιά» έχει νόηµα, εφόσον πηγάζει από τα ενδιαφέροντα των παιδιών και από τη 

γνήσια ανάγκη τους να δώσουν λύση σε προβλήµατα που τα απασχολούν. Η σχολική 

                                                 
14 «1. Interest: Children work best at whatever it is that most keenly interests them. This is 
P4C…because it involves imaginative fiction, second because it is about children themselves, and 
thirdly because it involves them ιn discussion of controversial issues (e.g. ethics). 2. Emotion: 
P4C…provide ways in which children can talk about and analyze those emotions. 3. Critical 
Thinking: P4C wholly embraces critical thinking, but it does so with greater breadth and depth. 
Critical thinking is generally only an “add – on” to the existing curriculum, but P4C recognizes the 
need children have to deal truthfully with what they find problematic or puzzling. 4. Values…children 
can think better about issues that concern them, when their thinking, in to being critical, is caring, 
appreciative and compassionate. 5. Creativity: Good thinking can be charged with imagination, as 
when we enter whole-heartedly into a story, or develop a hypothesis. P4C is therefore especially 
successful in the area of creativity. 6. Communality: Philosophy is dialogical: it stresses the need to 
open the dialogue to all members of the community. In other words, it stresses shared inquiry. The 
world can think better about how to treat innocent victims when it feels compassion for them than 
when it does not.» (Naji,2003,3). 
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τάξη γίνεται χώρος συλλογικής αναζήτησης (κοινότητα έρευνας κατά την έκφραση 

του Lipman) της γνώσης και λειτουργεί στη βάση της συνεργασίας, των τηρούµενων 

κανόνων συζήτησης και στο πλαίσιο µιας επικοινωνιακής ηθικής που έχει απώτερο 

στόχο την αγωγή του παιδιού, τη δηµοκρατική κοινωνικοποίησή του  και τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής του (Lipman,1988,21)..  

Συνοψίζοντας, η «Φιλοσοφία για παιδιά» µπορεί να αποφέρει οφέλη σε τρία 

επίπεδα, α) το διανοητικό (τίθενται στόχοι κατανόησης, ανάλυσης, επιχειρη-

µατολογίας, ανάπτυξης της κριτικής, λογικής, δηµιουργικής σκέψης), β) το κοινωνικό 

(προσεκτική ακρόαση σεβασµός των απόψεων των άλλων, λειτουργία των παιδιών 

µέσα στην οµάδα, δηµοκρατική συµπεριφορά, ανοχή στη διαφορετικότητα των 

άλλων) και γ) το υπαρξιακό (σταδιακή ανακάλυψη της ταυτότητας των µαθητών, 

απόκτηση αυτοσυνείδησης, βελτίωση της αυτοεικόνας τους, ενδοσκόπηση, 

ανακάλυψη ηθικών αξιών). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

4.1 Η δοµή του Curriculum της «Φιλοσοφίας για παιδιά» 

 

 Το αναλυτικό πρόγραµµα που άρχισε να σχεδιάζει το 1969 ο Lipman και οι 

συνεργάτες του στο Ινστιτούτου ΙΑPC του πανεπιστηµίου του Monclair, είναι το 

πρώτο αναλυτικό πρόγραµµα που συντάχθηκε για τη «Φιλοσοφία για παιδιά» το 

οποίο εφαρµόζεται µέχρι σήµερα σε σχολεία πολλών χωρών, ιδιαίτερα της Αµερικής.  

Το αναλυτικό πρόγραµµα αρθρώνεται σε επίπεδα, τα οποία αντιστοιχούν στις 

διαφορετικές ηλικίες των παιδιών και στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους. Σε κάθε 

επίπεδο «διδάσκεται» ένα µικρό σε έκταση µυθιστόρηµα, κεντρικός ήρωας του 

οποίου είναι κάθε φορά ένα παιδί µε ηλικία αντίστοιχη της ηλικίας των παιδιών στα 

οποία απευθύνεται το µυθιστόρηµα. Ο ήρωας του µυθιστορήµατος θέτει µε τρόπο 

άµεσο είτε έµµεσο προβληµατισµούς – γνωστικά και συναισθηµατικά ερεθίσµατα- 

που άπτονται των ενδιαφερόντων των παιδιών στα οποία το µυθιστόρηµα 

απευθύνεται και αποτελούν ερεθίσµατα για περαιτέρω φιλοσοφική συζήτηση µεταξύ 

των παιδιών και του δασκάλου στην τάξη. Υπάρχει µια λογική διάρθρωση του 

αναλυτικού προγράµµατος, καθόσον τα µυθιστορήµατα που «διδάσκονται» στα 

µεγαλύτερα επίπεδα προϋποθέτουν την «γνωριµία» των παιδιών µε τα προγενέστερα 

µυθιστορήµατα, καθώς και την εξοικείωση µε τους τρόπους διαφορετικής σκέψης 

που προτείνουν τα µυθιστορήµατα αυτά (Lipman,1988,146-147). 

Παρακάτω, επιχειρούµε µια σύντοµη παρουσίαση του αναλυτικού 

προγράµµατος σε συσχετισµό µε το επίπεδο ηλικίας των παιδιών (σύµφωνα µε τον 

αµερικάνικο ηλικιακό διαχωρισµό που γίνεται στα σχολεία) στο οποίο αναφέρεται το 

κάθε επίπεδο (Lipman,1980,51-53): 

 

Κ-2 Grade: Το αναλυτικό πρόγραµµα αποτελείται από ιστορίες, οι οποίες στοχεύουν 

στην κατάκτηση της γλώσσας µε έµφαση στη σωστή χρήση της γλώσσας κατά τη 

διατύπωση συλλογισµών στην καθηµερινή οµιλία των παιδιών προσχολικής και 

πρώτης σχολικής ηλικίας.  Η ιστορία – µικρό µυθιστόρηµα (όπως και για τα 

µυθιστορήµατα των επόµενων επιπέδων), συνοδεύεται από ένα εγχειρίδιο για το 

δάσκαλο, το οποίο παρέχει συµβουλές για τον τρόπο διεξαγωγής της φιλοσοφικής 

συζήτησης µε τα παιδιά, καθώς και δραστηριότητες, οι οποίες προάγουν τη κριτική 

τους σκέψη (Lipman,1980,51). 
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Grades 3-4: Το αναλυτικό πρόγραµµα αυτού του επιπέδου χρησιµοποιεί ένα 

µυθιστόρηµα, το οποίο στοχεύει στην εµπέδωση των τρόπων σκέψεως που 

κατακτήθηκαν από τα παιδιά στο προηγούµενο επίπεδο, ώστε να είναι τα παιδιά σε 

θέση να εισαχθούν µε οµαλό τρόπο στην τυπική λογική του επόµενου σταδίου. 

Μεγάλη προσοχή δίνεται σε σηµασιολογικές και συντακτικές δοµές, όπως είναι η 

εύρεση σχέσεων µεταξύ εννοιών καθώς και σε  φιλοσοφικές έννοιες, όπως είναι η 

έννοια του χρόνου, του αριθµού, της τάξης και της αιτιότητας (Lipman,1980,51-52). 

Grades 5-6: Το  µυθιστόρηµα που χρησιµοποιείται στο επίπεδο αυτό, έχει τίτλο 

«Harry Stottlemeier’s Discovery» και εισάγει τα παιδιά στην τυπική και άτυπη 

λογική. Το ίδιο το  µυθιστόρηµα αποτελεί ένα πρότυπο «διδασκαλίας» που προάγει 

την φιλοσοφική έρευνα µεταξύ των παιδιών και του δασκάλου, µέσα από την 

υιοθέτηση εναλλακτικών τρόπων σκέψης, την καλλιέργεια της φαντασίας-

δηµιουργικής σκέψης των παιδιών και τη δηµιουργία κλίµατος συνεργατικής 

µάθησης, στο οποίο ο ένας µαθαίνει µέσα από τις σκέψεις του άλλου (community of 

inquiry) (Lipman,1980,52). 

Grade 6: Το αναλυτικό πρόγραµµα στηρίζεται στο µυθιστόρηµα µε τίτλο «Τony», το 

οποίο εξετάζει τις προϋποθέσεις της επιστηµονικής έρευνας. Μέσα από τη συζήτηση 

των βασικών προκειµένων και των συνταχθέντων συµπερασµάτων τα παιδιά 

µαθαίνουν να αναγνωρίζουν τους στόχους και τα οφέλη για τα οποία είναι ικανή η 

επιστήµη. Επιπλέον, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για έννοιες που 

σχετίζονται µε την επιστηµονική έρευνα, όπως είναι η µέτρηση, η αιτιότητα, η 

αντικειµενικότητα, η πρόβλεψη, η επεξήγηση (Lipman,1980,52). 

Grades 7-9: Το αναλυτικό πρόγραµµα αυτού του επιπέδου εξειδικεύεται σε τοµείς 

της φιλοσοφικής έρευνας, όπως είναι η γλώσσα, η ηθική και οι κοινωνικές επιστήµες 

και απευθύνεται σε µαθητές Γυµνασίου. Για κάθε ένα από τα πεδία έρευνας υπάρχει 

το αντίστοιχο  µυθιστόρηµα. Η «Lisa» ασχολείται µε κοινωνικά και ηθικά θέµατα, 

όπως είναι η φύση των κανόνων, τα θέµατα της αλήθειας και του ψεύδους, της 

δικαιοσύνης και της φύσης. Η «Suki» ασχολείται µε θέµατα, όπως είναι η σχέση 

σκέψης και αποτύπωσής της µέσω της γραφής, τα κριτήρια αξιολόγησης ενός 

γραπτού κ.λπ. (Lipman,1980,52-53) 

Grades 8-10: Το µυθιστόρηµα, που χρησιµοποιείται σε αυτό το επίπεδο, έχει τίτλο 

«Mark» και ασχολείται µε τη φιλοσοφική διάσταση κοινωνικών θεµάτων, όπως είναι 

ο βανδαλισµός, η λειτουργία του νόµου, ο ρόλος του εγκλήµατος, η γραφειοκρατία, η 

προσωπική ελευθερία κ.λπ. (Lipman,1980,53) 
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Grades 11-12: Το αναλυτικό πρόγραµµα µέσα από πέντε µυθιστορήµατα 

εξειδικεύεται σε προχωρηµένα φιλοσοφικά θέµατα που έχουν να κάνουν µε την 

ηθική, την επιστηµολογία, την µεταφυσική, την αισθητική και τη λογική (Lipman, 

1980,53). 

 

 
4.2 Οι Σκοποί του Αναλυτικού Προγράµµατος της «Φιλοσοφίας για παιδιά» 

 

Ο κύριος σκοπός του προγράµµατος της «Φιλοσοφίας για παιδιά» είναι να 

µάθουν τα παιδιά να σκέφτονται για τους εαυτούς τους, να αποκτήσουν δηλαδή 

αυτόνοµη – κριτική σκέψη. Πώς συµβάλλει όµως το αναλυτικό πρόγραµµα της 

«Φιλοσοφίας για παιδιά» στο γενικότερο αυτό σκοπό; (Lipman,1980,53). 

 

 Το αναλυτικό πρόγραµµα της «Φιλοσοφίας για παιδιά» στοχεύει στη 

βελτίωση της ικανότητας του συλλογίζεσθαι στα παιδιά (Improvement of 

Reasoning Ability).  

 

Το ερώτηµα που τίθεται είναι πότε ξεκινά το παιδί να επιχειρηµατολογεί. 

Υποστηρίζεται η άποψη ότι το παιδί ξεκινά να συλλογίζεται, να στοχάζεται από τη 

στιγµή που στις ερωτήσεις του εµφανίζεται το «γιατί;». Με το «γιατί» το παιδί 

αρχίζει να αναρωτιέται το «πως» και το «γιατί» συµβαίνουν κάποια πράγµατα, 

προσπαθώντας να αποσπάσει µέσω των ερωτήσεών του, λόγους (reasons) και αιτίες 

(causes) των πραγµάτων αυτών (Lipman,1980,55).  

Τα παιδιά ενδιαφέρονται τόσο για τους σκοπούς όσο και για τις αιτίες των 

πραγµάτων και συχνά αυτά τα δύο συγχέονται στο µυαλό τους, ίσως γιατί 

χρησιµοποιούν την ίδια ερώτηση, το ίδιο «γιατί». Οι ενήλικες προσπαθούν να 

εξηγήσουν στα παιδιά τη διάκριση µεταξύ δικαιολόγησης και αιτιακής εξήγησης, 

όταν προσπαθούν να τους διδάξουν τη διαφορά µεταξύ των πραγµάτων που γίνονται 

επίτηδες και εκείνων που γίνονται τυχαία. Τα παιδιά µαθαίνουν ότι έχουν ευθύνη για 

ό,τι κάνουν εµπρόθετα, ενώ δεν έχουν ευθύνη για ό,τι γίνεται τυχαία 

(Lipman,1980,59). Οι αρχαίοι Στωικοί φιλόσοφοι πίστευαν ότι η γνώση του τι είναι 

στις δυνατότητες κάποιου και τι όχι αποτελεί µια διάκριση µέγιστης σηµασίας. Τα 

«γιατί» των παιδιών µπορούν να ειδωθούν ως προσπάθεια αποσαφήνισης και 
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ταυτόχρονα διαχωρισµού εκείνων που ερµηνεύονται βάσει σκοπών από εκείνα τα 

οποία ερµηνεύονται βάσει αιτιακών εξηγήσεων. 

Αν δεχθούµε ότι το παιδί αρχίζει να στοχάζεται από τη στιγµή που ξεκινά να 

υποβάλλει ερωτήσεις του τύπου «γιατί», έµµεσα δεχόµαστε ότι το παιδί αρχίζει να 

στοχάζεται εφόσον αρχίσει να µιλά και έχει κατακτήσει σε ένα στοιχειώδη βαθµό τη 

γλώσσα, ώστε να µπορεί να υποβάλλει ερωτήσεις. Με διαφορετικές λέξεις το παιδί 

αρχίζει να στοχάζεται (thinking philosophically) από την ηλικία των 2 περίπου ετών, 

όπου εµφανίζεται η γλώσσα στο παιδί (Lipman, 1980,58). 

Ωστόσο, δεν σκέφτεται φιλοσοφικά το παιδί σε πιο πρώιµη ηλικία; Η απάντηση 

σε ένα τέτοιο το ερώτηµα είναι ιδιαίτερα δύσκολη αφενός γιατί δεν υπάρχουν 

εµπειρικές έρευνες, αφετέρου γιατί δεν µπορεί µε τρόπο λογικό να γίνει διάκριση 

µεταξύ της ενστικτώδους και της στοχαστικής συµπεριφοράς των παιδιών πολύ 

µικρής ηλικίας. Όταν, για παράδειγµα, το βρέφος θηλάζει το κάνει από ένστικτο ή 

ακολουθεί κάποιο συλλογισµό του τύπου «έχω καταλάβει ότι το στήθος µε τρέφει, 

αυτό που βλέπω- αγγίζω τώρα είναι στήθος, άρα µε τρέφει»; (Lipman, 1980,58) 

Λόγω του ότι δεν µπορεί να ανιχνευθεί µε τρόπο έγκυρο η φιλοσοφική σκέψη 

των παιδιών πολύ µικρής ηλικίας, ο Lipman κατά το σχεδιασµό του αναλυτικού 

προγράµµατος για τη φιλοσοφία θέτει ως προϋπόθεση την έστω και σε στοιχειώδη 

βαθµό κατάκτηση της γλώσσας. Το πρόγραµµά του απευθύνεται σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας και άνω, δίνοντας κύρια έµφαση σε παιδιά σχολικής ηλικίας. 

Κατά τη σύνταξη του αναλυτικού προγράµµατος, ο Lipman λαµβάνει υπόψη 

του τις αδυναµίες των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας όσον αφορά την 

ικανότητά τους για συλλογισµό. Ο ίδιος εντοπίζει ότι τα παιδιά παρουσιάζουν 

δυσκολίες στην εξαγωγή λογικών συναγωγών (logical inferences), στην εξαγωγή 

αντιληπτικών συναγωγών (perceptual inferences) και στην εξαγωγή εµπειρικών 

συναγωγών (evidential inferences).  

Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τη εξαγωγή λογικών συµπερασµάτων το παιδί 

δεν είναι πάντα σε θέση να διακρίνει τις µερικές από τις ολικές σχέσεις (part  -whole 

relationships), ώστε να βγάλει συµπέρασµα για την αλήθεια ή το ψεύδος µια 

πρότασης. Η πρόταση «Μερικοί άνθρωποι είναι ψηλοί» δεν συνεπάγεται ότι «Όλοι 

οι άνθρωποι είναι ψηλοί». Αντίθετα αν η πρόταση «Στον Ισηµερινό δεν έχει ποτέ 

κρύο» είναι αληθής τότε η πρόταση «Πέρυσι στον Ισηµερινό είχε κρύο» είναι 

ψευδής. 
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Επιπλέον, τα παιδιά παρουσιάζουν συχνά δυσκολία κατά την συσχέτιση των 

δεδοµένων (είτε αντιληπτικών, είτε εµπειρικών) που έχουν προκειµένου να προβούν 

στη εξαγωγή συµπεράσµατος. Είναι δυνατό να παίζουν στο δρόµο, να ακούν την 

κόρνα ενός αυτοκινήτου, ωστόσο να µην καταλαβαίνουν ότι το αυτοκίνητο έρχεται 

προς το µέρος τους οπότε πρέπει να αποµακρυνθούν (Lipman,1980,62-63). 

Η ικανότητα εξαγωγής συµπερασµάτων βάσει προκειµένων δεν µαθαίνεται µε 

µηχανικά επαναλαµβανόµενες ασκήσεις ή µε την αποστήθιση κανόνων της λογικής. 

Ένας από τους στόχους του προγράµµατος «Φιλοσοφίας για παιδιά» είναι να 

ενθαρρύνει τα παιδιά, µέσα από την ανάγνωση ιστοριών και τον διάλογο µεταξύ των 

ίδιων των παιδιών και του δασκάλου, να εξάγουν λογικά συµπεράσµατα, να 

προσδιορίζουν την ταυτότητα των εµπειρικών στοιχείων που έχουν στη διάθεσή 

τους, να αναγνωρίζουν πότε ένα συµπέρασµα είναι αληθές και πότε ψευδές. Η 

φιλοσοφική συζήτηση στοχεύει στο να βοηθήσει τα παιδιά να εντοπίζουν σχέσεις 

µεταξύ των πραγµάτων, όπως είναι π.χ. η σχέση µέρους – όλου, η σχέση αιτίας – 

αιτιατού, η σχέση αντίφασης µεταξύ αντικειµένων, προτάσεων κ.λπ. Γενικότερα, η 

φιλοσοφική συζήτηση θέτει τις προϋποθέσεις της συνέπειας και της συνοχής της 

σκέψης, οι οποίες επιτρέπουν στη συνέχεια να εφαρµόσει το παιδί ό,τι αναφέραµε 

παραπάνω, όπως για παράδειγµα, να είναι σε θέση να εξάγει συµπεράσµατα και να 

ανακαλύπτει σχέσεις µεταξύ των πραγµάτων και των προτάσεων 

(Lipman,1980,57,63). 

 

 Το αναλυτικό πρόγραµµα της «Φιλοσοφίας για παιδιά» στοχεύει στην 

καλλιέργεια της δηµιουργικής σκέψης των παιδιών (Development of 

Creativity). 

 

Κατά τον Lipman (1980), υπάρχει αµφίρροπη σχέση µεταξύ φιλοσοφικής 

σκέψης και δηµιουργικότητας, η φιλοσοφική - λογική σκέψη ενθαρρύνεται µέσα από 

δηµιουργικές δραστηριότητες και η δηµιουργικότητα καλλιεργείται µέσω της 

λογικής ικανότητας. Για να υποστηρίξει την παραπάνω θέση, ο Lipman καταφεύγει 

αρχικά στη σχέση δηµιουργικότητας και τέχνης, ώστε να βρει σε αυτή τη σχέση 

αναλογίες που µπορούν να είναι έγκυρες για τη σχέση µεταξύ φιλοσοφίας και 

δηµιουργικότητας. 

Ο Lipman υιοθετεί τις απόψεις του Kennick (1979) όσον αφορά στη λογική  

σχέση δηµιουργικότητας και τέχνης. Κατά τον Kennick, όλες οι περιπτώσεις 
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δηµιουργικών - αυθεντικών έργων τέχνης είναι αναγκαία το αποτέλεσµα 

δηµιουργικής δραστηριότητας του καλλιτέχνη. Ωστόσο, δεν συνεπάγεται ότι η κάθε 

δηµιουργική δραστηριότητα οδηγεί στην παραγωγή αυθεντικών - δηµιουργικών 

έργων. Ο Lipman, επεκτείνοντας τη λογική σχέση δηµιουργικότητας και τέχνης στην 

σχέση µεταξύ της φιλοσοφικής συµπεριφοράς και των φιλοσοφικών έργων 

καταλήγει στο εξής συµπέρασµα: Τα έργα φιλοσοφικής αξίας είναι αναγκαία 

αποτέλεσµα φιλοσοφικής συµπεριφοράς εκείνων που στοχάστηκαν για να 

δηµιουργηθούν τα έργα αυτά. Ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται ότι η φιλοσοφική 

συµπεριφορά, όποτε εκδηλώνεται οδηγεί αναγκαία σε έργα φιλοσοφικής αξίας 

(Lipman,1988,178-179). 

Το πρόγραµµα «Φιλοσοφίας για παιδιά» προσπαθεί µέσα από ένα πλήθος 

δηµιουργικών δραστηριοτήτων, όπως είναι τα παιχνίδια, οι δραµατοποιήσεις, το 

κουκλοθέατρο και άλλες µορφές τέχνης να ενισχύσει την ικανότητα των παιδιών να 

εκφράζουν τις εµπειρίες τους και να εξετάζουν τις συνέπειες του νοήµατος των 

εκφράσεων που χρησιµοποιούν. Για παράδειγµα, είναι λογικό σφάλµα να 

θεωρήσουµε ότι µια πρόταση όπως π.χ.  «Όλα τα κρεµµύδια είναι λαχανικά» είναι 

αντιστρέψιµη, δηλαδή η πρόταση «Όλα τα λαχανικά είναι κρεµµύδια» είναι αληθής. 

Ωστόσο, το λογικό αυτό σφάλµα µπορεί να δώσει το έναυσµα για µια υποθετική 

συζήτηση σχετικά µε το τι θα γινόταν αν η δεύτερη αυτή πρόταση ήταν αληθινή (π.χ. 

κάθε φορά που θα καθαρίζαµε οποιοδήποτε λαχανικό θα κλαίγαµε, ή κάθε φορά που 

θα τρώγαµε οποιοδήποτε λαχανικό θα είχαµε στο στόµα µας τη γεύση του 

κρεµµυδιού) (Lipman,1980,64).  

 

 Το αναλυτικό πρόγραµµα της «Φιλοσοφίας για παιδιά» συµβάλλει στην 

προσωπική και διαπροσωπική ανάπτυξη των παιδιών (Personal and 

Interpersonal Growth) 

 

 Ο Lipman (1980,65-66) επισηµαίνει το εµπειρικό ερευνητικό κενό που 

υπάρχει όσον αφορά στην εξέταση των τρόπων µε τους οποίους η «Φιλοσοφία για 

παιδιά» επιδρά στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, στην απόκτηση 

συναισθηµατικής ωριµότητας και στη διαµόρφωση της κοινωνικής – 

συναισθηµατικής συµπεριφορά των παιδιών.  Ωστόσο, ο ίδιος παρουσιάζει τα 

πλεονεκτήµατα της απόκτησης φιλοσοφικής σκέψης των παιδιών µέσα από την 

ανάγνωση των ιστοριών που προτείνονται στο αναλυτικό πρόγραµµα, και µέσα από 
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την ακόλουθη συζήτηση µεταξύ των µαθητών. Μέσα από τη φιλοσοφική συζήτηση, 

τα παιδιά εξοικειώνονται µε τα ενδιαφέροντα, τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις 

προκαταλήψεις των συµµαθητών τους αποκτώντας µε αυτό τον τρόπο µια αδροµερή 

σκιαγράφηση του κοινωνικού τους προφίλ. Τα παιδιά, σκιαγραφώντας το προφίλ του 

κάθε συµµαθητή τους, αποκτούν µεγαλύτερη ευαισθησία, η οποία τα διευκολύνει 

στο να  παρακολουθήσουν ευκολότερα τον τρόπο που σκέφτονται οι συµµαθητές 

τους και να κρίνουν το πώς επιχειρηµατολογούν. Τα παιδιά δεν µαθαίνουν 

κοινωνικούς κανόνες µε το να τους διδάξουµε εµείς, αλλά µε το να τους 

ανακαλύψουν µόνα τους, µέσα από συζητήσεις. Ανακαλύπτοντας τους άλλους, 

ανακαλύπτουν και τον ίδιο τον εαυτό τους (Lipman,1980,65-66). 

 

 Το αναλυτικό πρόγραµµα της «Φιλοσοφίας για παιδιά»  αναπτύσσει την 

ηθική κατανόηση των παιδιών (Development of ethical understanding). 

 

Υπάρχουν αντικρουόµενες απόψεις αναφορικά µε τη σχέση ηθικής και 

εκπαίδευσης. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ολόκληρη η εκπαίδευση έχει, ή οφείλει να 

έχει, µια ηθική διάσταση. Οι οπαδοί της αντίθετης άποψης υποστηρίζουν ότι οι 

εκπαιδευτές δεν πρέπει να ασχολούνται µε ηθικά θέµατα µέσα στη σχολική τάξη γιατί 

υπάρχει ο κίνδυνος της κατήχησης και της υποβολής των ηθικών αξιών των 

δασκάλων στους µαθητές.  

Τόσο οι οπαδοί της µιας άποψης όσο και της άλλης εκλαµβάνουν την ηθική 

ως σύνολο ηθικών αρχών και κανόνων και η διαφωνία τους συνίσταται στο αν θα 

πρέπει να «διδάσκονται» ηθικοί κανόνες και αν ναι ποιοι ηθικοί κανόνες και µε ποιο 

τρόπο. Ο Lipman (1980,66-67), στο αναλυτικό πρόγραµµα «Φιλοσοφίας για παιδιά», 

δίνει έµφαση κυρίως στη µέθοδο της ηθικής έρευνας παρά στην εκµάθηση ορισµένων 

ηθικών κανόνων που τηρούν ή όχι οι ενήλικες. Η µέθοδος της ηθικής έρευνας είναι η 

εφαρµογή της λογικής συναγωγής σε προβλήµατα – διλήµµατα  που αντιµετωπίζει ο 

άνθρωπος, συµπεριλαµβανοµένων και την ηθικών. Ωστόσο, για να είναι δυνατή η 

ηθική έρευνα, πέρα από την ικανότητα των παιδιών για παραγωγή λογικών 

συµπερασµάτων, απαιτείται η ενηµέρωση (become aware) τους σε θέµατα που 

αφορούν στη µεταφυσική, ηθική και αισθητική πλευρά της ανθρώπινης εµπειρίας. 
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 Το αναλυτικό πρόγραµµα της «Φιλοσοφίας για παιδιά» αναπτύσσει την 

ικανότητα εύρεσης νοήµατος µέσα από τα βιώµατα – εµπειρία (Development 

of the Ability to Find Meaning in Experience) 

 

Πολλές φορές τα παιδιά παραπονιούνται ότι δεν βρίσκουν κανένα νόηµα στις 

σχολικές δραστηριότητές τους. Μαθαίνουν µε τρόπο µηχανικό συγκεκριµένη σχολική 

ύλη, η οποία πιθανόν να είναι εκτός της σφαίρας των ενδιαφερόντων τους. Στόχος 

του αναλυτικού προγράµµατος «Φιλοσοφίας για παιδιά» δεν είναι να δώσει στα 

παιδιά ασκήσεις ή σχολικές δραστηριότητες µε νόηµα αλλά να βοηθήσει τα παιδιά να 

ανακαλύψουν από µόνα τους το νόηµα στις σχολικές εµπειρίες και στα βιώµατά τους. 

Αν βοηθηθούν τα παιδιά να ανακαλύψουν συνδέσεις µέρους- όλου στις εµπειρίες 

τους, τότε µπορούν να βρουν νόηµα στις «µεµονωµένες» εµπειρίες που τους 

προσφέρει το σχολείο.  

Το πρόγραµµα «Φιλοσοφίας για παιδιά» προτείνει αρκετούς τρόπους µε τους 

οποίους µπορούν τα ίδια τα παιδιά να ανακαλύψουν το νόηµα σε ό,τι κάνουν, όπως 

είναι α) η εύρεση εναλλακτικών προτάσεων, β) η αναγνώριση της αµεροληψίας, γ) η 

ανακάλυψη της συνέπειας, δ) η  ανάπτυξη της δυνατότητας αιτιολόγησης των 

απόψεων των µαθητών, ε) η ανάπτυξη της αντιληπτικότητας, στ) η εύρεση σχέσεων 

µέρους- όλου και, ζ) η ανακάλυψη περιστάσεων – προβληµάτων (Lipman,1980, 67-

68). 

Πώς µπορούν τα παιδιά να σκέφτονται εναλλακτικές (alternatives) των 

προτάσεων που χρησιµοποιούν; Ένας τρόπος είναι αναπτύσσοντας τη συνήθεια να 

σκέφτονται την πιθανότητα ορθότητας της αντιφατικής (negative) της πρότασης που 

χρησιµοποιούν. Κάθε πρόταση έχει την αντιφατική της, η οποία µπορεί να είναι 

αληθής.   Όταν το παιδί «δουλεύει» µε έννοιες και τις αντιφατικές τους αρχίζει να 

ανακαλύπτει πρότυπα εναλλακτικών προτάσεων. Αν, για παράδειγµα, το παιδί 

χρησιµοποιεί την πρόταση «∆ουλεύω», τότε η αντίθετη πρότασης αυτής είναι «∆εν 

δουλεύω», η οποία µπορεί να είναι αληθής. Το παιδί µπορεί να δώσει στην  πρόταση 

«∆εν δουλεύω», την εναλλακτική πρόταση «Παίζω». Έχοντας τώρα στη διάθεσή του 

δυο ζεύγη εννοιών, «παίζω» και «δουλεύω», προκύπτουν τέσσερις συνδυασµοί 

προτάσεων: «Παίζω και δουλεύω», «Παίζω και δεν δουλεύω», «∆ουλεύω και δεν 

παίζω». «∆εν δουλεύω και δεν παίζω», την αλήθεια των οποίων προσπαθεί το παιδί 

να ανακαλύψει (Lipman,1980,68). 
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Η ανακάλυψη της αµεροληψίας (impartiality) από τα παιδιά, µέσα από την 

ανάγνωση ιστοριών φιλοσοφικού περιεχοµένου, στοχεύει στη βαθύτερη κατανόηση 

των προβληµάτων που τυχόν αντιµετωπίζουν τα παιδιά στη καθηµερινότητά τους. 

Συχνά τα παιδιά προσπαθούν να κατανοήσουν ένα πρόβληµα µέσα από τη δική τους 

οπτική γωνία, αγνοώντας το γεγονός ότι για το ίδιο πρόβληµα µπορεί να υπάρχουν 

διαφορετικές οπτικές γωνίες προσέγγισης, περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσµατικές 

από τη δική τους. Η ανάγνωση ιστοριών, οι ήρωες των οποίων δίνουν προσοχή στις 

απόψεις των άλλων σχετικά  µε µια προβληµατική κατάσταση, βοηθά τα παιδιά να 

ακολουθήσουν παρόµοια πρότυπα στις δικές τους συζητήσεις µε συνοµηλίκους σε 

ανάλογες προβληµατικές καταστάσεις. Τα παιδιά  µαθαίνουν από τους άλλους µε το 

να τους ακούν αµερόληπτα (Lipman,1980,69-70). 

Η ανάγκη συνέπειας (consistency) τόσο στα λόγια όσο και στις πράξεις 

βοηθά τα παιδιά να αποφύγουν τους απρόσεκτους συλλογισµούς, οι οποίοι οδηγούν 

σε συγχύσεις και παρανοήσεις. Τα παιδιά  µαθαίνουν να χρησιµοποιούν σωστά τις 

λέξεις τους επιµένοντας στη συνέπεια των νοηµάτων τους (κυριολεκτικό ή 

µεταφορικό). Ένας συλλογισµός όπως είναι π.χ.  

“Ο Γολιάθ ήταν πολύ µεγάλος (big)” 

“Το Ισραήλ δεν είναι πολύ µεγάλο (big)” 

Συνεπώς “Ο Γολιάθ είναι µεγαλύτερος από το Ισραήλ” 

αποτελεί παράδειγµα φτωχού συλλογισµού, διότι το επίθετο «µεγάλος» (big) 

έχει διαφορετικό νόηµα στις δυο προτάσεις. Τα παιδιά µαθαίνουν να αναγνωρίζουν 

τα λάθη τέτοιων συλλογισµών και να τα αποφεύγουν (Lipman,1980,71-72). 

Η ικανότητα επιχειρηµατολογίας (feasibility of giving reasons for beliefs) 

προκειµένου να υποστηρίξει το παιδί τις απόψεις του, αποτελεί µείζον στόχο του 

προγράµµατος «Φιλοσοφίας για παιδιά». Για να µπορέσει το παιδί να στηρίξει τις 

θέσεις του πρέπει να επιχειρηµατολογήσει µε τρόπο λογικό (δεν λέµε «πιστευτό» 

γιατί κάτι τέτοιο θα µας οδηγούσε στο δρόµο της ρητορικής που ίσως δεν είναι τόσο 

ενδεδειγµένος για τα παιδιά). Μέσα από την επιχειρηµατολογία, το παιδί αναγνωρίζει 

αν οι απόψεις του είναι έγκυρες και αξιόπιστες, διορθώνοντας πιθανές ατέλειες, 

αναζητεί περισσότερα στοιχεία τα οποία θα µπορούσαν να τεκµηριώσουν τις απόψεις 

του και τέλος µπορεί να υποστηρίξει τις απόψεις του σε µια συζήτηση, στην οποία 

αυτές µπορεί να αντικρούονται (Lipman,1980,73-74). 

Η απόκτηση µιας συνολικής αντιληπτικότητας (comprehensiveness) βοηθά 

τα παιδιά να οργανώσουν τις σκέψεις τους και τις ιδέες τους σε ένα ενιαίο σύστηµα 
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γνώσεων και αντιλήψεων το οποίο καθορίζει τις µελλοντικές πράξεις τους. Στο 

σηµείο αυτό, ο ρόλος του δασκάλου είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, διότι έχοντας εκείνος 

την εµπειρία που δεν έχουν τα παιδιά, ως προς το πώς είναι τα πράγµατα στον κόσµο 

και πώς αυτά συσχετίζονται µεταξύ τους, µπορεί να  τους απευθύνει ερωτήσεις, οι 

οποίες να εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις συνδέσεις-συσχετίσεις των πραγµάτων 

του κόσµου. Σε µια φιλοσοφική συζήτηση ο δάσκαλος µπορεί να προτείνει πιθανές 

συνδέσεις ή εφαρµογές των ιδεών των µαθητών, δίνοντας έναυσµα στους µαθητές για 

περαιτέρω φιλοσοφική συζήτηση (Lipman,1980,75-77). 

Στην απόκτηση της συνολικής αντιληπτικότητας που περιγράφουµε 

παραπάνω βοηθά η εύρεση σχέσεων µέρους- όλου (part-whole relationships) από 

τα παιδιά. Σχέσεις µέρους- όλου υπάρχουν πολλές στη καθηµερινή ζωή του παιδιού 

και η ανακάλυψή τους µπορούν να δώσουν νόηµα στα βιώµατα των παιδιών. Ένα 

παιδί που παίζει  ένα µουσικό όργανο σε µια ορχήστρα αποτελεί µέρος ενός όλου, 

που λέγεται ορχήστρα. Η παρτιτούρα του παιδιού αυτού είναι δυνατό να αποτελείται 

από λίγα πεντάγραµµα, τα οποία αν ειδωθούν ξεχωριστά από τα µουσικά κοµµάτια 

των άλλων µουσικών, µπορεί να µην έχουν καµιά αξία για το παιδί ή µπορεί η 

µελωδία που θα παράγεται να µη σχετίζεται καθόλου µε τη συνολική µελωδία που 

παράγεται όταν ο κάθε µουσικός της ορχήστρας παίζει το δικό του κοµµάτι. Ωστόσο, 

αν το παιδί δεν παίξει σωστά τα λίγα πεντάγραµµα της παρτιτούρας του κινδυνεύει να 

διαταραχθεί η αρµονία όλης της ορχήστρας. Συνεπώς, η παρτιτούρα αποκτά νέο 

νόηµα για το παιδί αν γίνει αντιληπτή ως µέρος ενός συνόλου στο οποίο ανήκει 

(Lipman,1980,78) 

Τέλος, το αναλυτικό πρόγραµµα της «Φιλοσοφίας για παιδιά» ενδιαφέρεται 

όχι µόνο να βοηθήσει το παιδί να αντιλαµβάνεται τις σχέσεις των πραγµάτων του 

κόσµου ή να επιχειρηµατολογεί για να στηρίξει τις θέσεις του, αλλά και να είναι σε 

θέση να πάρει αποφάσεις βάσει των οποίων θα πράξει (decision making). Οι ήρωες 

των ιστοριών καλούνται πολλές φορές να πάρουν απόφαση για να προβούν σε µια 

πράξη, λειτουργώντας ως πρότυπα στα παιδιά – αναγνώστες. Είναι δυνατόν µέσα από 

δραµατικό παιχνίδι τα παιδιά αναγνώστες να βιώσουν τα προβλήµατα που έχουν τα 

παιδιά ήρωες των µυθιστορηµάτων και να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις – λύσεις, 

προσαρµόζοντάς τις στα πραγµατικά  προβλήµατα της καθηµερινότητας των παιδιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Η µέθοδος της «Φιλοσοφίας για παιδιά» και η ανάπτυξη του «φιλοσοφικού 

διαλόγου» στα παιδιά 

 

5.1. Προϋποθέσεις του φιλοσοφικού  διαλόγου  

 

Η φράση κλειδί στο πρόγραµµα «Φιλοσοφίας για παιδιά» είναι ο 

«φιλοσοφικός διάλογος» µεταξύ των παιδιών και του δασκάλου. Ο διάλογος είναι το 

εργαλείο εκείνο που επιτρέπει στα παιδιά να εκφράζουν τις σκέψεις τους, να 

διατυπώνουν κριτικές ερωτήσεις, να σκέφτονται και γενικότερα να αναπτύσσουν τη 

κριτική και δηµιουργική σκέψη τους. 

Ο Lipman δίνει µεγάλη έµφαση στο διάλογο µεταξύ των παιδιών και του 

δασκάλου, και ανατρέχει στο Σωκράτη για να δείξει µε ποιον τρόπο πρέπει να 

λαµβάνει χώρα ο διάλογος. Ο ίδιος αναφέρει: 

 

« ο Σωκράτης δεν λέει «Κάνε όλες τις απαραίτητες συνδέσεις και διακρίσεις» 

διότι ξέρει ότι µια τέτοια εντολή είναι άχρηστη. Αντίθετα εφαρµόζει 

οτιδήποτε προτείνει  Αν υπάρχει µια έννοια για να ανακαλυφθεί, όπως είναι η 

έννοια της φιλίας, του κουράγιου, της αγάπης, της οµορφιάς, τότε υπάρχουν 

συγκεκριµένα και διαδοχικά βήµατα που πρέπει να γίνουν για να «λάµψει» η 

έννοια έξω από εκεί που κρυβόταν. Τίποτα για τον Σωκράτη δεν είναι τόσο 

µεταδοτικό, όσο η ήρεµη εµπιστοσύνη του ότι εκείνος µε τον οποίο συνοµιλεί 

είναι ικανός να σκέφτεται. …Πέραν τούτου, ο Σωκράτης µας λέει ότι θα 

πρέπει να γνωρίζουµε τους εαυτούς µας, τον τρόπο που ζούµε. Θα πρέπει να 

ξέρουµε τι αξίζει στη ζωή, διότι µετά είναι προφανές ότι είναι περισσότερες οι 

ευκαιρίες για να αποκτήσουµε  οτιδήποτε υπέροχο έχει να µας προσφέρει η 

ζωή….Ο Σωκράτης ενθαρρύνει τους ανθρώπους να συµµετέχουν σε µια 

συζήτηση… Πρέπει να ακούµε προσεκτικά τους άλλους (διότι η ακρόαση των 

άλλων είναι σκέψη), πρέπει να µετράµε ό,τι λέµε (διότι η οµιλία είναι σκέψη) 

και πρέπει να επαναλαµβάνουµε στο µυαλό µας ό,τι έχουν πει οι άλλοι. Έτσι, 

το να συµµετέχει κάποιος σε ένα διάλογο είναι το να εξετάζει πιθανότητες, να 

ανακαλύπτει εναλλακτικές, να αναγνωρίζει την προοπτική των άλλων και να 

εγκαθιδρύει µια κοινότητα έρευνας….Τέλος, η σκέψη πρέπει να είναι 
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ακριβής. Ο Σωκράτης εξηγεί ότι η κάθε πεποίθηση πρέπει να υπόκειται τον 

έλεγχο της λογικής και της εµπειρίας15» (Lipman,1980,xiv-xv). 

 

Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο ρόλος του δασκάλου, ο οποίος παίζει 

καθοριστικό ρόλο κατά τη διεξαγωγή της φιλοσοφικής συζήτησης. Ο δάσκαλος 

λειτουργεί όχι ως πληροφοριοδότης ή ακόµη χειρότερα ως ο κάτοχος των 

φιλοσοφικών απαντήσεων που αναζητούν τα παιδιά, αλλά ως συντονιστής της 

φιλοσοφικής συζήτησης. Είναι εκείνος που µε κατάλληλες ερωτήσεις, όποτε 

χρειάζεται, ανανεώνει το ενδιαφέρον των παιδιών στο θέµα για το οποίο συζητούν, 

βοηθά τα παιδιά στο να διατυπώσουν µε σαφήνεια τις σκέψεις τους, διευκολύνει τα 

παιδιά στο να συσχετίζουν τα φιλοσοφικά θέµατα που συζητούν µε την προσωπική 

τους εµπειρία και στο να ανακαλύπτουν εναλλακτικές λύσεις – προτάσεις στα 

ζητήµατα που τα απασχολούν, προσφέροντάς τους έτσι την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν 

τη σκέψη τους περισσότερο (Lipman,1980,83).  

Ο δάσκαλος δεν διδάσκει ο ίδιος φιλοσοφικά θέµατα στα παιδιά, αλλά 

προσπαθεί να εθίσει τα ίδια να στοχάζονται και να ανακαλύπτουν τα φιλοσοφικά 

θέµατα προς διερεύνηση (Lipman,1980,102-104). Το αναλυτικό πρόγραµµα του 

Lipman θέλει να αποµακρύνει τα παιδιά από το πρότυπο των «παιδιών – δοχείων», 

µέσα στα οποία «χύνεται» η φιλοσοφική γνώση και τα παιδιά είναι σε θέση να 

απαντούν σαν άριστοι παπαγάλοι σε ερωτήσεις αποµνηµόνευσης του τύπου «πότε 

είπε ποιος τι;». Η φιλοσοφία δεν έχει ενδιαφέρον, αν ειδωθεί ως ένα σώµα γνώσεων 

που µαθαίνεται ή µάλλον αποµνηµονεύεται. Αντίθετα έχει ουσιώδη σηµασία για την 

ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, αν αντιµετωπισθεί ως δραστηριότητα, η οποία δεν 

µαθαίνεται αλλά ασκείται, µέσα από καταστάσεις που εµπλέκουν τα παιδιά µε τρόπο 

ενεργό στην αναζήτηση, την έρευνα και την επίλυση προβληµάτων που ανακύπτουν 

                                                 
15 Socrates does not say, “Make all necessary connections and draw all necessary distinction!” for he 
knows the worthlessness of such command. Instead he operationalizes whatever he recommends: if 
there is a concept to be discovered – of friendship, of courage, of love, of beauty-then there are specific 
and sequential steps that can be taken to flush the concept out of its concealment. Nothing about 
Socrates is so contagious as the calm confidence he exudes, that those to whom he talks are capable of 
thinking…. Moreover we should know ourselves, we should know our lives, Socrates tells us. That is, 
we should know what matters in life, for it is evident that our chances of obtaining whatever of 
excellence life has to offer are greater if we know what these things are than if we don’t…. Socrates 
engage people in conversation…we must listen carefully to others (for listening is thinking), we must 
worth our words (for speaking is thinking) and we must rehearse in our minds what others might have 
said. Thus to engage in dialogue is to explore possibilities, to discover alternatives, to recognize other 
perspectives and to establish a community οf inquiry…. Finally thinking must be rigorous. Socrates 
demonstrates that each belief must be subjected to the tests of logic and experience». 
(Lipman,1980,xiv-xv). 
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από τα ενδιαφέροντα και τη καθηµερινή ζωή των παιδιών (Lipman,1980,83). Η 

εκδήλωση της φιλοσοφικής σκέψης των παιδιών είναι µια διαδικασία που εξοικειώνει 

τα παιδιά µε εναλλακτικούς τρόπους σκέψης και τα βοηθά να καλλιεργήσουν τη 

φαντασία τους και τη δηµιουργική σκέψης τους. 

Αρωγός στη προσπάθεια του δασκάλου να εµπλέξει τα παιδιά στη διαδικασία 

ενός φιλοσοφικού διαλόγου είναι οι ιστορίες – µυθιστορήµατα που προτείνονται από 

το αναλυτικό πρόγραµµα «Φιλοσοφίας για παιδιά». Οι ήρωες των ιστοριών 

λειτουργούν ως πρότυπα διαλόγου τόσο µεταξύ των παιδιών όσο και µεταξύ παιδιών 

και ενηλίκων. Μέσα από τις ιστορίες,  µεταλαµπαδεύεται στα παιδιά ο σεβασµός 

στην αξία της φιλοσοφικής έρευνας-αναζήτησης, του συλλογισµού και της ανάπτυξης 

εναλλακτικών – δηµιουργικών τρόπων σκέψης. Επιπλέον, οι ήρωες των 

µυθιστορηµάτων «µαθαίνουν» στα παιδιά πως είναι ικανά να µαθαίνουν το ένα από 

το άλλο και να «χτίζουν» τη σκέψη τους στη σκέψη των άλλων, την οποία 

επεκτείνουν µε το δικό τους τρόπο (Lipman,1980,105). 

Για να είναι αυτό εφικτό, ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει δηµιουργήσει στην 

τάξη του ένα κλίµα φιλικότητας, εµπιστοσύνης, σεβασµού και αµοιβαίας αποδοχής, 

ώστε να µη διστάζουν οι µαθητές να εκφράζουν τις σκέψεις τους από φόβο µήπως 

δεν είναι σωστές και γελοιοποιηθούν. Αυτό το κλίµα δηµιουργείται, όταν ο 

εκπαιδευτικός µε την ενθουσιώδη αλλά ταυτόχρονα σοβαρή στάση και το 

παράδειγµά του, µαθαίνει στα παιδιά κοινωνικές δεξιότητες, απαραίτητες για την 

εποικοδοµητική και παραγωγική έκβαση του διάλογου, όπως για παράδειγµα, να 

ακούνε το ένα το άλλο, να σέβονται τον συνοµιλητή τους χωρίς να τον διακόπτουν, 

να διατηρούν το turn taking του διαλόγου ώστε να µην υπάρχουν εναλλαγές 

απέραντης σιωπής ή οχλαγωγίας από πλευράς των παιδιών (Lipman,1980).  

Αν θέλαµε να συνοψίσουµε σε λίγες γραµµές τις ορίζουσες που πρέπει να 

πληρούνται προκειµένου να διεξαχθεί οµαλά και παραγωγικά ο  φιλοσοφικός 

διάλογος µεταξύ των παιδιών, θα δίναµε έµφαση στα ακόλουθα σηµεία: 

Α) ∆έσµευση στη φιλοσοφική έρευνα (Commitment to Philosophical 

Inquiry): Η φιλοσοφική έρευνα δεν είναι αυτοσκοπός (δεν γίνεται για να γίνεται) 

αλλά ένας τρόπος που µας επιτρέπει να ζούµε ποιοτικά καλύτερα, αποκτώντας 

ταυτόχρονα αυτεπίγνωση. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Lipman (1980,84) «η φιλοσοφική 

έρευνα µεταξύ των παιδιών εξαρτάται από τον δάσκαλο, ο οποίος κατανοεί τα παιδιά, 

είναι ευαίσθητος σε φιλοσοφικά θέµατα και ικανός να φανερώσει στην καθηµερινή 

τους συµπεριφορά µια βαθιά δέσµευση στην φιλοσοφική έρευνα, όχι ως αυτοσκοπό 
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αλλά ως µέσο για να διάγουν µια ποιοτική ζωή»16. Αποτελεσµατικός εκπαιδευτικός 

είναι εκείνος που µεταδίδει στα παιδιά τον ενθουσιασµό για την έρευνα φιλοσοφικών 

θεµάτων, ουσιωδών για την ανθρώπινη ζωή και σύµφυτων των ενδιαφερόντων των 

παιδιών, «βοηθώντας τα παράλληλα να διατυπώνουν µε λεκτική σαφήνεια τις 

σκέψεις τους (Lipman,1980,84). 

Β) Αποφυγή της κατήχησης (Avoidance of Indoctrination): Η «Φιλοσοφία 

για παιδιά» δεν αποβλέπει στη µετάδοση των πεποιθήσεων και των αξιών του 

εκπαιδευτικού στους µαθητές, ούτε στη δηµιουργία µιας τάξης όπου θα υπάρχει 

οµοιοµορφία απόψεων και θέσεων. Το κάθε παιδί έχει διαφορετικές αξίες και πρέπει 

να µπορεί να τις αναπτύξει στη τάξη αντιπαραθέτοντάς τις µε τις αξίες άλλων 

παιδιών. Η άποψη που θέλει τον εκπαιδευτικό να αποφεύγει ο ίδιος να παρουσιάζει 

αξίες του, δεν είναι, κατά τον Lipman, βοηθητική για τα παιδιά διότι τα παιδιά 

σχολικής ηλικίας χρειάζονται να έχουν µοντέλα άλλων αξιών, ιδιαίτερα ατόµων µε 

µεγαλύτερη εµπειρία από εκείνα. Αυτό που δεν χρειάζονται είναι η αναγκαστική 

επιβολή των αξιών αυτών! (Lipman,1980,85-86) 

Γ) Σεβασµός της γνώµης των παιδιών (Respect for Children’s opinion):  

Για να αποφέρει αποτελέσµατα η φιλοσοφία στα παιδιά πρέπει αυτά να είναι σε θέση 

να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, χωρίς να διατρέχουν τον κίνδυνο της 

λογοκρισίας ή των ειρωνικών-περιπαιχτικών σχολίων. Ένας δάσκαλος που δεν 

σέβεται τη γνώµη των παιδιών θεωρώντας ότι εκείνος ξέρει τα πάντα, δεν θα πρέπει 

να επιχειρήσει να συντονίσει φιλοσοφική συζήτηση µε τα παιδιά. Αν αντίθετα ο 

δάσκαλος είναι αναζητητής της γνώσης, κατανοώντας τη ως µια µορφή συνεχούς 

εξέλιξης και όχι ως ανθρώπινο κατασκεύασµα που φτιάχτηκε µια φορά και τελείωσε, 

τότε µπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να πλατύνουν τους πνευµατικούς τους ορίζοντες. 

Ένας τέτοιος δάσκαλος θα µπορεί µε διακριτικότητα να διορθώσει άτοπες απόψεις 

των παιδιών που δεν βασίζονται σε πραγµατική γνώση (Lipman,1980,88). 

∆) Εξασφάλιση της εµπιστοσύνης των παιδιών (Evocation of children’s 

Trust): Ο σεβασµός της γνώµης των παιδιών και η δηµιουργία ευχάριστου κλίµατος 

µέσα στην τάξη, όπως αναφέραµε παραπάνω, συµβάλλει στο να βοηθά τα παιδιά να 

άρουν τους φόβους οποιαδήποτε κακόβουλης κριτικής και να εκφράσουν ελεύθερα 

τις απόψεις τους. Η εξασφάλιση της εµπιστοσύνης των παιδιών συµβάλλει στο να 
                                                 
16 «Philosophical inquiry among children is dependent on a teacher who understands children, is 
sensitive to philosophical issues and is capable of manifesting in everyday behavior a deep 
commitment to philosophical inquiry, not as an end in itself but as a means for leading a qualitative 
life» (Lipman, 1980,84). 
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αποφευχθούν καταστάσεις µέσα στη τάξη, στις οποίες είτε οι µαθητές παραµένουν 

βουβοί, είτε διατυπώνουν απόψεις που θεωρούν ότι θα αρέσουν στο δάσκαλο 

(Lipman,1980,89). 

Ε) ∆ιαµόρφωση συµπεριφοράς εκπαιδευτικού και παιδιών που προάγει τη 

φιλοσοφική έρευνα: 

 ∆ιατήρηση της σχετικότητας του φιλοσοφικού διαλόγου (maintaining 

relevance): Πολλές φορές η συζήτηση των παιδιών ξεφεύγει από το 

φιλοσοφικό της υπόβαθρο και τα παιδιά αρχίζουν να αναφέρονται σε 

προσωπικά τους βιώµατα, συχνά άσχετα µε το προς συζήτηση θέµα, µε 

αποτέλεσµα η φιλοσοφική συζήτηση να αποκτά χαρακτήρα ψυχολογικής- 

ψυχαναλυτικής θεραπείας. Ο εκπαιδευτικός µε κοµψό τρόπο φροντίζει να 

επαναφέρει τη συζήτηση και να χρησιµοποιεί τα προσωπικά παραδείγµατα 

των παιδιών ως έναυσµα για περαιτέρω φιλοσοφική ανάλυση. Αν για 

παράδειγµα, δυο µαθητές τσακώνονται, αντί ο εκπαιδευτικός να ρωτήσει τι 

έγινε και ποιος έφταιγε µπορεί να ξεκινήσει µια συζήτηση σχετικά µε το τι 

είναι ο καυγάς αυτός καθαυτός και γιατί οι άνθρωποι καυγαδίζουν 

(Lipman,1980,90-92). 

 Ενθάρρυνση της υποβολής ερωτήσεων τόσο από πλευράς του δασκάλου 

όσο και από την πλευρά των µαθητών (questioning): Η συνήθης 

συµπεριφορά των δασκάλων απέναντι στις ερωτήσεις των µαθητών τους είναι 

είτε να τις αγνοούν είτε να δίνουν όλες τις απαντήσεις µην αφήνοντας στα 

παιδιά περιθώρια για να ανακαλύψουν και αυτά τη γνώση. Καταλληλότερη 

συµπεριφορά είναι εκείνη κατά την οποία οι δάσκαλοι βοηθούν τα παιδιά µε 

κατάλληλες ερωτήσεις να αναζητήσουν µόνα τους απαντήσεις στις ερωτήσεις 

τους (Lipman,1980,92-97). 

 Προσεκτική ακρόαση των οµιλούντων στη φιλοσοφική συζήτηση 

(listening): Προϋπόθεση για να µπορέσει να υπάρξει συζήτηση µεταξύ των 

παιδιών και του δασκάλου είναι η προσοχή στα λεγόµενα του άλλου, ώστε οι 

απαντήσεις να «πατάνε» στις ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί και στις 

απόψεις που έχουν ακουστεί από τα υπόλοιπα παιδιά. Επίσης, είναι σηµαντικό 

ο δάσκαλος να είναι ευαίσθητος σε ερεθίσµατα που δίνουν τα παιδιά και που 

µπορούν να αποτελέσουν έναυσµα για περαιτέρω φιλοσοφική συζήτηση 

(Lipman,1980,98).  
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 Προσοχή στη µη λεκτική επικοινωνία (Non verbal teacher-student 

communication): Τα παιδιά πολλές φορές µε τις εκφράσεις του προσώπου, 

του σώµατός τους και τις χειρονοµίες τους στέλνουν µηνύµατα σχετικά µε την 

έκβαση της φιλοσοφικής συζήτησης. Ο δάσκαλος πρέπει να είναι προσεκτικός 

απέναντι στα µηνύµατα αυτά, ιδιαίτερα όταν τα λεκτικά µηνύµατα έρχονται 

σε αντίθεση µε τα µη λεκτικά. Είναι πιθανόν, για παράδειγµα, ένα παιδί να 

λέει ότι έχει καταλάβει το περιεχόµενο των απόψεων ενός συµµαθητή του, 

αλλά οι εκφράσεις του προσώπου του να λένε ακριβώς το αντίθετο. 
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5.2 Η διεξαγωγή της φιλοσοφικής συζήτησης (Guiding a Philosophical 

Discussion) 

 

Ποιοι όµως είναι οι ιδιαίτεροι τρόποι χειρισµού της φιλοσοφικής συζήτησης 

από πλευράς του δασκάλου, ώστε µια τέτοια συζήτηση να είναι εποικοδοµητική και 

παραγωγική για τα παιδιά; Ένας κατάλογος από συµπεριφορές που οφείλει να 

παρουσιάζει ο δάσκαλος κατά τη διάρκεια της φιλοσοφικής συζήτησης, διαφωτίζουν 

περισσότερο τον συντονιστικό ρόλο (facilitator) του δασκάλου στον οποίο 

αναφερθήκαµε περιληπτικά παραπάνω. Κατά τη διάρκεια της φιλοσοφικής 

συζήτησης ο δάσκαλος: 

 Αποσπά τις θέσεις και τις απόψεις των µαθητών για το προς συζήτηση θέµα 

(Eliciting Views or Opinions): Από τη στιγµή που έχει γίνει η ανάγνωση ενός 

κεφαλαίου της  νουβέλας στην τάξη, η φιλοσοφική συζήτηση ξεκινά µε γνώµονα 

τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των παιδιών. Ο εκπαιδευτικός ρωτά τα παιδιά να 

καταθέσουν τι βρήκαν ενδιαφέρον στην ιστορία, ενώ ταυτόχρονα κρατά ως 

σηµείωση στον πίνακα τη βασική ιδέα – σηµείο ενδιαφέροντος του κάθε παιδιού 

(points of interest). Τούτες οι σηµειώσεις λειτουργούν ως οδηγός  - ατζέντα της 

φιλοσοφικής συζήτησης που θα επακολουθήσει. Περαιτέρω διευκρινιστικές 

ερωτήσεις από πλευράς του δασκάλου (χωρίς ωστόσο αυτές να υποβάλλονται µε 

ανακριτικό τρόπο) όπως «Γιατί θεωρείς  το συγκεκριµένο περιστατικό 

ενδιαφέρον;», «Με ποιες απόψεις του κειµένου συµφωνείς και µε ποιες 

διαφωνείς; Γιατί;», βοηθούν το παιδί να επεξεργαστεί µε περισσότερη ακρίβεια τη 

σκέψη του, δίνοντας πληρέστερη και σαφέστερη απάντηση (Lipman,1980,113). 

 Βοηθά τους µαθητές να εκφράσουν τη σκέψη τους µέσα από της διαδικασία 

της αποσαφήνισης και της νέας τοποθέτησης τους (Helping Students express 

themselves: Clarification and Restatement). Πολλές φορές τα παιδιά 

δυσκολεύονται να εκφράσουν λεκτικά αυτό που σκέφτονται. Σε αυτή την 

περίπτωση, ο δάσκαλος βοηθά τους µαθητές να αποσαφηνίσουν οι ίδιοι τη σκέψη 

τους και να τοποθετηθούν ακριβέστερα, ώστε να γίνουν κατανοητοί από το 

υπόλοιπο ακροατήριο, µέσα από ερωτήσεις του τύπου: « Με αυτή σου τη θέση 

εννοείς ότι…», «∆ιόρθωσε µε αν κάνω λάθος, αλλά υπονοείς ότι…», «Αν 

κατάλαβα καλά εννοείς ότι…», «Σύµφωνα µε την άποψή σου ισχύει ότι…», 

«Έχω την εντύπωση ότι θέλεις να πεις…» κ.λπ. Στο σηµείο αυτό ο εκπαιδευτικός 
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οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, ώστε να µην προσβάλει το παιδί 

θεωρώντας το ανίκανο να εκφράσει µε τρόπο κατανοητό την άποψη του, να µη 

διαστρεβλώσει τις απόψεις του παιδιού και το σηµαντικότερο, να µην 

προσπαθήσει έµµεσα ο εκπαιδευτικός να υποβάλλει τις δικές του απόψεις για το 

θέµα συζήτησης (Lipman,1980,114-115). 

 Επεξηγεί ο ίδιος ή βοηθά τα παιδιά να αποσαφηνίσουν τις απόψεις τους 

(Explicating students’ views): Κατά τον Lipman, είναι σηµαντικό να προηγηθεί 

µια επεξήγηση των απόψεων των µαθητών πριν προχωρήσουν στην ερµηνεία και 

στην αναζήτηση του νοήµατος τους. Η επεξήγηση είναι ένα ενδιάµεσο στάδιο της 

νέας τοποθέτησης και της ερµηνείας. Ο δάσκαλος επεξηγώντας τις θέσεις των 

µαθητών προβαίνει σε µια πράξη επιλογής και έµφασης των σπουδαιότερων 

σηµείων στα οποία αναφέρθηκαν τα παιδιά. Η επεξήγηση µπορεί να γίνει µε 

ερωτήσεις του τύπου: «Αν κατάλαβα καλά η κεντρική ιδέα των λεγοµένων σου 

είναι…», «Μπορείς να συνοψίσεις τις θέσεις σου…», «Σε ποια σηµεία από όσα 

ανέφερες θα ήθελες να δώσεις έµφαση;», «Συνεπώς, θεωρείς ως σηµαντικά 

θέµατα τα…» (Lipman,1980,115).  

 Βοηθά τους µαθητές να ερµηνεύσουν τις θέσεις τους (Interpretation):Η 

συζήτηση στην τάξη µπορεί να επεκταθεί στο νόηµα των απόψεων που εξέθεσε 

κάποιο παιδί. ∆εν έχει σηµασία µόνο η άποψη που εκθέτει ένα παιδί, αλλά και ο 

τρόπος µε τον οποίο η άποψη γίνεται κατανοητή από το υπόλοιπο ακροατήριο. 

Αυτό µπορεί να διαγνωστεί µε το να προβούν τα παιδιά είτε σε λογική 

συνεπαγωγή - ανάλυση, είτε σε αναφορά στο τι υπονοείται σχετικά µε τη θέση 

που διατυπώνουν(Lipman,1980,116-117).  

 ∆ίνει έµφαση στην διατήρηση της συνέπειας (Seeking consistency): Είναι 

σηµαντικό όταν χρησιµοποιείται ένας όρος σε µια συζήτηση να έχει το ίδιο 

περιεχόµενο καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης, ώστε να αποφεύγονται οι 

συγχύσεις και οι  παρερµηνείες.  Συχνά, τα παιδιά µέσα στον ενθουσιασµό τους 

ξεχνούν να τηρούν τη συνέπεια των όσων λέγουν και πέφτουν τα ίδια σε 

αντιφάσεις. Ο εκπαιδευτικός µε διακριτικές ερωτήσεις, όπως «Μήπως 

προηγούµενα χρησιµοποίησες τον όρο…λίγο διαφορετικά από ό,τι τον 

χρησιµοποιείς τώρα;», «Στα αλήθεια διαφωνείτε µεταξύ σας ή µήπως λέτε το ίδιο 

πράγµα µε διαφορετικό τρόπο;», «Μήπως έρχεται σε αντίφαση η άποψη ….σε 

σχέση µε αυτή που αναφέρεις τώρα;» (Lipman,1980,117-118). 
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 Αναζητεί ο ίδιος και τα παιδιά διευκρινίσεις στις απόψεις που παρατίθενται 

(Requesting Definitions): Κάποιες φορές οι απόψεις των παιδιών είναι θολές και 

ασαφείς µε τον τρόπο που διατυπώνονται, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η 

συζήτηση και κάποια παιδιά να αδυνατούν να παρακολουθήσουν την πορεία της 

σκέψης των συµµαθητών τους. Η αναζήτηση διευκρινίσεων, είτε από το δάσκαλο, 

είτε από τους µαθητές µέσα από ερωτήσεις όπως π.χ. «τι εννοείς όταν 

χρησιµοποιείς αυτό τον όρο», «σε τι αναφέρεται η λέξη…», βοηθά τα παιδιά να 

χρησιµοποιήσουν µε ακρίβεια τις λέξεις τους, ώστε να γίνουν κατανοητά από το 

υπόλοιπο ακροατήριο (Lipman,1980,118-119). 

 Βοηθά τα παιδιά να ανακαλύπτουν τις προκείµενές – προϋποθέσεις ενός 

συλλογισµού (Searching for assumptions):Ακόµη κι αν δεν χρειάζεται να 

διατυπώσουν τα παιδιά φωναχτά το συλλογισµό τους, µε το να αναζητήσουν τις 

προκείµενες στις οποίες βασίστηκαν, ερευνούν τα θεµέλια της σκέψης τους και 

εντρυφούν στον τρόπο µε τον οποίο, ασυνείδητα, ίσως, διατύπωσαν έναν 

συλλογισµό. Ο δάσκαλος διατυπώνοντας ερωτήσεις του τύπου «µήπως αυτό που 

λες προϋποθέτει…», «Αυτό που λες µήπως βασίζεται στην άποψη ότι…» βοηθά 

τα παιδιά να ανακαλύψουν τα ίδια τις προκείµενες στις οποίες βασίστηκαν 

(Lipman,1980,119). 

 Υποδεικνύει στα παιδιά πώς να ανακαλύπτουν τα σφάλµατα κατά τη 

διατύπωση των συλλογισµών τους (Indicating Fallacies): Η ίδια διαδικασία 

που εµπλέκει τα παιδιά στην ανακάλυψη των προκείµενων των συµπερασµάτων 

τους, βοηθά τα παιδιά να αναγνωρίσουν πιθανά σφάλµατά τους κατά τη 

διατύπωση ενός συλλογισµού. Σε περίπτωση που τα παιδιά δεν ανακαλύπτουν το 

σφάλµα τους, τότε ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να το επισηµαίνει µε τρόπο 

διακριτικό, µέχρι να γίνει κατανοητό τόσο από το ίδιο το παιδί όσο και από τους 

συνοµηλίκους του, ώστε να αποφευχθεί η ανοχή στο φτωχό τρόπο σκέψης, ο 

οποίος δεν βοηθά στη νοητική ανάπτυξη του παιδιού (Lipman,1980). 

 Ζητά από τα παιδιά να αναπτύξουν τα επιχειρήµατά τους προκειµένου να 

υποστηρίξουν τις θέσεις τους (Requesting Reasons). Προκειµένου να φτάσει το 

παιδί σε ένα συµπέρασµα, δεν φτάνει µόνο να έχει συλλέξει έναν ή παραπάνω 

λόγους - επιχειρήµατα, πρέπει να µπορεί τους λόγους αυτούς να τους «δέσει», 

ώστε να προκύπτει από αυτούς  µε τρόπο λογικό το συµπέρασµά του. Η ερώτηση 

«πώς ξέρεις ότι…» (How do you know) που µπορεί να απευθύνει ο δάσκαλος στα 

παιδιά ή κάποιο παιδί σε έναν συµµαθητή του οδηγεί τον ερωτώµενο να 
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υποστηρίξει τη θέση του είτε παραθέτοντας  εµπειρικά στοιχεία (evidence), είτε 

εξάγοντας µε τρόπο λογικό το συµπέρασµά του (Lipman,1980,121-123). 

 Αποσπά από τα παιδιά εναλλακτικές ιδέες για να υποστηρίξουν τις θέσεις 

τους και τις θέτει µαζί µε τα παιδιά υπό κριτική εξέταση (Eliciting and 

Examining alternatives). Πολλά παιδιά σκέφτονται µε τρόπο ιδιαίτερα 

εγωκεντρικό, θεωρώντας ότι η µόνη ορθή άποψη που µπορεί να υπάρξει για ένα 

θέµα είναι η δική τους. Ο δάσκαλος µε ερωτήσεις όπως: «αν κάποιος ήθελε να 

αντικρούσει αυτά που λες, τι επιχειρήµατα θα χρησιµοποιούσε;», «νοµίζετε ότι 

αυτή είναι η µοναδική άποψη που µπορεί να διατυπωθεί γι αυτό το θέµα;»,  «θα 

µπορούσε ίσως να υποστηριχθεί κάτι διαφορετικό σχετικά µε…», «Υπάρχει 

κανείς που έχει διαφορετική άποψη για ….» δεν προσπαθεί να µεταβάλλει τις 

απόψεις των µαθητών αλλά να πλατύνει τους γνωστικούς ορίζοντές τους, 

υποδεικνύοντας διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης ενός θέµατος 

(Lipman,1980,123-124). 

 

Ένας εκπαιδευτικός  µπορεί να  «µάθει» όλους τους παραπάνω τρόπους που 

αναφέραµε προκειµένω να διατηρήσει το ενδιαφέρον των παιδιών σε µια φιλοσοφική 

συζήτηση, εντούτοις όταν έρθει η ώρα να «κρατήσει» τη φιλοσοφική συζήτηση, 

αποτυγχάνει. Η τέχνη του να «διδάσκει» κάποιος «Φιλοσοφία για παιδιά» δεν είναι 

εύκολη και δεν κατακτάται µόνο µε την ανάγνωση κάποιων σχετικών εγχειριδίων. 

Πέρα από την θεωρητική και φιλοσοφική κατάρτιση του εκπαιδευτικού απαιτείται η 

εξάσκηση του στην πράξη. Καθώς ο εκπαιδευτικός αποκτά πείρα, οι ερωτήσεις που 

υποβάλλει στα παιδιά γίνονται µε τρόπο όχι µηχανικό αλλά φυσικό, ο οποίος δεν 

«σπα» τη ροή της συζήτησης, αντίθετα την ενισχύει. Απαιτείται, επίσης, προσωπική 

δουλειά και κόπος του εκπαιδευτικού προκειµένου να εισαχθεί στον φιλοσοφικό 

τρόπο σκέψης, ώστε να είναι σε θέση να κάνει εύστοχες παρατηρήσεις κατά τη 

συζήτηση µε τα παιδιά και να τα οδηγήσει σε βαθύτερα και πιο πολύπλοκα κανάλια 

της σκέψης τους (Lipman,1980,124-128).  

 

5.3 Η ανάπτυξη της λογικής ικανότητας των παιδιών (Encouraging children to 

be logical) 

 

Η λογική, κατά τον Lipman, (1980,131) έχει τρεις σηµασίες στη «Φιλοσοφία 

για παιδιά». Λογική σηµαίνει: α) τυπική λογική σκέψη (formal logic), η οποία 
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εξαρτάται από τους κανόνες σύνταξης λογικών προτάσεων και από τις συνδέσεις 

µεταξύ των προτάσεων αυτών, β) ικανότητα του να δίνεις επιχειρήµατα (giving 

reasoning) βάσει της οποίας το άτοµο αναζητεί και εκτιµά τα επιχειρήµατα που 

αναπτύσσονται για κάτι που ειπώθηκε ή έγινε και, γ) ορθολογική δράση (acting 

rationally). 

 

Τυπική λογική σκέψη 

 

Η κύρια χρησιµότητα της εφαρµογής των κανόνων της τυπικής λογικής από 

τα παιδιά, είναι ότι τα βοηθά να ανακαλύψουν ότι µπορούν να σκεφτούν πάνω  στον 

τρόπο που σκέφτονται, µε τρόπο λογικά οργανωµένο. Μια τέτοια γνώση βοηθά τα 

παιδιά να αποκτήσουν ένα είδος αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησης, ότι µπορούν 

δηλαδή να σκεφτούν αυτόνοµα πάνω στις σκέψεις τους. Αυτή η συνειδητοποίηση 

οδηγεί τα παιδιά στο να σκέφτονται πιο προσεκτικά και να διατυπώνουν µε σαφήνεια 

τις θέσεις τους (Lipman,1980,131). 

Η τυπική λογική δεν προσφέρεται στα παιδιά ως ένα σύνολο κανόνων σε 

βιβλίο χωρισµένο σε κεφάλαια, αλλά παρουσιάζεται µε τη µορφή των ιστοριών-

µυθιστορηµάτων, µέσα από τις οποίες τα παιδιά ενθαρρύνονται να σκεφτούν πάνω σε 

δικά τους παραδείγµατα, εφαρµόζοντας τους κανόνες της λογικής. Οι κανόνες της 

λογικής ανακαλύπτονται µέσα στα κείµενα είτε µε ανάγνώση τους, είτε µε 

δραµατοποίηση τους, ώστε οι αναγνώστες να µπουν στη θέση των ηρώων και να 

σκεφτούν, όπως θα σκέφτονταν εκείνοι και αφού γίνουν κατανοητοί 

χρησιµοποιούνται ως εργαλεία της σκέψης των παιδιών. Ο ρόλος του δασκάλου 

πρέπει να είναι πολύ διακριτικός, ώστε να αποφύγει άστοχες ειρωνικές κριτικές του 

τρόπου σκέψης των παιδιών, οι οποίες µπορεί να διαταράξουν τη σχέση 

εµπιστοσύνης και σεβασµού που πρέπει να υπάρχει σε µια κοινότητα έρευνας 

µαθητών και δασκάλου. 

Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να αναφερθεί ότι είναι λάθος να υποθέσουµε ότι η 

λογική από µόνη της µπορεί να προάγει τη φιλοσοφική σκέψη. Παρόλο που η τυπική 

λογική βοηθά τα παιδία να σκέφτονται µε τρόπο οργανωµένο, δεν βοηθά καθόλου 

στο να ξεχωρίσουν τα παιδιά πότε αυτή είναι χρήσιµη και πότε όχι. Κατά τον Lipman 

(1980,133), «η κριτική σκέψη µετατρέπεται σε φιλοσοφική σκέψη όταν αναγνωρίσει 

τους περιορισµούς των κριτικών standards  της».  
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Το είδος της τυπικής λογικής που µπορεί να έχει θετικά αποτελέσµατα στη 

σκέψη παιδιών ηλικίας 10-14 ετών17, είναι η συλλογιστική λογική µε ρηµατικές 

προτάσεις του «είναι» συνδυασµένες µε εκφράσεις του τύπου «όλοι», «µερικοί», 

«κανείς». Τα παιδιά εξοικειώνονται στη  µετατροπή κοινών προτάσεων των ιστοριών 

σε προτάσεις µε συνδετικό ρήµα το «είναι», οι οποίες δηλώνουν είτε το όλο, είτε το 

µερικό, είτε το καθόλου. Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά εξοικειώνονται µε τους 

κανόνες της γλώσσας και µαθαίνουν κανόνες συλλογιστικής  µε τη βοήθεια των 

οποίων µπορούν να προβούν σε κατηγοριοποιήσεις και σε οργάνωση των γνώσεών 

τους. Στη προσπάθεια τους αυτή συµβάλλουν οι ίδιοι οι κανόνες της τυπικής λογικής,  

οι οποίοι έχουν το πλεονέκτηµα ότι είναι απλοί, όχι πολλοί σε αριθµό, εύκολο να τους 

θυµάται κανείς και δεν απαιτούν προηγούµενη σχετική γνώση (Lipman,1980,134). 

Ένα σύστηµα κανόνων τυπικής λογικής βοηθά τα παιδιά να οργανώσουν τη 

σκέψη τους διότι παρουσιάζει χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στην ίδια τη σκέψη. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η συνέπεια (consistency), το λογικό συνεπακόλουθο 

(logical consequence) και η συνάφεια (coherence).  

Η συνέπεια των κανόνων της λογικής αφορά στο ότι οι κανόνες αυτοί δεν 

επιτρέπουν τη συνύπαρξη µιας πρότασης και της αντιφατικής της ως προτάσεις που 

µπορεί και οι δυο να είναι αληθείς. Οι κανόνες της λογικής δεν µας λένε ποιες 

προτάσεις είναι αληθείς και ποιες ψευδείς, αυτό που µας λένε είναι ότι αν µια 

πρόταση είναι αληθής η αντιφατική της είναι απαραίτητα ψευδής. Η συνέπεια στη 

τυπική λογική µοιάζει µε τη συνέπεια που αναµένουµε από κάποιον στη καθηµερινή 

του ζωή. Αν ένα άτοµο τη µια στιγµή υποστηρίζει µια πρόταση και την επόµενη 

στιγµή υποστηρίζει την αντιφατική αυτής της πρότασης ως εξίσου αληθινή, τότε 

διαπιστώνουµε ότι δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε µε το άτοµο αυτό. 

Το λογικό συνεπακόλουθο αναφέρεται στις σχέσεις µεταξύ των προτάσεων 

και στον τρόπο µεταπήδησης από κάποιες προκείµενες σε ένα συµπέρασµα που 

«δένεται» µε τρόπο λογικό µαζί τους. Για παράδειγµα, στο  µυθιστόρηµα “Harry 

Stottlemeier’s Discovery” ο πρωταγωνιστής ελέγχει ως προς την αλήθεια της τη 

µετατροπή µιας µερικής πρότασης «µερικά» σε γενική «όλα»και τη µετατροπή µιας 

µερικής πρότασης σε µια µερική αρνητική πρόταση «µερικά δεν είναι» 

(Lipman,1980,135-136). 

                                                 
17 Το έργο του Lipman βασίστηκε σε πιλοτικές έρευνες φιλοσοφικής αναζήτησης που έγινε σε παιδιά 
ηλικίας 10-14 ετών. Η τυπική λογική είναι ένας µόνο τρόπος σκέψης ο οποίος ταιριάζει καλύτερα στα 
παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία έχουν περισσότερο ανεπτυγµένη την αφηρηµένη σκέψη.  

 84



Η συνάφεια αναφέρεται στο πώς λειτουργούν οι κανόνες της λογικής και πως 

συνδυαζόµενοι µεταξύ τους δίνουν νόηµα στις προτάσεις. Η συνάφεια δεν παρέχει 

από µόνη της κάποιο είδος εξήγησης αλλά δείχνει µε τι τρόπο µπορεί µια πρόταση να 

είναι συνεπής (Lipman,1980,137). 

  

Ικανότητα Επιχειρηµατολογίας 

 

Παρόλο που η τυπική λογική βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν ότι µπορούν να 

σκέφτονται µε τρόπο οργανωµένο, δεν ενθαρρύνεται η χρήση αυτής της λογικής 

δοµής, διότι έχει περιορισµένη εφαρµογή. Για το λόγο αυτό, υπάρχει η ανάγκη ενός 

δεύτερου είδους λογικής, το οποίο µπορεί να εφαρµοστεί σε µια ποικιλία 

περιπτώσεων που απαιτούν οργανωµένη σκέψη. Αυτό το δεύτερο είδος λογικής 

αφορά στη ικανότητα επιχειρηµατολογίας, η οποία δίνει έµφαση στην αναζήτηση 

επιχειρηµάτων σχετικών µε την υπόθεση που έχει κάποιος να αντιµετωπίσει και στην 

εκτίµηση – αξιολόγηση των επιχειρηµάτων αυτών.  

Τα µυθιστορήµατα, που προτείνονται µε βάση το αναλυτικό πρόγραµµα 

«Φιλοσοφίας για παιδιά»,  θέτουν τους αναγνώστες σε µια σωρεία περιπτώσεων στις 

οποίες τα παιδιά εξοικειώνονται µε το να βρίσκουν επιχειρήµατα για να 

υποστηρίξουν τις απόψεις των ηρώων και µε το να εκτιµούν την ορθότητα των 

επιχειρηµάτων που οι ίδιοι οι ήρωες των ιστοριών προτείνουν προκειµένου να 

στηρίξουν τις θέσεις τους.  

Μέσα από τις ιστορίες τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε διάφορα είδη 

συλλογισµών, όπως είναι: α) η επαγωγική συναγωγή (inductive inference), στην 

οποία η σκέψη των παιδιών κατευθύνεται από το ειδικό (εξειδικευµένη περίπτωση) 

στο γενικό, β) η αναλογική συναγωγή (analogical inference), κατά την οποία τα 

παιδιά ανακαλύπτουν συναφείς οµοιότητες µεταξύ δυο διαφορετικών πραγµάτων-

καταστάσεων, γ) η επεξηγηµατική συναγωγή (explanatory inference), η οποία απαντά 

συνήθως στην ερώτηση «γιατί…;» και δ) η πραξιακή συναγωγή (action –guiding 

inference), στην οποία αναζητείται δικαιολογία της πράξης κάποιου (Lipman,139-

140). 

Τα παιδιά όσο περισσότερο εξοικειώνονται µε την παραγωγή επιχειρηµάτων, 

τόσο περισσότερο αναζητούν τρόπους, ώστε τα επιχειρήµατά τους να είναι 

περισσότερο αξιόπιστα. Με τη βοήθεια των ιστοριών και τις σωστές παρατηρήσεις 

του δασκάλου τα παιδιά σταδιακά αντιλαµβάνονται κάποια χαρακτηριστικά που 
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οφείλουν να έχουν υπόψη τους στην αναζήτηση επιχειρηµάτων, όπως είναι η 

αµεροληψία (και συνακόλουθα η αποφυγή προκαταλήψεων στη σκέψη), η 

αντικειµενικότητα, ο σεβασµός στη διατύπωση των σκέψεων ώστε να µην 

προσβάλλεται κάποιο άλλο µέλος της κοινότητας έρευνας (community of inquiry). 

Επίσης, τα παιδιά ανακαλύπτουν µέσα από τις ιστορίες και την διακριτική 

βοήθεια του δασκάλου τα χαρακτηριστικά ενός καλού συλλογισµού, όπως είναι η 

συνάφεια (relevance) και η οικειότητά του (familiarity) µε το αντικείµενο της 

φιλοσοφικής έρευνας, η υποστήριξή-τεκµηρίωση  του (support) µε τρόπο εύλογο και 

καταληπτό, η εξαγωγή του από γεγονότα (from facts)  και η τελικότητά του  

(finality), βάσει της οποίας το επιχείρηµα µένει ανοικτό στην εκτίµηση των άλλων 

µελών της κοινότητας φιλοσοφικής έρευνας, (Lipman,1980,143-144).Τα 

χαρακτηριστικά ενός καλού συλλογισµού γίνονται, µέσα από το φιλοσοφικό διάλογο 

µεταξύ των παιδιών και την εξοικείωσή τους µε καταστάσεις που περιγράφονται στις 

νουβέλες του αναλυτικού προγράµµατος «Φιλοσοφίας για παιδιά», κτήµα των 

παιδιών, τα οποία ενσωµατώνονται στον τρόπο σκέψης των παιδιών και 

εφαρµόζονται σε καταστάσεις της καθηµερινής ζωής των παιδιών. 

 

Ορθολογική ∆ράση 

 

Τόσο η τυπική λογική όσο και η ικανότητα επιχειρηµατολογίας µπορούν να 

λειτουργήσουν ως εργαλεία που επιτρέπουν στα παιδιά να σκέφτονται µε τρόπο 

λογικό σε καταστάσεις της  καθηµερινής τους ζωής. Το «τρίτο» είδος λογικής που 

προτείνει η «Φιλοσοφία για παιδιά», το να δρουν ορθολογικά (acting rationally), 

αποσκοπεί στην ενεργή χρήση της λογικής στην καθηµερινή ζωή των παιδιών. 

Οι χαρακτήρες των ιστοριών εισάγουν τα παιδιά - αναγνώστες σε πολλά είδη 

γνωστικών δραστηριοτήτων και καταστάσεων όπως είναι η συνειδητή διατύπωση 

µιας γνώµης, ο στοχασµός, η χρήση ενός λογικού κανόνα, η κατάσταση αµφιβολίας 

και αβεβαιότητας, η ενδοσκόπηση, η εξαγωγή ενός συµπεράσµατος από προκείµενες 

κ.λπ. Τα παιδιά συνειδητοποιούν ποιες γνωστικές δραστηριότητες χρησιµοποιούν 

συνήθως, καθώς και τις εναλλακτικές γνωστικές δραστηριότητες που θα µπορούσαν 

να χρησιµοποιήσουν. ∆ιαπιστώνουν ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι σκέψης, 

καθένας από τους οποίους είναι περισσότερο ή λιγότερο κατάλληλος σε 

συγκεκριµένες περιστάσεις που απαιτούν σκέψη.  
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Τέλος, τα παιδιά γνωρίζουν διαφορετικά στυλ σκέψης (thinking styles), τα 

οποία αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητα των ατόµων που επιδεικνύουν τους 

ανάλογους τύπους σκέψης, όπως είναι για παράδειγµα, οι στοχαστικοί τύποι, οι 

οποίοι συνηθίζουν να απορούν για αντικείµενα και γεγονότα του κόσµου, οι λογικοί 

τύποι, οι οποίοι χρησιµοποιούν συχνά τους κανόνες της τυπικής λογικής για την 

επίλυση των προβληµάτων τους, οι παρορµητικοί – διαισθητικοί τύποι, οι οποίοι 

σκέφτονται περισσότερο ολικά παρά αναλυτικά, οι επεξηγητικοί τύποι, οι οποίοι 

χαίρονται να βρίσκουν εξηγήσεις και να τις µεταδίδουν σε άλλους, οι τύποι που 

σκέφτονται µε τρόπο δηµιουργικό και εκείνοι που σκέφτονται µε τρόπο 

συναισθηµατικό, βάζοντας συχνά τον εαυτό τους στη θέση των άλλων 

(Lipman,1980,147). 

Οι ήρωες των ιστοριών παρουσιάζουν καθένας τους έναν διαφορετικό τρόπο 

σκέψης, παρόµοιο µε εκείνους που αναφέραµε στη προηγούµενη παράγραφο. Ο 

Lipman δεν έχει πρόθεση να θεωρήσει τους ήρωες των ιστοριών ως πρότυπα µίµησης 

για τα παιδιά αναγνώστες. Απλώς, τα παιδιά αναγνωρίζουν διάφορους τρόπους 

σκέψης, ενσωµατώνουν στο χαρακτήρα τους εκείνους που τους ταιριάζουν 

περισσότερο και αναγνωρίζουν εναλλακτικούς τρόπους σκέψης τους οποίους µπορεί 

να µην τους χρησιµοποιούν γιατί δεν τους ταιριάζουν, ωστόσο δέχονται την ύπαρξη 

και την εγκυρότητά τους. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

 

6.1 Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της «Φιλοσοφίας για παιδιά» 

 

Μόνο όταν γνωρίζουµε τι είδους εκπαίδευση θέλουµε να παρέχουµε στα 

παιδιά µπορούµε να έχουµε ξεκάθαρη ιδέα του τρόπου µε τον οποίο θα 

προετοιµάσουµε τους εκπαιδευτικούς για να προσφέρουν την επιθυµητή εκπαίδευση 

στα παιδιά. Παραδοσιακά, η εκπαίδευση θεωρείται φορέας µεταβίβασης της γνώσης 

από τη µια γενιά στην άλλη. Ωστόσο, αυτός είναι ένας από τους ρόλους που επιτελεί 

η εκπαίδευση. Ένα πρόγραµµα, όπως είναι η «Φιλοσοφία για παιδιά», απαιτεί από 

την εκπαίδευση στροφή στη στοχοθεσία της, από την περιοχή της µάθησης και της 

αποστήθισης της ήδη υπάρχουσας γνώσης, στην περιοχή της σκέψης και της 

αναζήτησης της νέας γνώσης ή της περαιτέρω επεξεργασίας και επέκτασης της 

προϋπάρχουσας γνώσης. 

Η στροφή αυτή γίνεται σε επίπεδο αναλυτικών προγραµµάτων και σχολικών 

εγχειριδίων, η επιτυχία της όµως εξαρτάται από την κατάλληλη εκπαίδευση που θα 

δοθεί στους δασκάλους, διότι εκείνοι είναι οι κινητήριοι µοχλοί που θα εφαρµόσουν 

µε τρόπο εποικοδοµητικό ή όχι τις αρχές του αναλυτικού προγράµµατος «Φιλοσοφίας 

για παιδιά», θα χρησιµοποιήσουν τα σχετικά εγχειρίδια και το κυριότερο θα 

στρέψουν το ενδιαφέρον των παιδιών στη φιλοσοφική έρευνα-αναζήτηση. 

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη «Φιλοσοφία για παιδιά» δεν είναι 

εύκολη υπόθεση. Κατά τον Lipman (1988,152-155), υπάρχουν εκπαιδευτικοί που 

γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείµενό τους αλλά δεν γνωρίζουν πώς να το διδάξουν, 

καθώς και εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν πώς θα διδάξουν αλλά δεν ξέρουν καλά το 

αντικείµενό τους. Με διαφορετικά λόγια, δεν υπάρχει ισορροπία µεταξύ διδακτικής 

µεθόδου και περιεχοµένου µάθησης. Σύµφωνα µε τον Lipman, είναι ίσως πιο εύκολο 

να «χρησιµοποιηθούν» φιλόσοφοι στο πρόγραµµα, οι οποίοι έχουν ένα σθεναρό 

φιλοσοφικό υπόβαθρο και το µόνο που χρειάζονται είναι παιδαγωγική κατάρτιση, 

παρά εκπαιδευτικοί, οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ µε τη φιλοσοφία. 

Κατά τον Lipman (1980,210-211,214-215), οι στόχοι ενός προγράµµατος 

προετοιµασίας των εκπαιδευτικών για να «διδάξουν» «Φιλοσοφία για παιδιά», είναι 

οι ακόλουθοι: 

 Να εµπλακούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί στη διαδικασία συµµετοχής αλλά και 

οργάνωσης µεταξύ τους (και µε τη βοήθεια κάποιου συντονιστή) κοινοτήτων 
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φιλοσοφικής έρευνας (community of inquiry). Με αυτό τον τρόπο πιστεύεται ότι 

οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση µελλοντικά να οργανώσουν οι ίδιοι µε τους 

µαθητές τους κοινότητες φιλοσοφικής έρευνας στην τάξη τους. 

 Να εξοικειωθούν µε τις µεθόδους της «Φιλοσοφίας για παιδιά», ώστε να είναι σε 

θέση να τις εφαρµόσουν εν συνεχεία στη σχολική τάξη.  

 Να εφοδιαστούν οι εκπαιδευτικοί µε τις γνωστικές δεξιότητες που απαιτεί η 

φιλοσοφική έρευνα, ώστε να είναι σε θέση να τις «µεταδώσουν» στους µαθητές 

τους. Μια τέτοια δεξιότητα είναι η προσεκτική ακρόαση των απόψεων των 

µαθητών και η ενθάρρυνση περαιτέρω ανάπτυξης των απόψεων αυτών. 

 Να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί επαρκείς θεµελιώδεις γνώσεις σε ένα ευρύ 

φάσµα επιστηµονικών περιοχών και περιοχών της τέχνης, οι οποίες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως πηγές στις οποίες θα ανατρέξουν οι εκπαιδευτικοί και τα 

παιδιά κατά τις φιλοσοφικές αναζητήσεις τους για την παραγωγή επιχειρηµάτων.  

 Να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί ένα ισχυρό φιλοσοφικό υπόβαθρο το οποίο θα 

τους βοηθήσει να στοχάζονται και να εγείρουν ερωτήσεις που αναφέρονται σε 

ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών περιοχών και περιοχών της τέχνης. Επιπλέον, ένα 

δυνατό φιλοσοφικό υπόβαθρο των δασκάλων συµβάλλει στο να µπορούν οι 

δάσκαλοι να ανακαλύπτουν τη φιλοσοφική διάσταση των λεγοµένων των 

µαθητών και να µην αφήνουν ανεκµετάλλευτα τα ερεθίσµατα προς συζήτηση που 

ανακύπτουν από τα ίδια τα παιδιά.  

 Να αποκτήσουν οι δάσκαλοι επαρκή γνώση και κατανόηση της συµπεριφοράς 

των παιδιών σχολικής ηλικίας, πως σκέφτονται πως νιώθουν, πως αντιδρούν, πως 

επικοινωνούν µεταξύ τους και µε τους ενηλίκους και να συσχετίσουν τα στοιχεία 

αυτά µε τη φιλοσοφική αναζήτηση, ώστε αυτή να έχει νόηµα για τα παιδιά 

 Να δοθούν στους εκπαιδευτικούς ευκαιρίες εφαρµογής του προγράµµατος σε 

πραγµατικές συνθήκες τάξης. 

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι το πρόγραµµα σπουδών των 

εκπαιδευτικών πρέπει να µεταξύ των µαθηµάτων παιδαγωγικής, ψυχολογίας (κυρίως 

αναπτυξιακής, παιδαγωγικής και κοινωνικής), ιστορίας της εκπαίδευσης να 

περιλαµβάνει εξειδικευµένα µαθήµατα που διευρύνουν το φιλοσοφικό υπόβαθρο των 

εκπαιδευτικών, όπως  είναι η ιστορία της φιλοσοφίας, ειδικά θέµατα φιλοσοφίας 

(λογική, αισθητική, µεταφυσική, ηθική). Το πρόγραµµα κατάρτισης εκπαιδευτικών 

στη «Φιλοσοφία για παιδιά» δεν ενδιαφέρεται µόνο να παρέχει γνώσεις στους 

δασκάλους αλλά, κυρίως, να τους ενθαρρύνει να εµπλακούν σε µια κοινότητα 
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φιλοσοφικής έρευνας. Οι εκπαιδευτικοί εφαρµόζουν οι ίδιοι αυτό που καλούνται να 

εφαρµόσουν στη συνέχεια στην τάξη τους, κάθονται γύρω από ένα κύκλο και έπειτα 

από την ανάγνωση κάποιας ιστορίας, διεξάγουν µεταξύ τους µια φιλοσοφική 

συζήτηση, µε συντονιστή τον καθηγητή που τους διδάσκει «φιλοσοφία για παιδιά» 

και που αποτελεί ο ίδιος πρότυπο για τον τρόπο που θα ασκήσουν οι ίδιοι τη 

φιλοσοφία µε τα παιδιά. Η φιλοσοφία και η τέχνη βοηθούν τον εκπαιδευτικό να 

κατανοήσει την ανθρώπινη γνώση ως,  µερική, αβέβαιη και συνεχώς εξελισσόµενη. 

Τόσο στη φιλοσοφία όσο και στην τέχνη η πρωτοτυπία και η ιδιαιτερότητα της 

σκέψης προάγονται. Η φιλοσοφία ενθαρρύνει το στοχασµό και τη συνεχή εξέταση 

των δεδοµένων που έχουµε στη διάθεσή µας, προκειµένου να εξάγουµε ένα 

συµπέρασµα. Η ενασχόληση µε την τέχνη µπορεί να µεταδώσει στο δάσκαλο που 

ασχολείται µε τη «Φιλοσοφία για παιδιά» την ευχαρίστηση της εξερεύνησης και της 

ανακάλυψης οµοιοτήτων και διαφορών σε θέµατα που απασχολούν τη φιλοσοφία. 

Τέλος, τόσο η φιλοσοφία όσο και η τέχνη δεν ασχολούνται µε την θεωρητική 

κατάκτηση της γνώσης, αλλά µε την πρακτική ενασχόληση µε αυτή (Lipman, 

1980,209 & Lipman, 1988). 

Εν κατακλείδι, σηµαντικό ρόλο παίζει η πρακτική εξάσκηση των 

εκπαιδευτικών, καταρχάς σε καταστάσεις στις οποίες µαθητές είναι οι ίδιοι, και στη 

συνέχεια σε πραγµατικές συνθήκες σχολικής τάξης. Οι εκπαιδευτικοί δηµιουργούν 

µεταξύ τους κοινότητες έρευνας µε τη βοήθεια του συντονιστή – εκπαιδευτή τους και 

καλούνται να βιώσουν αυτό που θα βιώσουν οι µαθητές τους αργότερα στις τάξεις µε 

εκείνους συντονιστές. Με διαφορετικές λέξεις, οι εκπαιδευτικοί αναγινώσκουν ένα 

κείµενο που προσφέρεται για φιλοσοφική συζήτηση, σηµειώνουν τι τους έκανε 

εντύπωση, τι τους προκάλεσε ενδιαφέρον, αναγράφονται όλες οι απόψεις σε έναν 

πίνακα, οµαδοποιούνται οι απόψεις αυτές, επιλέγεται σε συνεννόηση µεταξύ των 

εκπαιδευτικών ένα θέµα που έχει για όλους σχεδόν κοινό ενδιαφέρον και ξεκινά η 

φιλοσοφική συζήτηση, µε έγερση ερωτήσεων, επισήµανση οµοιοτήτων και διαφορών 

µεταξύ διαφόρων εννοιών που χρησιµοποιούνται στη συζήτηση κ.λπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 

Οι επιστηµολογικές προϋποθέσεις  του προγράµµατος «Φιλοσοφία για παιδιά» 

του Μ. Lipman  

 
 Προκειµένου να προσεγγίσουµε κριτικά το πρόγραµµα του Lipman, 

απαιτείται να ανασυστήσουµε τις φιλοσοφικές – θεωρητικές προϋποθέσεις του. 

Ανασυστήνοντας τις προϋποθέσεις του, επιδιώκουµε αφενός τη βαθύτερη κατανόηση 

του ίδιου του προγράµµατός, αφετέρου τον έλεγχο της συνέπειας του προγράµµατος, 

ως προς τις αρχές που το ίδιο υιοθετεί. Με τον τρόπο αυτό, η κριτική που ασκούµε 

στο έργο του δεν γίνεται µε εξωτερικά κριτήρια, αλλά µε τα κριτήρια που ο ίδιος ο 

Lipman θέτει. Στο παρόν κεφάλαιο, θα αναλύσουµε τις θέσεις που επηρέασαν κατά 

κύριο λόγο το έργο του Lipman, εστιάζοντας στον τρόπο µε τον οποίο ενσωµατώνει ο  

ίδιος στο πρόγραµµά του τις θέσεις αυτές. 

 
 
7.1  John Dewey 

 
 Οι θεωρητικές, και κυρίως οι παιδαγωγικές, παραδοχές του προγράµµατος του 

Lipman έχουν τα θεµέλιά τους, κατά ένα µεγάλο µέρος, στη φιλοσοφία που έχει 

αναπτύξει ο John Dewey, γενικότερα αλλά και ειδικότερα για την εκπαίδευση. Η 

βασική ιδέα που εµπνέει τον Lipman είναι ότι η γνώση έχει εγγενώς πρακτική 

διάσταση. Επίσης, όσον αφορά στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης, ενστερνίζεται την 

ιδέα σχετικά µε την σηµασία της πρακτικής διαµόρφωσης της γνώσης από τους ίδιους 

τους µαθητές, κατά την σχολική εκπαίδευση, µέσα από την κριτική συµµετοχή και 

την έρευνα των µαθητών και όχι µέσα από τη δογµατική λήψη «έτοιµης τροφής» από 

τους εκπαιδευτικούς. 

 Συγκεκριµένα, προκειµένου να κατανοήσουµε την έννοια της γνώσης, που 

εµπεριέχεται στο έργο του Lipman, θα πρέπει να ανατρέξουµε στον Dewey. Ως 

κύριος εκπρόσωπος του αµερικανικού πραγµατισµού και επηρεασµένος από τις ιδέες 

του William James και του Charles Darwin, ο Dewey αντιλαµβάνεται τον άνθρωπο 

ως έναν οργανισµό µέσα στον φυσικό κόσµο που τον περιβάλλει και ο οποίος 

βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση µαζί του (Dewey,1981,325). Η εµπειρία του 

ανθρώπου είναι το αποτέλεσµα της συνεχούς αλληλεπίδρασής του µε το περιβάλλον 

του. Οι αλλαγές που επιφέρει ο άνθρωπος στο περιβάλλον του είναι σκόπιµες, 
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εξυπηρετούν την καλύτερη προσαρµογή του και οφείλονται στα ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντά του και τις αξίες του. 

 Ο Dewey, αν και εµπειριστής, είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στη χρήση του 

όρου «εµπειρία». Ο ίδιος διαµορφώνει µια αντίληψη της εµπειρίας η οποία 

ενσωµατώνει, θεµελιωδώς και εξισορροπητικά µεταξύ τους, την δράση, την 

απόλαυση και αυτό που ονοµάζει «µάθηση εκ πείρας» («undergoing»). Στη συνέχεια, 

τοποθετεί την γνωστική εµπειρία (cognitive experience) σε αυτή την διευρυµένη 

άποψη που έχει για την εµπειρία, ως κάτι που ανακύπτει από αυτήν και ταυτόχρονα 

την προϋποθέτει.  

Οι έννοιες είναι, κατά τον Dewey, εργαλεία (instruments) µε τα οποία 

αντιµετωπίζουµε και τα βγάζουµε πέρα µε τον κόσµο της εµπειρίας. Εφόσον η 

πραγµατικότητα και η αλληλεπίδραση του ανθρώπου µε αυτή, δηλαδή η εµπειρία 

του, είναι µια σειρά συνεχών αλλαγών, έπεται ότι και η γνώση (ως τµήµα της 

εµπειρίας) είναι µια αλληλουχία «κατασκευών» και «ανακατασκευών» µε προσωρινή 

– ενδεχοµενική  σταθερότητα. 

Σκοπός της γνώσης είναι να επιφέρει αλλαγές και τροποποιήσεις στις 

εµπειρικές καταστάσεις. Για το λόγο αυτό κάποιες γνωστικές υποδείξεις (cognitive 

proposals) είναι περισσότερο αποτελεσµατικές από κάποιες άλλες. Σε αυτό το 

πλαίσιο, η αλήθεια, κατά τον Dewey, µπορεί να νοηθεί ως «εγγυηµένη 

επιβεβαιωσιµότητα». Ως προς την αλήθεια της αποκτούµενης γνώσης, λοιπόν, ο 

Dewey προτείνει, και είναι ένας από τους θεµελιωτές της, την πραγµατιστική θεωρία 

της αλήθειας.  

Η αλήθεια µιας πεποίθησης εξαρτάται από τις συνέπειές της, την πρακτική της 

λειτουργία. Αν η πεποίθηση αυτή επιφέρει τροποποιήσεις στην εµπειρία οι οποίες 

συµβάλλουν στην καλύτερη προσαρµογή µας, τότε αυτή η πεποίθηση έχει πρακτική 

ωφελιµότητα, είναι χρήσιµη, συνεπώς αληθινή. Αν µια πεποίθηση δεν έχει πρακτική 

ωφελιµότητα και δεν επηρεάζει την εµπειρία, δεν έχει νόηµα να εξετάσουµε αν είναι 

αληθής ή όχι. Κατ’ επέκταση, δεν έχει νόηµα να µιλάµε για µια αληθινή  και απόλυτη 

γνώση ως αναπαράσταση του κόσµου, αλλά για ικανοποιητική ή µη ικανοποιητική 

γνώση, η οποία σε περίπτωση που θα δηµιουργήσει κάποια δυσκολία στο εµπειρικό 

περιβάλλον θα εγείρει εκ νέου την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα (Dewey,1980,155).  

Υπό αυτή την οπτική, η γνώση είναι ένα είδος πράξης-δράσης (kind of doing) 

και κριτήριο της αλήθειας της είναι αυτό που ο ίδιος ονοµάζει ως «εγγυηµένη 

επιβεβαιωσιµότητα» (warranted assertability), δηλαδή οι συνθήκες κάτω από τις 
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οποίες είναι δυνατό µια πεποίθηση να ελεγχθεί και να επιβεβαιωθεί. Ο Dewey θεωρεί 

ως ένα από τα σηµαντικότερα σφάλµατα της παραδοσιακής φιλοσοφίας, από την 

εποχή του Πλάτωνα έως την σύγχρονη εποχή, την αποδοχή της άποψης ότι η γνώση 

είναι αναπαράσταση του κόσµου (spectator theory). Η γνώση, κατά τον ίδιο, δεν είναι 

µια παθητική εγγραφή (recording) των γεγονότων του κόσµου στο νου. Αντιθέτως, 

είναι  µια µορφή κατασκευαστικής εννοιολογικής δραστηριότητας (constructive 

conceptual activity), η οποία µας οδηγεί στην καλύτερη προσαρµογή µας, ως προς τις 

µελλοντικές εµπειρικές αλληλεπιδράσεις µας µε το περιβάλλον. Με διαφορετικές 

λέξεις, η πραγµατιστική έννοια της γνώσης δίνει έµφαση στην κατανόηση των 

πρακτικών της συνεπειών.  

Το ερώτηµα ποιος καθορίζει εάν µια µορφή γνώσης είναι ικανοποιητική ή όχι 

απαντάται από την κοινότητα των ερευνητών που θα µπορούσαν υπό ιδεώδεις 

συνθήκες να εγγυηθούν τους όρους της. Η αλήθεια, σύµφωνα µε τον Dewey, µπορεί 

να προσεγγισθεί ως η συναίνεση µιας ιδεώδους κοινότητας ερευνητών και η 

συµφωνία τους ως προς τα αποτελέσµατα των ερευνών τους. Ιδεώδης θα ήταν η 

κοινότητα αυτή, εφόσον οι ερευνητές δεν θα είχαν πεπερασµένες γνωστικές 

ικανότητες και κατά συνέπεια δεν θα ήταν επιρρεπείς στην πλάνη. 

Ο τρόπος µε τον οποίο αποκτάται η ενδεχοµενική, εµπειρική, γνώση είναι η 

έρευνα - διερεύνηση (inquiry). Η διαδικασία της έρευνας περιγράφεται αναλυτικά 

στο έργο του Dewey  Logic: The Theory of  Inquiry (1938). Ο προσδιορισµός της 

έρευνας, σύµφωνα µε τον Dewey, είναι «ο ελεγχόµενος ή καθοδηγούµενος 

µετασχηµατισµός µιας ενδιάµεσης κατάστασης σε µια τόσο καθορισµένη στα 

διακριτά στοιχεία της και τις σχέσεις της, ώστε να µετατρέπει τα στοιχεία της αρχικής 

κατάστασης σε ένα ενοποιηµένο όλο» (Dewey, Logic: Theory of Inquiry,1986,18).  

Η έρευνα ξεκινά όταν υπάρχει κάποιο πρόβληµα, κάποια αµφιβολία, οδηγεί 

σε µια διαδικασία ανάλυσης της προβληµατικής κατάστασης, διατύπωσης υποθέσεων 

που ωθούν το άτοµο να κάνει προβλέψεις για τις υποθέσεις, και καταλήγει στη 

δηµιουργία µιας κατάστασης που επικρατεί τάξη και ενοποίηση. Η κατάσταση της 

παροδικής τάξης είναι, κατά τον Dewey, η γνώση, η οποία είναι η επιβεβαίωση ή η 

απόρριψη των υποθέσεων του ατόµου για την αρχική προβληµατική κατάσταση που 

είχε να αντιµετωπίσει. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, ο Dewey εφαρµόζει την 

επιστηµονική πειραµατική µέθοδο (scientific experimental method), βήµατα της 

οποίας είναι ο εντοπισµός του προβλήµατος, η διαµόρφωση υποθέσεων, ο 
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πειραµατισµός, η επιβεβαίωση ή απόρριψη των υποθέσεων και η εξαγωγή 

συµπερασµάτων (Dewey,1986,15). 

Η γνώση είναι κάτι που παράγεται και η αλήθεια της είναι προϊόν εγγύησης 

των παραγωγών της. Παραγωγοί της γνώσης είναι η κοινότητα των ερευνητών, οι 

οποίοι αν δεχτούµε ότι δεν έχουν πεπερασµένες γνωστικές ικανότητες, µπορούν να 

εγγυηθούν για την αλήθεια της γνώσης που παράγουν. Επειδή όµως η κοινότητα των 

πραγµατικών ερευνητών έχει πεπερασµένες ικανότητες άρα υπόκειται σε πλάνη, η 

παραγόµενη γνώση έχει προσωρινή µόνο σταθερότητα. Μπορεί ανά πάσα στιγµή να 

υπάρξει µια κατάσταση ανισορροπίας στο εµπειρικό περιβάλλον, για την οποία η 

υπάρχουσα γνώση είναι ανεπαρκής. Τότε ανακύπτει η ανάγκη περαιτέρω έρευνας, η 

διατύπωση υποθέσεων και ο τελικός έλεγχος των υποθέσεων αυτών. Έπεται, λοιπόν, 

ότι η γνώση είναι µια αλληλουχία κατασκευών και ανακατασκευών πεποιθήσεων, η 

αλήθεια της οποίας πηγάζει από το πόσο ικανοποιητικά επιλύει το εµπειρικό 

πρόβληµα, εξαιτίας του οποίου η γνώση αυτή παρήχθη. 

 Οι φιλοσοφικές θέσεις του Dewey έχουν συνέπειες για τη µετάδοση της 

γνώσης, εποµένως για το πεδίο της εκπαίδευσης.  Η εκπαίδευση αποτελεί, κατά τον 

ίδιο, το µέσο µε το οποίο η εµπειρία του παρελθόντος µεταβιβάζεται στο µέλλον, 

συντελώντας έτσι στη διατήρηση της κοινωνίας κατά τη µετάβαση αυτή. Η 

µεταβίβαση της εµπειρίας αλλά και η συµµετοχή σε αυτή γίνεται µέσα από µια 

διαδικασία αλληλεπίδρασης και µετάδοσης συνηθειών, σκέψεων συναισθηµάτων από 

τους γηραιότερους στους νεότερους και αντίστροφα. Η εκπαίδευση διεισδύει σε 

ολόκληρη την κοινωνία και η ύπαρξη της κοινωνίας εξαρτάται από την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Υπό αυτή την έννοια, το σχολείο αποτελεί µονάχα ένα από τα 

εκπαιδευτικά κέντρα, το οποίο δεν µπορεί να είναι αποµονωµένο από την κοινωνία 

στην οποία ανήκει. Κατά τον Dewey, το σχολείο οφείλει να είναι µια κοινότητα 

(community) δασκάλων και µαθητών. Η δραστηριότητα της µάθησης µέσα σε αυτή 

την κοινότητα είναι, σύµφωνα µε τον ίδιο, µια δραστηριότητα σύνδεσης των 

εκπαιδευτικών στόχων µε τα ενδιαφέροντα της ευρύτερης κοινότητας, στην οποία το 

σχολείο ανήκει. 

Ο Dewey (1982, 21-23) αντιλαµβάνεται το σχολείο ως κοινότητα έρευνας και 

εργασίας (σχολείο εργασίας – laboratory schools), όπου τα παιδιά καταρχάς 

µαθαίνουν πώς να σκέφτονται (how to think). Το σχολείο δίνει στα παιδιά 

ερεθίσµατα τέτοια ώστε να τους δηµιουργηθούν αµφιβολίες και προβληµατισµοί. Τα 

παιδιά, µέσα σε ένα κλίµα συνεργασίας µεταξύ των ίδιων και των εκπαιδευτικών  (οι 
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οποίοι παίζουν ρόλο συντονιστικό και όχι ρόλο δασκάλου που διδάσκει από 

καθέδρας), ενθαρρύνονται να λύσουν τα προβλήµατά τους µε εφαρµογή της 

επιστηµονικής µεθόδου, δηλαδή µέσα από τη διατύπωση υποθέσεων, τη διερεύνηση 

των υποθέσεων  και την εξαγωγή συµπερασµάτων. Η διαδικασία αυτή δεν µπορεί να 

γίνει µόνο στο στενό πλαίσιο του σχολείου, γι αυτό τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε 

άλλους φορείς της κοινωνίας, οι οποίοι µπορούν, επίσης, να ασκούν εκπαιδευτικό 

ρόλο.   

Οι βασικές προϋποθέσεις του προγράµµατος του Lipman έχουν τα θεµέλια 

τους στις φιλοσοφικές ιδέες του Dewey. Η ιδέα της κοινότητας έρευνας (community 

of inquiry) του Lipman είναι προσαρµογή της θεωρίας της διερευνητικής µεθόδου και 

της κοινότητας έρευνας του Dewey (theory of inquiry). Κατά τον τελευταίο, αλλά και 

τον Lipman, βασικές προϋποθέσεις για να λειτουργήσει το σχολείο ως χώρος δράσης 

(χειρωνακτικής ή πνευµατικής) των παιδιών, µε τη µορφή κοινότητας, είναι αφενός 

τα αντικείµενα µελέτης των παιδιών να πηγάζουν από τα ενδιαφέροντα και την πείρα 

τους, αφετέρου να ενθαρρύνεται η έκφραση των εµπειριών των παιδιών γύρω από το 

θέµα µελέτης τους σε περιβάλλον αµοιβαίου σεβασµού (Dewey, 1982, 115-117,122 

Lipman, 1980, 45). 

Τόσο ο Dewey όσο και ο Lipman επιδιώκουν την αξιοποίηση των εµπειριών 

των παιδιών, µετουσιώνοντάς τις σε εκπαιδευτικούς στόχους. Οι στόχοι αυτοί 

συσχετίζονται αρµονικά µε τις φυσικές και κοινωνικές συνθήκες, στις οποίες τα 

παιδιά αναπτύσσονται (Dewey,1980,26-28). Από την άλλη πλευρά, η αλληλεπίδραση 

µεταξύ των παιδιών αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίζεται η κοινοτική ζωή των 

παιδιών µέσα στο χώρο του σχολείου (Dewey,1980,30,42).   

Ο Dewey (1990,200-204) εισάγει, και ο Lipman ολοκληρώνει, τον σχεδιασµό 

αναλυτικού εκπαιδευτικού προγράµµατος για τα παιδιά, το οποίο διαρθρώνεται  µε 

τρόπο λογικό αλλά και ψυχολογικό, µε αποτέλεσµα να λαµβάνει υπόψη του τις 

εµπειρίες των παιδιών, αποφεύγοντας αφενός την ύπαρξη οργανικού κενού σύνδεσης 

µεταξύ περιεχοµένου µάθησης και εµπειριών των παιδιών, αφετέρου την έλλειψη 

κινήτρου στα παιδιά. Το πρόγραµµα του Lipman στοχεύει στην υποβοήθηση των 

παιδιών να σκέφτονται µε τρόπο ορθολογικό, και να επιχειρηµατολογούν µέσα σε 

συνθήκες που ταυτοχρόνως συµβάλλουν στην ανάπτυξη της δηµιουργικής (creative 

thinking) και συνεργατικής (caring thinking) τους σκέψης (Lipman,1980,57-65). Ο 

Lipman (2003,20-25) κάνει λόγο για ένα στοχαστικό µοντέλο εκπαίδευσης (reflective 

model), στο οποίο η εκπαίδευση, µε αρωγή της φιλοσοφίας, µπορεί να προσεγγισθεί 
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ως έρευνα, βάσει των αρχών που θέτει ο Dewey. Πίσω από αυτή την ιδέα του Lipman 

κρύβεται η αποδοχή της ιδέας του Dewey, σύµφωνα µε την οποία η αλήθεια είναι µια 

µορφή πράξης. Η γνώση, τόσο κατά τον Dewey όσο και κατά τον Lipman, είναι κάτι 

που «φτιάχνουµε» (knowledge is doing) και συναινούµε γι αυτό εµείς, ως κοινότητα 

ερευνητών, έπειτα από ερευνητική διαδικασία.  

 

7.2 Σωκράτης 

 

Η σωκρατική διάσταση των προϋποθέσεων του προγράµµατος του Lipman 

αφορά τόσο στην εκπαίδευση των µαθητών όσο και στην κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών. Ο Lipman έρχεται σε επαφή µε τις σωκρατικές ιδέες, κυρίως µέσα 

από τη φιλοσοφία του Dewey, στην οποία συµπυκνώνονται θεµελιώδεις σωκρατικές 

ιδέες.  

Καταρχάς, ο Lipman, παραφράζοντας τις ιδέες του Σωκράτη, συµφωνεί ότι  

για τη διεξαγωγή ενός διαλόγου δεν απαιτείται να έχουν ήδη τα παιδιά φιλοσοφικό 

υπόβαθρο (να έχουν µελετήσει κείµενα φιλοσόφων). Ο Σωκράτης, όπως αναφέρθηκε 

και στο πρώτο τµήµα της παρούσας εργασίας, δεν «επιλέγει» τα άτοµα µε τα οποία 

θα συνοµιλήσει. Αντιθέτως, θεωρεί δεδοµένη την ικανότητα του «σκέπτεσθαι». Ο 

µόνος περιορισµός που θέτει ο Σωκράτης είναι οι απόψεις του συνοµιλητή του να 

στηρίζονται σε πραγµατικές πεποιθήσεις τους και όχι σε υποθέσεις (Γοργίας,500b 

Πολιτεία,346a, Κρίτων,49c-d). Η θέση αυτή του Σωκράτη βοηθά τον Lipman να 

εφαρµόσει το πρόγραµµα φιλοσοφίας σε παιδιά, τα οποία παραδοσιακά θεωρείται ότι 

δεν έχουν το γνωστικό υπόβαθρο για να φιλοσοφήσουν.  

Μια από τις βασικότερες σωκρατικές ιδέες, στην οποία αναφερθήκαµε 

εκτενώς στο πρώτο µέρος της εργασίας, είναι η ιδέα της αλήθειας ως µορφής πράξης 

(τρόπος ζωής).  Ο Lipman, µέσα από το πρόγραµµά του, προσπαθεί να εµπλέξει τα 

παιδιά σε µια διαδικασία αναζήτησης απαντήσεων σε θέµατα που τα αφορούν άµεσα, 

µε σκοπό την λύση πρακτικών τους προβληµάτων. Η λύση τέτοιων προβληµάτων, 

µέσα από το φιλοσοφικό διάλογο που προτείνει ο Lipman, καθιστά τα παιδιά ικανά 

να γνωρίζουν (έστω και ατελώς) τον εαυτό τους καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο 

λειτουργούν σε προβληµατικές καταστάσεις (γνώθι σ’ αυτόν). Το πρόγραµµα του 

Lipman  εγκολπώνεται το στοιχείο της απόκτησης αυτογνωσίας, βάσει του 

σωκρατικού προτύπου, µε σκοπό την επίλυση καθηµερινών προβληµατικών 

καταστάσεων και την καλύτερη προσαρµογή των παιδιών.  
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Εµµένοντας στη σωκρατική φιλοσοφία, ο Lipman οικειοποιείται το 

σωκρατικό διάλογο, ως µέσο µε το οποίο µπορούν τα παιδιά να επικοινωνήσουν 

µεταξύ τους και να µεταδώσουν τις ιδέες τους. Η συµµετοχή των παιδιών στον 

διάλογο τα εµπλέκει σε µια  διαδικασία διατύπωσης πειστικών επιχειρηµάτων για να 

τεκµηριώσουν µια θέση τους, ανακάλυψης εναλλακτικών λύσεων, προσεκτικής 

ακρόασης και αξιολόγησης της προοπτικής των θέσεων άλλων παιδιών. Η ιδέα της 

«ερευνητικής κοινότητας» (community of inquiry) του Lipman, η οποία αντανακλά 

την διερευνητική µέθοδο µιας οµάδας ερευνητών (inquiry)  του Dewey, στηρίζεται 

πρωταρχικώς στον σωκρατικό διάλογο. 

Ωστόσο, ο διάλογος αυτός πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε τα 

συµπεράσµατα που προκύπτουν να είναι λογικά έγκυρα. Ο ίδιος ο Lipman 

αποδέχεται, βάσει του σωκρατικού προτύπου, ότι  η κάθε άποψη που εκδηλώνουν τα 

παιδιά πρέπει να υφίσταται λογικό έλεγχο (Lipman,1980,xiv-xv). Η διαφοροποίηση 

των δυο φιλοσόφων έγκειται στο ότι ο Lipman δεν προσπαθεί να αναδείξει την 

άγνοια των παιδιών, όπως κάνει ο Σωκράτης µε τους συνοµιλητές του. Ο αυστηρός 

σωκρατικός έλεγχος δεν γίνεται µε «αρνητικό» τρόπο, προκειµένου να αναδειχτεί η 

άγνοια των παιδιών στα θέµατα που συζητούνται. Σκοπός του Lipman είναι να 

χρησιµοποιηθεί ο διάλογος, ώστε να ελεγχθεί η ορθότητα των επιχειρηµάτων που 

αναπτύσσουν τα παιδιά. 

Ο Lipman δεν εµµένει τόσο στην εφαρµογή του σωκρατικού ελέγχου, ωστόσο 

δίνει µεγάλη έµφαση στη χρήση της µαιευτικής µεθόδου, τόσο από πλευράς των 

παιδιών όσο και από πλευράς των εκπαιδευτικών. Η µαιευτική µέθοδος του Σωκράτη 

αποτελεί ένα από τα κριτήρια του Lipman, βάσει των οποίων αναπτύσσεται η 

δηµιουργική σκέψη των παιδιών. Με τη µαιευτική µέθοδο, τονίζεται το κριτικό 

στοιχείο του διαλόγου και η άρση κάθε βεβαιότητας. Επιχειρείται η «εξαγωγή» –

απόσπαση των σκέψεων του µαθητή, ώστε να εκφράζονται µε ακρίβεια οι σκέψεις 

του, οι οποίες βρίσκονταν σε λανθάνουσα κατάσταση µέχρι εκείνη τη στιγµή.  

Η µαιευτική µέθοδος µοιάζει µε την ελεγκτική µέθοδο κατά το ότι 

χρησιµοποιεί τις ερωταποκρίσεις, προκειµένου να  οδηγήσει τους συνοµιλητές σε 

κάποιο βαθµό γνώσης. Ωστόσο, διαφέρει ως προς το ότι η ελεγκτική διαδικασία 

χρησιµοποιείται από τον Σωκράτη για να ελέγξει  την υποτιθέµενη γνώση, που 

θεωρούν ότι κάποιοι άλλοι κατέχουν, ενώ η µαιευτική χρησιµοποιείται για να 

αναδειχθεί η γνώση που κάποιοι κατέχουν χωρίς να το έχουν συνειδητοποιήσει 

(Καρασµάνης,2002,115). Με διαφορετικά λόγια, η µαιευτική µέθοδος µπορεί να 
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δράσει θετικά - ενισχυτικά στα παιδιά, τα οποία ανακαλύπτουν ότι γνωρίζουν κάτι 

που νόµιζαν ότι δεν ήξεραν.  

Ωστόσο, η µαιευτική µέθοδος βρίσκει ίσως ευρύτερη εφαρµογή στο 

πρόγραµµα κατάρτισης των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να εφαρµόσουν το 

πρόγραµµα φιλοσοφίας για παιδιά στην τάξη. Ο Lipman οραµατίζεται έναν 

εκπαιδευτικό, ο οποίος θα διαδραµατίζει στην τάξη το ρόλο του συντονιστή της 

«φιλοσοφικής» - διαλογικής συζήτησης, ακολουθώντας το πρότυπο του ίδιου του 

Σωκράτη.  Η χρήση της µαιευτικής µεθόδου και η αποφυγή διατύπωσης «έτοιµων» 

απαντήσεων στα προβλήµατα που συζητιούνται στην τάξη, είναι οι κύριες αρετές που 

κληροδοτεί ο Σωκράτης, κατά το πρόγραµµα του Lipman, στους εκπαιδευτικούς.  

 Στο δεύτερο µέρος της παρούσας εργασίας αναφερθήκαµε εκτενώς στη 

µεθοδολογία της «φιλοσοφίας για παιδιά», του τρόπου διεξαγωγής των φιλοσοφικών 

συζητήσεων και των συνθηκών που πρέπει να πληρούνται για να διεξαχθούν σωστά. 

Τα κεφάλαια αυτά διαπνέονται από τη φιλοσοφία του Σωκράτη και αποτελούν µια 

σύγχρονη εκδοχή της µαιευτικής µεθόδου, έτσι όπως  µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

κυρίως από τους εκπαιδευτικούς.  

Οι εκπαιδευτικοί σεβόµενοι τη διαφορετικότητα των παιδιών επιτρέπουν τη 

διαλογική, κριτική συζήτηση, χωρίς να την κατευθύνουν δογµατικά, χωρίς να 

υποδεικνύουν απαντήσεις αλλά µε κατάλληλες ερωτήσεις διευκολύνουν τα παιδιά να 

εκφράσουν αυτό που σκέφτονται µε τον πιο ακριβή λεκτικό τρόπο. Για παράδειγµα, 

φροντίζουν ώστε να αποσπούν τις θέσεις και τις απόψεις των µαθητών για το προς 

συζήτηση θέµα, βοηθούν τους µαθητές να εκφράσουν τη σκέψη τους µέσα από της 

διαδικασία της αποσαφήνισης και της νέας τοποθέτησής τους και να ερµηνεύσουν τις 

θέσεις τους, υποδεικνύουν στα παιδιά πώς να ανακαλύπτουν τα σφάλµατα κατά τη 

διατύπωση των συλλογισµών τους κ.λπ. (Lipman,1980). 

Κλείνοντας το υποκεφάλαιο αυτό προκύπτει ότι, αν δούµε συγκριτικά τις 

θέσεις του Lipman, του Dewey και του Σωκράτη, διαπιστώνουµε την µεγάλη 

συνάφειά τους. Η προσέγγιση του Lipman, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις θέσεις τους 

για την κοινότητα έρευνας, αποτελεί σε ένα µεγάλο βαθµό «προσαρµογή» της 

πειραµατικής µεθόδου του Dewey. Ο Lipman θέτει σε πρακτική εφαρµογή της 

απόψεις του Dewey στο χώρο της τάξης. Από την άλλη πλευρά, η πειραµατική 

µέθοδος του Dewey, και κατ’ επέκταση το πρόγραµµα του Lipman, µπορούν να 

θεωρηθούν ως η µετεξέλιξη της µαιευτικής µεθόδου, µέσα από την οποία το παιδί 

οδηγείται µε τρόπο ερευνητικό (αυτόν τον ερευνητικό τρόπο µπορούµε να τον 
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«βαφτίσουµε» µαιευτική µέθοδο, ή πειραµατική µέθοδο ή πρόγραµµα φιλοσοφίας για 

παιδιά) από µια προβληµατική φάση αβεβαιότητας και αµφιβολίας σε µια προσωρινή 

φάση βεβαιότητας. 

  

7.3  LudwigWittgenstein 

 

Η βασική διάσταση της φιλοσοφίας του Wittgenstein, που εγγράφεται στο 

πρόγραµµα φιλοσοφίας για παιδιά του Lipman, αφορά στην αντιµετώπιση της 

φιλοσοφίας ως δραστηριότητα. Κατά τον Lipman,  φιλοσοφία δεν είναι η µελέτη και 

η ενασχόληση µε το έργο µεγάλων φιλοσόφων, αλλά κυρίως, η ανάπτυξη της 

δεξιότητας για σαφή σκέψη και επιχειρηµατολογία. Η εννοιολογική παραδοχή του 

Lipman ότι η φιλοσοφία δεν είναι η συσσώρευση νέας γνώσης αλλά µια τεχνική, 

βάσει της οποίας τα παιδιά µπορούν να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα της 

καθηµερινότητας µε τρόπο κριτικό και στοχαστικό, έχει τη ρίζα της στον 

Wittgenstein. 

Όπως αναφέρει ο Wittgenstein, «η φιλοσοφία δεν είναι διδασκαλία αλλά 

δραστηριότητα. Ένα φιλοσοφικό έργο ουσιαστικά αποτελείται από διευκρινίσεις. Το 

αποτέλεσµα της φιλοσοφίας δεν είναι φιλοσοφικές προτάσεις, αλλά η διασάφηση των 

προτάσεων. Η φιλοσοφία πρέπει να αποσαφηνίζει και να οριοθετεί αυστηρά τις 

σκέψεις που συνήθως είναι, θα λέγαµε, θολές και συγκεχυµένες». (Tr. 4.112). 

∆ουλειά της είναι να εξαφανίσει τις παρανοήσεις, να  προβεί σε διαλεύκανση των 

προτάσεων από µεταφυσικά στοιχεία και τελικά να διαλύσει κάθε πιθανό  

φιλοσοφικό πρόβληµα που µπορεί να ανακύψει (Τr.4.113). Ο Lipman, χωρίς να 

υιοθετεί τον «καθαρτικό» χαρακτήρα της φιλοσοφίας, λόγω της λαθεµένης χρήσης 

των λέξεων που προτείνει ο Wittgenstein, αποδέχεται τη φιλοσοφία ως µια τεχνική  - 

πρακτική «δραστηριότητα» κριτικής  του νοήµατος.  

Ο Lipman (2003) δίνει έµφαση στη φιλοσοφία ως δραστηριότητα διατύπωσης 

ορθών συλλογισµών και ως δραστηριότητα προσδιορισµού της υπάρχουσας γνώσης. 

∆ανειζόµενος από  τον Wittgenstein τα «εργαλεία» του φιλοσοφείν, όπως είναι το 

επιχείρηµα και η αναλογία, ο Lipman συντάσσει το αναλυτικό του πρόγραµµα, και 

θέτει τις βάσεις για τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν τα παιδιά να φιλοσοφήσουν.  

Όπως θα αναφέρουµε παρακάτω, ο Lipman οικειοποιείται κάποιες από τις 

ιδέες του Wittgenstein. Τις χρησιµοποιεί όµως σε διαφορετικό πλαίσιο αναφοράς, µε 

αποτέλεσµα τα «µέσα» που προτείνει ο Wittgenstein να παίζουν εντελώς διαφορετικό 
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ρόλο από εκείνον για τον οποίο ο ίδιος τα προόριζε. Αυτό έχει ως συνέπεια ο Lipman 

να «παρερµηνεύει» τη φιλοσοφία ως δραστηριότητα του Wittgenstein και να της δίδει 

ένα εντελώς διαφορετικό περιεχόµενο. Το τελικό αποτέλεσµα της φιλοσοφίας του 

Lipman δεν έχει άµεση σχέση µε τη φιλοσοφία του Wittgenstein. Ο Lipman δεν 

µπορούµε να πούµε ότι εµπνέεται άµεσα από το έργο του Wittgenstein, απλώς 

αντιµετωπίζει την φιλοσοφία µε τρόπο «πραξιακό», ως µια τεχνική ανάπτυξης της 

κριτικής σκέψης των παιδιών, αλλά όχι ως µια τεχνική «κάθαρσης» της φιλοσοφίας 

από τις ασάφειες που δηµιουργεί η χρήση των λέξεων. 

 

7.4 Jean Piaget 

 

Ο Lipman, προκειµένου να συντάξει το πρόγραµµα φιλοσοφίας για παιδιά, 

έχει µελετήσει προσεκτικά τη θεωρία του Piaget, διότι η θεωρία αυτή θα µπορούσε να 

αποτελέσει τον κύριο αντίπαλό του. Η φιλοσοφία του προγράµµατος του Lipman εκ 

πρώτης όψεως φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση µε τη φιλοσοφία των σταδίων  

ψυχολογικής ανάπτυξης των παιδιών του Piaget. Ο Lipman δηµιουργεί ένα 

πρόγραµµα φιλοσοφίας που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής 

ηλικίας, κάτι το οποίο ο Piaget θα έβρισκε µη αποδεκτό.  

Ο Piaget (1979, 18-25) στηριζόµενος σε εµπειρικές έρευνες µε παιδιά, 

µελέτησε τον τρόπο µε τον οποίο αναπτύσσεται η νοηµοσύνη τους. Με βάση τις 

µελέτες του, διακρίνει τέσσερα στάδια – περιόδους ανάπτυξης της νόησης των 

παιδιών: α) την περίοδο της αισθησιοκινητικής νόησης (0-2έτη), β) την περίοδο των 

προδιεργασικών αναπαραστάσεων (προσχολική ηλικία 2-4 έτη), γ) την περίοδο των 

συγκεκριµένων νοητικών διεργασιών (σχολική ηλικία 7-12 έτη) και, δ) την περίοδο 

των τυπικών διεργασιών (11 ετών και εξής).  

Σε καθένα από αυτά τα στάδια, τα παιδιά αποκτούν συγκεκριµένα γνωστικά 

σχήµατα, µέσα από τις διαδικασίες της εξοµοίωσης (assimilation) και της 

προσαρµογής (accommodation) µέχρι να επέλθει εξισορρόπηση (equilibrium)  του 

σχήµατος αυτού σε συνδυασµό µε όλα τα άλλα σχήµατα που έχει κατακτήσει το παιδί 

σε προγενέστερα στάδια.  

Με την έκφραση «γνωστικό σχήµα» µιας πράξης, ο Piaget ονοµάζει «τη 

γενική της δοµή, αυτό δηλαδή που διατηρείται αµετάβλητο διαµέσου των 

επαναλήψεων της ίδιας πράξης που παγιοποιείται µε την εξάσκηση και που µπορεί να 
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προσαρµόζεται σε περιστάσεις οι οποίες ποικίλουν, σε συνάρτηση µε τις µεταβολές 

του περιβάλλοντος.» (Piaget,1979,73).  

Το κάθε στάδιο γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών λειτουργεί τόσο ως φάση 

προετοιµασίας των δεξιοτήτων που, κατά τον Piaget, αποκτούνται στο συγκεκριµένο 

στάδιο, όσο και ως φάση ολοκλήρωσής τους. Τα γνωστικά σχήµατα, που κατακτά το 

παιδί σε κάθε εξελικτικό στάδιο, αποτελούν προϋπόθεση για να προχωρήσουν τα 

παιδιά σε επόµενο στάδιο γνωστικής ανάπτυξης (Piaget,1979,16). 

Η ανάπτυξη των ποικίλων γνωστικών σχηµάτων διαφέρει από παιδί σε παιδί, 

γεγονός που ο Piaget αποδίδει σε διάφορους παράγοντες, όπως είναι α) η 

κληρονοµικότητα – εσωτερική ωρίµανση του παιδιού, β) η φυσική εµπειρία – η 

παρατήρηση αντικειµένων – ερεθισµάτων από το παιδί, και γ) η κοινωνική 

µεταβίβαση της παιδείας από το πολιτιστικό περιβάλλον που πλαισιώνει το παιδί 

(Piaget,1979,50-51). 

Μια καταρχήν πηγή διαφοροποίησης του Lipman από τον Piaget είναι το 

γεγονός ότι ο Lipman δηµιουργεί ένα πρόγραµµα φιλοσοφίας για παιδιά, το οποίο 

απευθύνεται σε ηλικίες παιδιών που παραδοσιακά, κατά τον Piaget, δεν είναι δυνατό 

να «φιλοσοφήσουν»! Το παιδί, κατά τον Piaget, δεν είναι ικανό πριν από τα 10-11 

χρόνια του για τυπικό συλλογισµό, δηλαδή για επαγωγές που αναφέρονται σε 

δεδοµένα υποθετικά, που δεν είναι παρατηρηµένες αλήθειες (Piaget,1929 

Piaget,1979b,175).  

Ο Piaget στο έργο του Ψυχολογία του παιδιού (χ.χ.) περιγράφει εκτενέστατα 

τα συγκεκριµένα νοητικά σχήµατα (γνωστικές λειτουργίες), που κατακτά το παιδί σε 

κάθε αναπτυξιακό στάδιο, καθώς και τους νοητικούς περιορισµούς που 

αντιµετωπίζουν τα παιδιά σε καθένα από τα στάδια αυτά. Πιο συγκεκριµένα, κατά 

την περίοδο της αισθησιοκινητικής νόησης, το σηµαντικότερο γνωστικό επίτευγµα 

του βρέφους είναι η σταδιακή κατάκτηση της µονιµότητας του αντικειµένου.  

Κατά την περίοδο των προδιεργασικών αναπαραστάσεων, τα σηµαντικότερα 

επιτεύγµατα του παιδιού είναι η ικανότητα δηµιουργίας νοητικών αναπαραστάσεων, 

η γλωσσική ανάπτυξή τους, κυρίως όµως η ανάπτυξη της συµβολικής λειτουργίας, η 

οποία εκδηλώνεται σε πολλές εκφάνσεις της ζωής του παιδιού, όπως π.χ. µέσα από τη 

µίµηση (απ’ ευθείας και εκ των υστέρων), το συµβολικό παιχνίδι (σηµαίνον – 

σηµαινόµενο), το ιχνογράφηµα και τη γλώσσα (Piaget, x.x.48-49). Ωστόσο, η σκέψη 

του παιδιού συναντά πολλές δυσκολίες, οι οποίες οφείλονται στον εγωκεντρικό – 

συγκρητικό χαρακτήρα της. Με τον όρο «εγωκεντρισµό», εννοούµε την αδυναµία 
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των παιδιών προσχολικής ηλικίας να αποκεντρωθούν από τον εαυτό τους, να πάρουν 

τη θέση ενός άλλου προσώπου και να κατανοήσουν την προοπτική του 

(Παρασκευόπουλος,χ.χ.36). Με τον όρο «συγκρητισµό», εννοούµε την αδυναµία των 

παιδιών να συσχετίσουν τα επιµέρους µέρη ενός συνόλου σε ένα ενιαίο όλο, διότι 

άλλοτε η προσοχή του παιδιού εστιάζεται σε επιµέρους στατικά στοιχεία, και άλλοτε 

αντιµετωπίζει το γεγονός σαν ένα αδιαφοροποίητο σύνολο (Παρασκευόπουλος, 

χ.χ.40). Οι αναπτυξιακές αυτές «ατέλειες» εξαλείφονται στο επόµενο αναπτυξιακό 

στάδιο. 

Κατά την περίοδο των συγκεκριµένων νοητικών διεργασιών,  λαµβάνει χώρα 

η γένεση «συγκεκριµένων» νοητικών ενεργειών, οι οποίες ελευθερώνουν τη σκέψη 

των παιδιών σε σύγκριση µε προηγούµενα εξελικτικά στάδια. Το παιδί σχολικής 

ηλικίας  κατακτά σηµαντικές νοητικές ενέργειες, όπως είναι η διατήρηση της 

ποσότητας (µέσα από την πράξη της ταύτισης ή της απλής αντιστροφής), η ικανότητα 

να κάνει ταξινοµήσεις και διατάξεις, να χειρίζεται τους αριθµούς εκτελώντας απλές 

πράξεις. (Piaget, χ.χ., 80-86). 

Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της σκέψης των παιδιών, κατά την περίοδο 

των τυπικών διεργασιών, είναι η ανάπτυξη της αφηρηµένης σκέψης. Ο Piaget  

υποστηρίζει ότι η αφηρηµένη σκέψη των παιδιών αναπτύσσεται από την ηλικία των 

11 ετών και µετά, και χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών 

για λογικές πράξεις, όπως είναι η ανάπτυξη της συνδυαστικής ικανότητας, ο 

χειρισµός πιθανολογικών εννοιών και αναλογιών και η χρήση συστηµάτων 

συναγωγής (Piaget,x.x.,102-109). 

Ο Piaget και ο Lipman θα µπορούσαν να είναι πραγµατικοί αντίπαλοι αν ο 

τελευταίος υποστήριζε ότι η φιλοσοφία για παιδιά είναι πλήρης εννοιολογική 

αφαίρεση, κάτι όµως που δεν ισχύει. Πιθανόν ένας οπαδός του Piaget να µην ονόµαζε 

φιλοσοφία το πρόγραµµα του Lipman, ωστόσο δεν θα είχε αντίρρηση ως προς την 

εφαρµογή του σε παιδιά, µε τελικό σκοπό την ανάπτυξη της κριτικής- δηµιουργικής 

τους σκέψης. 

Ο Lipman εµπνέεται από τον Piaget, όσον αφορά στην άρθρωση αναλυτικού 

προγράµµατος «φιλοσοφίας για παιδιά» σε επίπεδα, έτσι ώστε σε κάθε επίπεδο  να 

αντιστοιχούν συγκεκριµένες φιλοσοφικές έννοιες που «διδάσκονται» τα παιδιά. Ο 

Lipman φαίνεται να λαµβάνει υπόψη του τόσο τον παράγοντα ηλικία όσο και την 

πνευµατική ωρίµανση των παιδιών.  
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Ο Lipman εισάγει τη φιλοσοφία σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας 

που, κατά τον Piaget, η σκέψη τους, ιδίως για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, είναι 

τόσο εγωκεντρική και προσκολληµένη σε εποπτικά µέσα που δεν µπορεί να  

αντεπεξέλθει  στις απαιτήσεις υψηλής νοητικής αφαίρεσης που από τη φύση της η 

φιλοσοφία προϋποθέτει. Μάλλον, ο Lipman έχει υπόψη του, έστω και αν δεν 

αναφέρεται εκτεταµένα σε αυτές στο έργο του, µεταγενέστερες έρευνες που έρχονται 

να αναιρέσουν πειραµατικές διαδικασίες του Piaget και συµπεράσµατα όσον αφορά 

το σχηµατισµό εννοιών στα µικρά παιδιά (Donaldson,1978 Clark,1973 Carey,1982). 

Ωστόσο, προσεκτικότερη µελέτη του έργου του  Lipman (1980) δείχνει ότι το 

έργο του δεν έρχεται σε σύγκρουση µε εκείνο του Piaget. Αν κοιτάξουµε προσεκτικά 

το αναλυτικό πρόγραµµα του Lipman, διαπιστώνουµε ότι η εισαγωγή των εννοιών 

της τυπικής και της άτυπης λογικής, γίνεται σε πρώτη φάση στο επίπεδο 3-4 και πιο 

συστηµατικά στο επίπεδο 5-6 (Grades 5-6), µέσα από το µυθιστόρηµα «Harry 

Stottlemeier’s Discovery». Τα επίπεδα αυτά  αντιστοιχούν στις µεσαίες (Grade 3-4) 

και ανώτερες (Grade 5-6) τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Τα παιδιά σε αυτή την 

ηλικία, σύµφωνα µε τον Piaget, βρίσκονται στο στάδιο των συγκεκριµένων λογικών 

ενεργειών, είναι δηλαδή ικανά να προβούν σε λογικές πράξεις, όπως είναι οι πράξεις 

του εγκλεισµού συνόλων, της αντιµεταθετικότητας και της αναστροφής. Τα παιδιά 

µπορούν να σκεφτούν λογικά και να έρθουν σε επαφή µε τα όργανα της λογικής, 

εφαρµόζοντάς τα σε συγκεκριµένα παραδείγµατα, όπως ακριβώς συµβαίνει και στα 

µυθιστορήµατα - ιστορίες του Lipman. 

Στα επόµενα επίπεδα του προγράµµατος του Lipman τα παιδιά έρχονται σε 

επαφή µε έννοιες, όπως είναι οι προϋποθέσεις της επιστηµονικής έρευνας (οι οποίες 

αναλύονται στο µυθιστόρηµα µε τίτλο “Tony”/ Grade 6), η γλώσσα και η ηθική (οι 

οποίες µελετώνται στα µυθιστορήµατα µε τίτλο “Lisa” και “Suki” αντίστοιχα/ Grade 

7-9) και η φιλοσοφική διάσταση κοινωνικών θεµάτων (όπως παρουσιάζονται στο 

µυθιστόρηµα µε τίτλο“Mark”/ Grade 8-10). Ο Piaget δεν θα έφερνε αντίρρηση στην 

ενασχόληση των παιδιών των παραπάνω επιπέδων του προγράµµατος του Lipman, µε 

τα θέµατα αυτά, εφόσον ηλικιακά βρίσκονται στο µεταίχµιο του τρίτου σταδίου (των 

συγκεκριµένων νοητικών λειτουργικών) και του τέταρτου σταδίου (των τυπικών 

διεργασιών). Συνεπώς, από γνωστικής πλευράς τα παιδιά δεν αντιµετωπίζουν 

δυσκολία, κατά τον Piaget, στην ενασχόλησή τους µε τα προβλήµατα που θέτουν τα 

µυθιστορήµατα  του Lipman.  
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Προσεκτική µελέτη του προγράµµατος του Lipman δείχνει ότι «σοβαρή» 

ενασχόληση των παιδιών µε πραγµατικές φιλοσοφικές έννοιες γίνεται κυρίως στο 

τελευταίο επίπεδο (Grades 11-12) του αναλυτικού του προγράµµατος. Το αναλυτικό 

πρόγραµµα του Lipman γι αυτό το επίπεδο, εξειδικεύεται,  µέσα από πέντε 

µυθιστορήµατα σε προχωρηµένα φιλοσοφικά θέµατα που έχουν να κάνουν µε την 

ηθική, την επιστηµολογία, την µεταφυσική, την αισθητική και την λογική. Η 

εξειδίκευση αυτή γίνεται, εµφανώς, διότι τα παιδιά έχουν µπει στο στάδιο των 

αφηρηµένων – τυπικών διεργασιών, όπως θα υποστήριζε και ο Piaget, οπότε είναι σε 

θέση να χειριστούν αφηρηµένες έννοιες και να ασχοληθούν ικανοποιητικά µε τη 

φιλοσοφία.  

Ο Piaget θα  µπορούσε ίσως να φέρει αντιρρήσεις στο πρόγραµµα του Lipman 

όσον αφορά στην ιδέα της κοινότητας έρευνας µεταξύ των παιδιών (community of 

inquiry). Κατά τον Piaget, τα παιδιά µικρής ηλικίας (κυρίως προσχολικής) δεν είναι 

δυνατό να µετέχουν ενεργά σε συζήτηση που απαιτεί από το καθένα να παρακολουθεί 

µε προσοχή τις σκέψεις των άλλων, διατηρώντας στο µυαλό του µια λογική συνέχεια. 

Εξαιτίας του εγωκεντρισµού της σκέψης των παιδιών αυτής της ηλικίας, τα παιδιά, 

δεν είναι σε θέση να έχουν την προοπτική του άλλου. Ο «διάλογος» µεταξύ των 

παιδιών είναι περισσότερο ένα συλλογικός µονόλογος, στον οποίο το κάθε παιδί 

εκφράζει τις θέσεις του ανεξάρτητα από τη συνάφεια που έχουν µε τις θέσεις των 

άλλων. Ακόµη, όµως, και σε µεγαλύτερη ηλικία (σχολική ηλικία) τα παιδιά, αν και 

µπορούν να παρακολουθήσουν τις θέσεις των άλλων, δίνουν τόση έµφαση στους 

«κανόνες» που διέπουν τη συζήτηση µε αποτέλεσµα να µην παρεκκλίνουν καθόλου 

από αυτούς και, ως συνέπεια, να µη µπορούν να ελευθερώσουν την σκέψη τους 

(Piaget, x.x.95-96). 

Μια προσεκτική µελέτη του αναλυτικού προγράµµατος του Lipman µπορεί να 

µας οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι πραγµατική φιλοσοφική συζήτηση µεταξύ των 

παιδιών λαµβάνει χώρα µόνο στα τελευταία επίπεδα του προγράµµατος, τα οποία 

ηλικιακά συµπίπτουν µε το στάδιο των αφηρηµένων – τυπικών λειτουργικών του 

Piaget, οπότε λόγω πνευµατικής ωριµότητας τα παιδιά είναι ικανά για φιλοσοφικό 

στοχασµό και µπορούν να αποτελέσουν µια «κοινότητα έρευνας». Το πρόγραµµα 

φιλοσοφίας για παιδιά στα προηγούµενα ηλικιακά στάδια λειτουργεί 

προπαρασκευαστικά, ώστε να φτάσουν τα παιδιά στο τελευταίο στάδιο, οπότε και 

λόγω πνευµατικής ωρίµανσης, είναι ικανά για φιλοσοφικό στοχασµό. Υπό αυτό το 

 105



πρίσµα, ίσως δεν θα είχε ούτε ο Piaget θεωρητική αντίρρηση µε την ιδέα της 

εισαγωγής της φιλοσοφίας στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα µικρών σχολικών τάξεων. 

 

7.5  Lev Vygotsky 

 
Η επίδραση του Vygotsky στο έργο του Lipman αφορά κυρίως στη σχέση της 

σκέψης και της γλώσσας των παιδιών.  

Ο Vygotsky αντιτίθεται στις δυο σύγχρονες µε την εποχή του προσεγγίσεις 

της γλώσσας και της σκέψης. Κατά την πρώτη προσέγγιση, την συµπεριφοριστική, η 

σκέψη ταυτίζεται πλήρως µε τη γλώσσα, και η σχέση που τις συνδέει µπορεί να 

αποδοθεί µηχανιστικά, ως σκέψη = οµιλία – ήχος. Σύµφωνα µε τη δεύτερη 

προσέγγιση, η σκέψη είναι ανεξάρτητη από τη γλώσσα, και αυτές µόνο µε κάποιο 

εξωτερικό τρόπο είναι δυνατό να συσχετιστούν µεταξύ τους (∆αφέρµος,2002,205).  

Αντικείµενο έρευνας του Vygotsky αποτελεί η γλωσσικά αρθρωµένη νόηση, 

και όχι η οµιλία ή η νόηση ως αποσπασµένες και αποµονωµένες µεταξύ τους. Ο ίδιος 

δεν µπορεί να µελετήσει ξεχωριστά τη σκέψη από τη γλώσσα, διότι θεωρεί ότι δε 

µπορεί να υπάρξει ξεχωριστά η µια από την άλλη. Υποστηρίζει την ενότητα σκέψης 

και γλώσσας έστω και αν εξελικτικά οι δρόµοι της σκέψης και της γλώσσας δεν 

ταυτίζονται. 

Ο Vygotsky, όπως αναφέρει ο ∆αφέρµος (2002,173-174), υποστηρίζει ότι 

στην οντογένεση του ανθρώπου, η γλώσσα (οµιλία) και η σκέψη (νόηση), 

αναπτύσσονται αρχικά ανεξάρτητα η µια από την άλλη. Το βρέφος, κατά τον πρώτο 

χρόνο της ζωής του, επιλύει προβλήµατα, χωρίς να χρησιµοποιεί την οµιλία ως 

µηχανισµό τακτοποίησης – συστηµατοποίησης της σκέψης του (προλεκτική νοήση). 

Κατά την ίδια ηλικιακή περίοδο, η γλωσσική ανάπτυξη του βρέφους (βάβισµα, 

άναρθρες κραυγές) πραγµατοποιείται χωρίς την διαµεσολάβηση της νόησης 

(προνοητική οµιλία). Από το δεύτερο έτος της ζωής του παιδιού, οι εξελικτικές 

γραµµές της οµιλίας και της νόησης συναντώνται και αρχίζουν να αλληλεπιδρούν.  

Η οµιλία του παιδιού αρχίζει να αποκτά διττό ρόλο. Αφενός λειτουργεί ως 

κώδικας επικοινωνίας µε τα άτοµα του περιβάλλοντός του και αφετέρου ως µέσο 

συγκρότησης της σκέψης του και απεικόνισης της πραγµατικότητας. Με 

διαφορετικές λέξεις, ο χαρακτήρας της γλώσσας είναι επικοινωνιακός, εφόσον η 

γλώσσα χρησιµοποιείται για να επικοινωνήσουµε µεταξύ µας και να µεταβιβάσουµε 
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τις σκέψεις µας στους άλλους, και αναφορικός, εφόσον χρησιµοποιείται για να 

περιγράψει τα πράγµατα του κόσµου. 

Ο Vygotsky δίνει έµφαση στον επικοινωνιακό χαρακτήρα της γλώσσας. «Η 

γλώσσα είναι πάνω από όλα µέσο επικοινωνίας, ένα µέσο της γνωστοποίησης και της 

κατανόησης. Αυτήν τη λειτουργία της γλώσσας την αποµόνωνε κανείς συνήθως, όταν 

έκανε την ανάλυση σε στοιχεία, από τη νοητική λειτουργία της γλώσσας και απέδιδε 

τις δυο λειτουργίες στη γλώσσα σαν να ήσαν κατά κάποιον τρόπο παράλληλες και 

ανεξάρτητες µεταξύ τους. Η γλώσσα έχει συνενώσει µέσα της τόσο τη λειτουργία της 

επικοινωνίας, όσο και της νόησης, ωστόσο, µέχρι σήµερα παρέµεινε ασαφές σε ποια 

σχέση βρίσκονται οι δυο λειτουργίες και από πού προέκυψαν» (Vygotsky,1993,21).  

Η σκέψη, σύµφωνα µε τον Vygotsky, συστήνεται δια της γλώσσας. Η γλώσσα 

δεν είναι απλώς το όργανο µετάδοσης της σκέψης, άλλα τρόπος µέσω του οποίου 

δοµείται η σκέψη. Όπως αναφέρει ο ίδιος, «η γλώσσα δεν είναι απλώς έργο, έτοιµο 

αποτέλεσµα, αποστεωµένη και αµετάβλητη γλωσσική δοµή, αλλά ενέργεια, 

δηµιουργική, αναπτυσσόµενη διαδικασία. Η γλώσσα δεν είναι µέσο να εκφράσεις την 

ήδη έτοιµη σκέψη, αλλά να τη δηµιουργήσεις…δεν είναι αντανάκλαση της ήδη 

σχηµατισµένης κοσµοθεωρίας, αλλά η δραστηριότητα η οποία τη διαµορφώνει» 

(Vygotsky,1984a.T.4,p.68)18

Ο ίδιος αναφέρει ότι «µπορούµε να θεωρήσουµε το νόηµα (σηµασία) της 

λέξης όχι µόνο ως την ενότητα νόησης και γλώσσας, αλλά επίσης ως την ενότητα της 

γενίκευσης και της συναναστροφής, της επικοινωνίας και της σκέψης» 

(Vygotsky,1993,23). Αναλύοντας το παραπάνω απόσπασµα προκύπτει ότι αφού η 

γλώσσα αντλεί το νόηµά της από την επικοινωνία και είναι παράλληλα εκείνη που 

δοµεί την σκέψη, τότε η δόµηση της σκέψης αντλεί νόηµα από την επικοινωνία. Η 

σκέψη µας, εφόσον συστήνεται δια της γλώσσας, έχει επικοινωνιακό χαρακτήρα. 

Σκεφτόµαστε για να επικοινωνήσουµε µε τους άλλους. Οι λέξεις αποτελούν 

ταυτόχρονα «γενικευτική αντανάκλαση» της πραγµατικότητας αλλά και µέσο για να 

επικοινωνήσουµε µεταξύ µας. 

Σύµφωνα µε τον Vygotsky (1993,357) το νόηµα – σηµασία της λέξης «είναι 

φαινόµενο της σκέψης µόνο στο βαθµό που η σκέψη είναι συνδεδεµένη και 

ενσαρκωµένη στη λέξη- και το αντίθετο: είναι ένα φαινόµενο της γλώσσας µόνο στο 

βαθµό που η γλώσσα συνδέεται µε την σκέψη και φωτίζεται απ’ αυτήν». Με βάση το 
                                                 
18 Επειδή δεν έχω πρόσβαση σε ρώσικη βιβλιογραφία, τα στοιχεία αυτά τα πήρα από το βιβλίο του Μ. 
∆αφέρµου (2002), Η πολιτισµική- ιστορική θεωρία του Vygotsky, Αθήνα: εκδόσεις Ατραπός  σ.209. 
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απόσπασµα προκύπτει ότι µια λέξη άνευ νοήµατος δεν είναι φαινόµενο ούτε της 

σκέψης (εφόσον δεν έχει η ίδια νόηµα και δεν αναφέρεται σε κάποιο πραγµατικό 

γεγονός του κόσµου) αλλά ούτε της γλώσσας (εφόσον δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για επικοινωνιακούς λόγους, ούτε να διαλευκάνει ή να συστήσει µια σκέψη µας). 

Ο τρόπος µε τον οποίο αποκτά νόηµα η γλώσσα είναι ολιστικός. Η λέξη είναι 

φορέας νοήµατος, ωστόσο σε ένα σύνολο λέξεων, το νόηµα της συγκεκριµένης λέξης 

είναι δυνατό να αλλάζει εντελώς. Το νόηµα µια οµάδας λέξεων, όπως είναι µια 

πρόταση, είναι λογικά πρότερο του νοήµατος της συγκεκριµένης λέξης. Ο Vygotsky 

υποστηρίζει την ολιστική προσέγγιση ενός κειµένου λέξεων, το οποίο δίνει τη 

δυνατότητα της ανακάλυψης του «κρυφού κειµένου», των διαµεσολαβηµένων 

µηνυµάτων, των οποίων  το κείµενο είναι φορέας. Όπως αναφέρει ο ίδιος, «αυτό που 

περιέχεται συγχρονικά στη σκέψη ξεδιπλώνεται διαδοχικά στη γλώσσα. Μπορεί 

κανείς να συγκρίνει τη σκέψη µ’ ένα κρεµασµένο σύννεφο που αδειάζει από µια 

βροχή λέξεων» (Vygotsky,1993,429). 

 Βάσει της ολιστικής προσέγγισης που υποστηρίζει ο Vygotsky, δεν 

αποµονώνει από τη γλωσσική λειτουργία (και κατ’ επέκταση την επικοινωνία), την 

νοητική από την συναισθηµατική - βουλητική συνιστώσα της. Αν η νόηση 

εµφανίζεται ως αυτόνοµη, αυτοπαραγόµενη ροή σκέψεων, τότε αποµονώνεται από 

ολόκληρη την άµεση ζωή, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των ανθρώπων. Η 

αποµόνωση της νόησης από το συναίσθηµα, αποκλείει την ερµηνεία της ίδιας της 

νόησης, γιατί η ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων της νόησης προϋποθέτει 

την αποκάλυψη των κινήτρων της νόησης, τις παρορµήσεις της και τις ανάγκες της 

(Vygotsky,1993,25).  

Το νόηµα των λέξεων αποτελεί γενίκευση, νοητική αντανάκλαση µιας 

κατηγορίας αντικειµένων, ή, διαφορετικά, µια έννοια, δηλαδή αδιαµφισβήτητη 

νοητική πράξη. Το νόηµα των λέξεων, δεν παραµένει αµετάβλητο, αλλά εξελίσσεται, 

γεγονός που οφείλεται µόνο σε καθαρά εξωτερικές και ποιοτικές αλλαγές των 

συνειρµικών συνδέσεων που ενώνουν λέξη και σηµασία, στον εµπλουτισµό και στη 

σταθεροποίηση των συνδέσεων αυτών (Vygotsky,1993,359-360). 

Η λέξη λοιπόν είναι ταυτόχρονα «γενικευτική αντανάκλαση» της 

πραγµατικότητας αλλά και µέσο κοινωνικής επικοινωνίας. «Γι αυτό µπορούµε να 

θεωρήσουµε το νόηµα των λέξεων όχι µόνο ως την ενότητα νόησης και γλώσσας, 

αλλά επίσης ως την ενότητα της επικοινωνίας και της σκέψης» (Vygotsky,1993,23).  
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 Συνοψίζοντας, «η γλώσσα, κατά τον Vygotsky, δεν είναι  έµφυτη ικανότητα, 

ούτε απλώς προϊόν της ατοµικής ή συλλογικής εµπειρίας, αλλά αποτελεί κοινωνική 

διαδικασία η οποία εµφανίζεται ως πτυχή της πρακτικής δραστηριότητας του 

ανθρώπου για να ανεξαρτητοποιηθεί στη συνέχεια και να αποκτήσει µια σχετική 

αυτονοµία σε σχέση µε αυτή τη δραστηριότητα» (∆αφέρµος,2002,218). 

Στις βάσεις αυτές στηρίζεται ο Lipman, ο οποίος εφαρµόζει µια µέθοδο 

προσέγγισης των φιλοσοφικών εννοιών (βλέπε Dewey), µε βάση τα ενδιαφέροντα 

των παιδιών και µε όργανο την γλώσσα, ως µέσο διαµόρφωσης και εκδήλωσης της 

σκέψης των παιδιών. Ο Lipman φαίνεται να αποδέχεται µια βασική θέση του 

Vygotsky, σύµφωνα µε την οποία, «η σχέση νόησης και γλώσσας θα µπορούσε να 

αναπαρασταθεί µε δυο τεµνόµενους κύκλους όπου θα φαινόταν πως σε ένα ορισµένο 

κοµµάτι οι δυο διαδικασίες συµπίπτουν, συγκεκριµένα στον τοµέα της λεγόµενης 

«γλωσσικά αρθρωµένης» νόησης. Αλλά εδώ δεν εξαντλούνται όλες οι µορφές της 

νόησης ούτε οι µορφές του λόγου. Υπάρχει µια µεγάλη περιοχή της νόησης που δεν 

έχει άµεση σχέση µε την γλωσσικά αρθρωµένη νόηση» (Vygotsky,1993,122). 

 Όταν καταλαβαίνει κανείς τι λέει ένας άλλος, αυτό δεν οφείλεται µόνο στις 

λέξεις αλλά και στην κατανόηση των προθέσεων του συνοµιλητή 

(Vygotsky,1993,432). Το νόηµα αποτελεί, δηλαδή, µια ολότητα, πέρα και πάνω από 

τη µεµονωµένη λέξη (Vygotsky,1993,429). Η ψυχική εγγύτητα µεταξύ των 

συνοµιλητών δηµιουργεί µια κοινότητα αντίληψης µεταξύ τους, που επιτρέπει την 

συνεννόησή τους ακόµα και µε την χρήση ελλειπτικών προτάσεων, οι οποίες εάν 

ειπωθούν σε άτοµα άσχετα δεν θα είχαν νόηµα (Vygotsky,1993,413).  

Χωρίς ο Lipman να αναφέρεται άµεσα σε αυτό, µε το πρόγραµµα 

«φιλοσοφίας για παιδιά», επιδιώκει αυτήν την «ψυχική εγγύτητα» µεταξύ των 

µαθητών, την ικανότητά τους δηλαδή να κατανοούν, πέρα από τις λέξεις τις 

προθέσεις του συνοµιλητή τους, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής 

νοήµατος. Ο Lipman µε το πρόγραµµά του µπορεί, µε βάση τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών, να τα βοηθήσει ώστε οι σκέψεις τους, οι οποίες είναι ευρύτερες από ό,τι οι 

γλωσσικές τους ικανότητες µέχρι εκείνη τη στιγµή, να βρουν µέσω της γλωσσικής 

έκφρασης (ή της γλώσσας των συναισθηµάτων) δίοδο εξωτερίκευσης και περαιτέρω 

ανάπτυξης. 

Άλλωστε, µια από τις σηµαντικότερες παιδαγωγικές συνέπειες της θεωρίας 

του Vygotsky συνδέεται µε την ανάπτυξη της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Κατά 

τον Vygotsky, η συνεργασία και η αλληλεπίδραση του παιδιού µε τους ενηλίκους και 
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τους συνοµιλήκους του αποτελεί την βάση ανάπτυξης των ανώτερων ψυχικών 

λειτουργιών του παιδιού και γενικότερα της προσωπικότητάς του. Μάλιστα, όταν η 

οµάδα µεταξύ των παιδιών είναι ανοµοιογενής, τότε δηµιουργούνται, κατά τον 

Vygotsky, ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών που 

εντάσσονται στις οµάδες αυτές (∆αφέρµος,2002,198-199). Ο τρόπος µε τον οποίο 

ενεργοποιεί ο Lipman την φιλοσοφία στην τάξη, δηµιουργώντας µια κοινότητα 

έρευνας µαθητών, η οποία δεν «αναµασά» έτοιµη γνώση αλλά ανακαλύπτει και 

τελικά παράγει νέα γνώση, σχετίζεται άµεσα µε την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, 

ως απόρροια της θεωρίας του Vygotsky. 

 

7.6 Gilbert Ryle 

 
 Οι επιδράσεις του Ryle, ο οποίος θεωρείται από τους πρωτεργάτες του 

συµπεριφορισµού µε κύριο έργο του το The concept of mind, είναι υπαρκτές, έστω 

έµµεσα, στο πρόγραµµα «φιλοσοφίας για παιδιά», που συντάσσει ο Lipman. Ο 

Lipman εµπνέεται  κυρίως από  ένα άρθρο του Ryle, µε τίτλο «Formal and Informal 

Logic», το οποίο συµπεριλαµβάνεται στο βιβλίο του µε τίτλο «Dilemmas» (1954). 

Στο συγκεκριµένο άρθρο, ο Ryle κάνει διάκριση τυπικής και άτυπης λογικής (formal 

and informal logic), και µέσα από αυτή παρουσιάζει την αντιπαράθεση µεταξύ 

λογικών (formal logicians) και φιλοσόφων (general philosophers). Οι πρώτοι 

θεωρούν ότι τα φιλοσοφικά προβλήµατα είναι προβλήµατα λογικής και µπορούν να 

τα λύσουν µόνο οι λογικοί, διότι έχουν τα κατάλληλα εργαλεία, ενώ οι φιλόσοφοι 

υποστηρίζουν ότι το φιλοσοφικό πρόβληµα παύει να έχει ενδιαφέρον αν απαιτεί µόνο 

λογικοµαθηµατικούς τρόπους προσέγγισης. Για τους λογικούς, οι λέξεις π.χ. «αν», 

«τότε», «δεν», που χρησιµοποιούνται στις προτάσεις της λογικής, είναι ουδέτερες και 

χρησιµοποιούνται για να γίνει χαρτογράφηση των προτάσεων και να διευκολυνθεί η 

λογική τους ανάλυσή. Από την άλλη πλευρά, οι φιλόσοφοι διατείνονται ότι δεν 

χρησιµοποιούν ουδέτερες λέξεις αλλά λέξεις µε εννοιολογικό περιεχόµενο π.χ. 

«ευδαιµονία». Άρα έχει σηµασία το περιεχόµενο και όχι µόνο η µορφή. 

Ο Ryle (1954,116-120), έπειτα από εκτενή παρουσίαση των τρόπων µε τους 

οποίους µοιάζουν και διαφέρουν µεταξύ τους η λογική και η φιλοσοφία (αν ειδωθούν 

ξεχωριστά η µια από την άλλη), καταλήγει στη συµπληρωµατική λειτουργία 

φιλοσοφίας και λογικής, σύµφωνα µε την οποία τόσο η φιλοσοφία έχει την ανάγκη 

της λογικής, όσο και η λογική την ανάγκη της φιλοσοφίας. Την συµπληρωµατική 
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δράση φιλοσοφίας και λογικής, υιοθετεί, στο βαθµό που του επιτρέπεται, και ο 

Lipman στο πρόγραµµά του. 

Ο Ryle (1954,118-120) θεωρεί ότι «ουδέτερες» λέξεις της λογικής, όπως π.χ. 

«αν», «τότε», είναι κενές εννοιολογικού περιεχοµένου, ωστόσο χρησιµοποιούµενες 

σε προτάσεις δίνουν σε αυτές διαφορετικό νόηµα, ανάλογα µε τον τρόπο που οι 

«ουδέτερες» λέξεις συνδέονται µε τους υπόλοιπους όρους µιας πρότασης. Για να γίνει 

περισσότερο αντιληπτή η θέση αυτή, ο Ryle παροµοιάζει τις ουδέτερες λέξεις µε 

νοµίσµατα, καθένα από τα οποία έχει συγκεκριµένη αξία αλλά δεν προσδιορίζει τί 

προϊόν θα αγοράσει µε αυτά ο κάτοχός τους. Το µόνο που προσδιορίζεται είναι ότι τα 

νοµίσµατα θα ανταλλαγούν µε προϊόντα ίσης αξίας µε αυτά. Επιπλέον, όπως τα 

νοµίσµατα µπορεί να τα χρησιµοποιεί καθένας, έστω και αν δεν έχει πλήρη γνώση 

των νοµισµάτων αυτών καθαυτών (π.χ. πως φτιάχνονται), έτσι και οι φιλόσοφοι (και 

όχι µόνο οι λογικοί) χρησιµοποιούν τις λέξεις για να διατυπώσουν τους συλλογισµούς 

τους, έστω και αν δεν είναι σε θέση να εξηγήσουν πλήρως τη λογική δοµή των 

λέξεων αυτών.  

Ο Ryle, µάλιστα, διακρίνει περιορισµούς στην εννοιολογική ουδετερότητα 

των λέξεων (υπάρχουν λέξεις περισσότερο ουδέτερες από άλλες). Για παράδειγµα, η 

λέξη «και» στην πρόταση «αυτή πήρε αρσενικό και είναι άρρωστη», αλλάζει εντελώς 

το νόηµα της (µάλλον µετατρέπει την πρόταση αυτή, σε πρόταση χωρίς νόηµα), αν 

αντιστραφούν οι όροι που η λέξη «και» συνδέει «αυτή είναι άρρωστη και πήρε 

αρσενικό» (Ryle,1954,118).  

O Lipman, χωρίς να έχει εµπνευστεί ιδιαίτερα από το έργο του Ryle, 

χρησιµοποιεί τα «εργαλεία» των λογικών, όπως είναι οι περιεχοµενικά «ουδέτερες» 

λέξεις προκειµένου να δείξει, µε παιγνιώδη τρόπο, στα παιδιά την χρήση τους µέσα 

στις προτάσεις, µε τελικό στόχο την παραγωγή έγκυρων συλλογισµών. Οι λέξεις είναι 

σαν τα νοµίσµατα που τα παιδιά πρέπει να µάθουν πώς να τα χρησιµοποιούν, για να 

διευκολύνονται στις «νοητικές συναλλαγές» τους. Τα παιδιά µπορούν να 

χρησιµοποιούν τις λέξεις για να προβούν σε συλλογισµούς, έστω και αν δεν µπορούν 

να εξηγήσουν την γραµµατική και συντακτική δοµή των λέξεων αυτών. 

 

7.7 George Herbert Mead  

 

 Η ιδέα της κοινότητας έρευνας (community of inquiry) του Lipman πηγάζει 

όχι µόνο από τις απόψεις του Σωκράτη και του Dewey, αλλά και από τη θέση του 
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Herbert Mead (1910), σύµφωνα µε τον οποίο, «το παιδί δεν κοινωνικοποιείται µε τη 

µάθηση, πρέπει να είναι ήδη κοινωνικοποιηµένο για να µάθει» (Lipman,2003,84). Ο 

Mead αναγνωρίζει την εκπαίδευση, ως πλαίσιο ανταλλαγής ιδεών µεταξύ των 

µαθητών και του δασκάλου, µέσα από τις συζητήσεις που λαµβάνουν χώρα στη 

σχολική τάξη. Τι είδους συζητήσεις, όµως, λαµβάνουν ή πρέπει να λαµβάνουν χώρα 

µέσα στη σχολική τάξη; Την απάντηση την δίνει ο ίδιος ο Mead. Η εκπαιδευτική ύλη 

που διδάσκεται στα σχολεία πρέπει να µην παρέχεται στα παιδιά ως κάτι εξωτερικά 

δοσµένο, αλλά να προσφέρεται µε τη µορφή προβληµάτων που σχετίζονται µε τις 

εµπειρίες των παιδιών. Συνεπώς, οι συζητήσεις µέσα στην τάξη αφορούν ένα 

γνωστικό αντικείµενο, το οποίο ο δάσκαλος φροντίζει να «περάσει» µέσα από τις 

εµπειρίες των παιδιών (Mead,1910). Ο Mead συλλαµβάνει τον ερευνητικό τρόπο 

συζήτησης ως αποδοτικότερο τρόπο οργάνωσής της. Σε µια τάξη, στην οποία η 

συζήτηση γίνεται µε τρόπο αναζητητικό- ερευνητικό, τα παιδιά µαθαίνουν να ακούν 

προσεκτικά το ένα το άλλο και να στηρίζουν τις απόψεις τους πάνω σε απόψεις 

άλλων, τις οποίες επεκτείνουν. 

 Πέρα από τον ερευνητικό τρόπο διεξαγωγής των µαθηµάτων, ο Mead 

αναφέρεται στα χρησιµοποιούµενα εγχειρίδια, τα οποία πρέπει να είναι άµεσα και µε 

«φρεσκάδα» τέτοια που ταιριάζει στην ηλικία, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των 

παιδιών. Ο Mead οραµατίζεται µια τάξη, στην οποία δεν θα υπάρχει παθητικότητα 

µεταξύ των µαθητών, αλλά ο αντίλαλος των συγκρούσεων µεταξύ των ιδεών των 

παιδιών (Lipman,2003,85). 

 Οι παραπάνω απόψεις του Mead φαίνεται να βρίσκουν άµεσο πεδίο 

εφαρµογής τόσο στη µεθοδολογία που προτείνει ο Lipman, όσο και στα εγχειρίδια 

που χρησιµοποιεί, τα οποία επιλέγει να είναι µυθιστορήµατα, µε ήρωες της ηλικίας 

των παιδιών – αναγνωστών και µε κοινά ενδιαφέροντα - ανησυχίες.  

 

 Προκειµένου να επιτευχθεί η όσο το δυνατό πιο ολοκληρωµένη κριτική 

κατανόηση και αποτίµηση του προγράµµατος «φιλοσοφίας για παιδιά» δεν αρκεί 

µόνο η µελέτη του τρόπου επίδρασης της σκέψης διαφόρων στοχαστών στον Lipman, 

αλλά και η µελέτη των  ερωτηµάτων – διληµµάτων που γεννιούνται από την 

εφαρµογή ενός τέτοιου προγράµµατος. Το θέµα αυτό θα αποτελέσει αντικείµενο 

µελέτης του επόµενου κεφαλαίου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ 

 

 

 Το πρόγραµµα του Lipman έρχεται να «ταράξει τα νερά» ως προς τους 

τρόπους ενδυνάµωσης της ικανότητας του σκέπτεσθαι, και να προσφέρει ευκαιρίες 

για γόνιµη συζήτηση γύρω από θέµατα που αφορούν στον ρόλο της φιλοσοφίας για 

την ενδυνάµωση της σκέψης των παιδιών και στις εκπαιδευτικές – ψυχολογικές  

µεθόδους, οι οποίες συνεπικουρούν στην ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών για 

συλλογισµό και κριτική σκέψη. 

 Αν επιδίωξη της εκπαίδευσης είναι  να διαµορφωθούν άτοµα, τα οποία να 

είναι σε θέση να σκέφτονται κριτικά γύρω από ποικίλα θέµατα, τότε η ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης των παιδιών θα πρέπει να αποτελέσει σοβαρό αντικείµενο µελέτης 

για την εκπαίδευση.  Το πρόγραµµα του Lipman, είτε άµεσα είτε έµµεσα, αναδεικνύει 

ερωτήµατα που αφορούν στο ρόλο της φιλοσοφίας στην ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης των παιδιών, καθώς και στις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις της κριτικής σκέψης 

των παιδιών. 

 

 

8.1 Ερωτήµατα που αφορούν στον ρόλο της φιλοσοφίας για την ανάπτυξη της 

σκέψης των παιδιών  

 

Εάν αποδεχθούµε ότι η φιλοσοφία µπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της 

σκέψης των παιδιών, προκύπτει το ερώτηµα, µε ποιο τρόπο είναι αυτό δυνατό; 

∆ίνοντας έµφαση στην τυπική/ άτυπη λογική και την ρητορική, ή αναπτύσσοντας την 

κριτική σκέψη των µαθητών χωρίς να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη της 

τυπικής/ άτυπης λογικής και της ρητορικής; Κατά τον Lipman, η ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης των µαθητών δεν είναι ολοκληρωµένη, αν δεν περιλαµβάνει 

στοιχεία λογικής προσαρµοσµένα στις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. 

Αυτό συµβαίνει γιατί η τυπική και η άτυπη λογική αποτελούν δοµικά συστατικά της 

σκέψης µας, χωρίς τα οποία η σκέψη δεν µπορεί να λειτουργήσει µε τρόπο λογικό. Η 

τυπική και η άτυπη λογική είναι κατά κάποιο τρόπο µέσα, τα οποία µας βοηθούν να 

σκεφτούµε λογικά και να προβούµε σε µια κρίση. Ο Lipman θεωρεί ότι «η φιλοσοφία  

είναι ο κλάδος (discipline) ο οποίος µεταξύ άλλων σχετίζεται µε την εξεύρεση και 

καθιέρωση (establishment) των κριτηρίων βάσει των οποίων σκεφτόµαστε» 
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(Lipman,2003,68). Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των 

παιδιών χωρίς τα «εργαλεία» της λογικής µοιάζει µε τη συντήρηση κήπου χωρίς 

πότισµα. 

Ωστόσο, σχετικά µε τον ρόλο της φιλοσοφίας στην ανάπτυξη της σκέψης των 

παιδιών, τίθενται και άλλα ερωτήµατα. Η φιλοσοφία αποτελεί ή όχι προϋπόθεση 

ώστε να µπορεί κάποιος να κάνει «ορθούς» συλλογισµούς (good reasoning); Επίσης, 

η ανάπτυξη της σκέψης των παιδιών, µέσω της φιλοσοφίας, είναι δυνατή µέσα από 

διαδικασίες περιγραφικές ή κανονιστικές;  

Ως προς το πρώτο ερώτηµα, το πρόγραµµα του Lipman δεν τάσσεται υπέρ της 

άποψης ότι ο φιλοσοφικός στοχασµός είναι ταυτόσηµος µε  τον άψογο συλλογισµό, 

ωστόσο, υπονοεί ότι η φιλοσοφία µπορεί σηµαντικά να βοηθήσει τα παιδιά να 

σκέφτονται πιο ορθολογικά. Το δεύτερο ερώτηµα είναι, σύµφωνα µε τον Lipman, 

ψευδοερώτηµα, διότι όλοι οι κανόνες (norms) προϋποθέτουν περιγραφικό λόγο για να 

διατυπωθούν, και όλες οι περιγραφές γίνονται βάσει κανόνων ή κριτηρίων. Ακόµη 

και στην περίπτωση της τυπικής λογικής, δεν είναι ξεκάθαρο εάν οι αρχές της 

διατυπώνονται µε όρους περιγραφικούς ή κανονιστικούς (Lipman,2003,69). Σε 

τελική ανάλυση, στο χώρο της εκπαίδευσης σηµασία έχει η ανάπτυξη της σκέψης των 

παιδιών, και όχι αν αυτή γίνεται µε περιγραφικές ή κανονιστικές διαδικασίες. 

Ωστόσο, η θέση του Lipman πάνω στο δεύτερο ερώτηµα µπορεί να εγείρει 

αντιρρήσεις. Ο ίδιος δεν αξιολογεί ιδιαίτερα τον κανονιστικό ρόλο της φιλοσοφίας 

που συνίσταται στο να θέτει η φιλοσοφία νόρµες (κανόνες) και στη συνέχεια να τις 

θεµελιώνει, ενώ φαίνεται να εξισώνει περιγραφικές και κανονιστικές διαδικασίες της 

φιλοσοφίας, οι οποίες είναι εντελώς διαφορετικές µεταξύ τους. Στην περίπτωση των 

περιγραφικών διαδικασιών, έχουµε απλή διατύπωση γεγονότων, ενώ στην περίπτωση 

των κανονιστικών έχουµε δικαιολόγηση των γεγονότων. Οι κανόνες επιτάσσουν «τι» 

πρέπει να κάνουµε και δικαιολογούν το «γιατί». Το συµπέρασµα, στο οποίο 

καταλήγει ο Lipman, ότι στο χώρο της εκπαίδευσης σηµασία έχει η ανάπτυξη της 

σκέψης των παιδιών ανεξάρτητα από το αν αυτή γίνεται µε περιγραφικές ή 

κανονιστικές διαδικασίες είναι ιδιαίτερα γενικευτικό, αφήνοντας περιθώρια να 

δηµιουργηθούν παρερµηνείες (π.χ. ότι απλώς και µόνο µε περιγραφικές διαδικασίες 

µπορούν τα παιδιά να φιλοσοφήσουν, αγνοώντας το κανονιστικό της µέρος). 
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8.2 Ερωτήµατα που αφορούν στην εκπαιδευτική διάσταση 

 

 Πέρα από τη φιλοσοφική διάσταση που έχει το θέµα της ανάπτυξης της 

σκέψης των παιδιών, υπάρχει και η παιδαγωγική του διάσταση µε σωρεία σχετικών 

ερωτηµάτων – διληµµάτων. Η κριτική σκέψη των παιδιών οφείλει να βασίζεται σε 

συγκεκριµένους κανόνες (disciplines), ή είναι µια γενική νοητική δεξιότητα που 

κυριαρχεί των κανόνων; Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης  είναι κάτι που µπορεί να 

αποτελέσει αυτόνοµο αντικείµενο µελέτης, ή είναι κάτι που διεισδύει  σε όλα τα 

µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος και ανακαλύπτεται µέσα από κάθε µάθηµα 

ξεχωριστά; Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών πρέπει να γίνεται 

θεωρητικά µε άµεση διδασκαλία της, ή µέσα από την πρακτική εξάσκηση των 

παιδιών σε προβληµατικές καταστάσεις;  

 Αναλύοντας καθένα από τα παραπάνω ερωτήµατα ξεχωριστά παρατηρούµε τα 

ακόλουθα. Σχετικά µε το πρώτο ερώτηµα, πολλοί, σύµφωνα µε τον Lipman, 

υποστηρίζουν ότι η κριτική δεξιότητα δεν είναι κάτι που µπορεί να διδαχθεί αυτό 

καθαυτό. Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης θεωρούν ότι η κριτική σκέψη είναι µια 

γενική κριτική δεξιότητα που υπερβαίνει τα επιµέρους στοιχεία της, όπως είναι π.χ. η 

τυπική και η άτυπη λογική (Lipman,2003,70). Ο Lipman υποστηρίζει ότι η 

ενασχόληση των παιδιών µε την φιλοσοφία συµβάλλει στην ενδυνάµωση και 

βελτίωση δεξιοτήτων που συνθέτουν την κριτική σκέψη των παιδιών, όπως είναι η 

ικανότητα συλλογισµού (reasoning), η ικανότητα σχηµατισµού εννοιών (concept 

formation), η δεξιότητα κρίσης (judgment skill). Εφόσον βελτιώνονται οι επιµέρους 

δεξιότητες µέσω της φιλοσοφίας, είναι επόµενο ότι αναπτύσσεται και η κριτική 

σκέψη των παιδιών στο σύνολό της. Το πρόγραµµα «φιλοσοφίας για παιδιά» 

λειτουργεί «προπαρασκευαστικά» (preparatory), εξοικειώνει τους µαθητές µε τους 

τρόπους του συλλογίζεσθαι, οπότε σε µεγαλύτερη ηλικία οι µαθητές είναι σε θέση να 

κάνουν πολύ πιο γόνιµους συλλογισµούς και να µην είναι παθητικοί δέκτες των όσων 

ακούνε (Lipman,2003,70). 

Όσον αφορά στο δεύτερο ερώτηµα, η αποµόνωση του θέµατος της κριτικής 

σκέψης των παιδιών ως ξεχωριστό και αυτόνοµο αντικείµενο, ενέχει τον κίνδυνο να 

θεωρηθεί ως κάτι «τεµαχισµένο», που δεν παρεισφρέει σε άλλα γνωστικά 

αντικείµενα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τον λαθεµένο περιορισµό του ενδιαφέροντος 

των παιδιών σε ένα «αντικείµενο» που, υποτίθεται, θα αφορά την ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψη και την αδυναµία εφαρµογής, εκ µέρους των παιδιών, της ικανότητας 
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για κριτική σκέψη σε όλα τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείµενα. Από την άλλη πλευρά, 

η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών, µέσα από άλλα γνωστικά αντικείµενα, 

ενέχει τον κίνδυνο τα παιδιά να µην καταλάβουν τόσο τους µηχανισµούς µέσω τους 

οποίους αναπτύσσεται η σκέψη τους όσο και την αξία αυτής καθαυτής της κριτικής 

σκέψης.  

Το πρόγραµµα του Lipman ακολουθεί µια µέση λύση. Ενώ υπάρχει 

συγκεκριµένη «ώρα» φιλοσοφίας για παιδιά, κατά τη διάρκεια της οποίας τα παιδιά 

διαβάζουν µια ιστορία, µελετούν τις φιλοσοφικές προεκτάσεις του θέµατος που 

διαπραγµατεύεται η ιστορία, γνωρίζουν τους κανόνες που διέπουν το ορθώς 

συλλογίζεσθαι, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να γενικεύσουν την χρήση των 

εργαλείων συλλογισµού σε άλλα γνωστικά αντικείµενα (Lipman,2003,71). 

Ως προς το τρίτο ερώτηµα, διαπιστώνουµε ότι ναι µεν υπάρχουν κανόνες που 

διέπουν την σκέψη µας και µπορούν να διδαχθούν θεωρητικά, ωστόσο η εφαρµογή 

τους σε συγκεκριµένα προβλήµατα καθιστά την σκέψη των παιδιών πιο δηµιουργική 

και παραγωγική. Είναι πιο χρήσιµο για τα παιδιά να µαθαίνουν πώς να επιλύουν ή να 

αναζητούν προβλήµατα, αντί να µαθαίνουν ως θεωρητικούς κανόνες πώς λειτουργεί 

η σκέψη µας, χωρίς όµως να είναι σε θέση να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία της 

(Lipman,2003,70-71). Στο σηµείο αυτό, φαίνεται ο Lipman να συµφωνεί µε τον 

Wittgenstein και να υποστηρίζει ότι η χρήση του νοήµατος δεν προϋποθέτει την 

συνειδητή γνώση των κανόνων βάσει των οποίων διαµορφώνεται το νόηµα. Προς 

αυτή την κατεύθυνση εστιάζεται το πρόγραµµα «φιλοσοφίας για παιδιά» του ίδιου, το 

οποίο δεν δίνει έµφαση στη θεωρητική τεκµηρίωση του τι είναι συλλογισµός ή 

επιχείρηµα, αλλά δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να χρησιµοποιήσουν τα µέσα αυτά 

για να λύσουν προβλήµατα που πράγµατι τα απασχολούν. 

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτήµατα, καθώς και τα όσα αναφέραµε στο κεφάλαιο 

σχετικά µε τις προϋποθέσεις του προγράµµατος του Lipman, οδηγούµαστε στην 

απορία του τι θα µπορούσε να είναι ένα πρόγραµµα φιλοσοφίας, και κατά πόσο, 

ειδικότερα, η «φιλοσοφία για παιδιά» είναι πράγµατι µορφή φιλοσοφείν. Το δύσκολο 

αυτό ερώτηµα προσπαθούµε να προσεγγίσουµε στο επόµενο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 

 
9.1 Η «Φιλοσοφία για παιδιά» είναι φιλοσοφία; 

 
 
 Ο Lipman υποστηρίζει ότι η «φιλοσοφία για παιδιά» είναι ένα παράδειγµα 

«εφαρµοσµένης φιλοσοφίας» (applied philosophy) στο χώρο της εκπαίδευσης, διότι 

µέσω της φιλοσοφίας τα παιδιά καθίστανται ικανά να σκέφτονται λογικά, να 

διαµορφώνουν ορθούς συλλογισµούς (reasoning), και να  ασκούν γόνιµη κριτική στα 

επιχειρήµατα που τους παρουσιάζονται, ως προς την ορθότητα των προκειµένων στις 

οποίες στηρίζονται (Lipman,2003,43). Το αναλυτικό πρόγραµµα που συνέταξε ο 

Lipman, έχει στόχο τη βελτίωση της κριτικής – συλλογιστικής ικανότητας των 

παιδιών. 

 Μπορεί όµως ένα τέτοιο πρόγραµµα να θεωρηθεί ότι είναι όντως µορφή 

φιλοσοφείν; Καταρχάς, ας εξετάσουµε αν η «φιλοσοφία για παιδιά»  µπορεί να 

θεωρηθεί ως «εφαρµοσµένη φιλοσοφία». Με την φράση «εφαρµοσµένη φιλοσοφία» 

εννοούµε την εµπλοκή της φιλοσοφίας για την λύση πρακτικών προβληµάτων 

(Singer,1979 Singer, 1986). Η βιοηθική είναι ένα παράδειγµα εφαρµοσµένης 

φιλοσοφίας, στο οποίο η φιλοσοφία έρχεται να εξετάσει τα επιµέρους ηθικά  

πρακτικά προβλήµατα που προκύπτουν από τις εφαρµογές της ιατρικής στην 

κοινωνία των ανθρώπων. Η ηθική διάσταση θεµάτων, όπως είναι για παράδειγµα η 

κλωνοποίηση ή  η ευθανασία, δεν αποτελεί αντικείµενο των ιατρών ή των βιολόγων ή 

των άλλων επιστηµόνων. Το κενό αυτό έρχεται να το καλύψει ο φιλόσοφος, ο οποίος 

χρησιµοποιώντας ως όργανο το φιλοσοφικό στοχασµό, προσπαθεί να δώσει 

απαντήσεις σε µεταφυσικά, ηθικά, οντολογικά προβλήµατα που προκύπτουν από την 

επίδραση της επιστήµης και των προσαρµογών της στην κοινωνία. 

 Οµοίως, η φιλοσοφία της εκπαίδευσης, σε ένα µέρος της – το διδακτικό, 

αποτελεί µορφή εφαρµοσµένης φιλοσοφίας, διότι η φιλοσοφία έρχεται να εξετάσει 

πρακτικά ερωτήµατα και προβλήµατα της εκπαίδευσης, τα οποία δεν µπορούν να 

αποτελέσουν αντικείµενο µελέτης των ίδιων των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Οι 

εκπαιδευτικοί ασκούν το εκπαιδευτικό τους έργο, οργανώνουν την ύλη που θα 

διδάξουν, τις µεθόδους που θα χρησιµοποιήσουν, όµως δεν ασχολούνται µε θέµατα 

που υπερβαίνουν την εκπαίδευση, όπως είναι για παράδειγµα η δυνατότητα της 

αγωγής ή της ίδιας της εκπαίδευσης. Ένα τέτοιο ερώτηµα, πρέπει να ειδωθεί έξω από 
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την εκπαίδευση και αποτελεί πρόβληµα που αναζητεί θεµελίωση. Εδώ βρίσκεται το 

έργο του φιλοσόφου. 

 Σε όλες τις περιπτώσεις που κάνουµε λόγο για «εφαρµοσµένη φιλοσοφία», η 

φιλοσοφία έρχεται να δώσει απαντήσεις σε πρακτικά ερωτήµατα µάθησης και 

εκπαίδευσης. Ωστόσο, στην περίπτωση της «φιλοσοφίας για παιδιά» δεν 

παρεµβαίνουν οι φιλόσοφοι σε θέµατα που αφορούν στην παιδικότητα ή στα 

φιλοσοφικά προβλήµατα που ενσκήπτουν από την παιδική ηλικία, αλλά τα παιδιά 

στην φιλοσοφία και στον τρόπο µε τον οποίο µπορούν τα ίδια να σκεφτούν 

«φιλοσοφικά». Η «φιλοσοφία για παιδιά» αναφέρεται στους τρόπους µε τους οποίους 

τα ίδια τα παιδιά µπορούν να φιλοσοφήσουν». Το «κοµµάτι» από τη «φιλοσοφία για 

παιδιά» που µπορεί να θεωρηθεί ως µορφή εφαρµοσµένης φιλοσοφίας είναι το 

µεθοδολογικό. Η φιλοσοφία για παιδιά µπορεί να θεωρηθεί εφαρµοσµένη 

µεθοδολογία (λογική και ρητορική), κάτι στο οποίο δεν θα έφερνε αντίρρηση ο 

Lipman. Είναι ένας τρόπος να ασκούνται στις έννοιες τα παιδιά. 

 Μένει να εξετάσουµε κατά πόσο η «φιλοσοφία για παιδιά» είναι όντως µορφή 

φιλοσοφίας. Για το λόγο αυτό θα ανατρέξουµε στις θεωρητικές απόψεις του πρώτου 

κεφαλαίου της παρούσας εργασίας, περί του τρόπου συγκρότησης της φιλοσοφίας και 

θα εξετάσουµε κατά πόσο η «φιλοσοφία για παιδιά» του Lipman προϋποθέτει µια 

σύλληψη της φιλοσοφίας ως µορφής θεωρησιακού στοχασµού ή ως δραστηριότητας. 

 

 

9.1.1 Η «φιλοσοφία για παιδιά» ως µορφή θεωρησιακού στοχασµού 

  
Το πρόγραµµα της «φιλοσοφίας για παιδιά» οικειοποιείται στοιχεία από τη 

σωκρατική διάσταση της φιλοσοφίας του Πλάτωνα. Καταρχάς, το γεγονός ότι η 

φιλοσοφία στον Πλάτωνα αποτελεί κοινή υπόθεση δασκάλου και µαθητή, είναι µια 

επικοινωνιακή, παιδαγωγική δραστηριότητα, κατά την οποία δεν µεταδίδονται 

παθητικά γνώσεις από έναν «ποµπό» σε έναν «δέκτη», αλλά παράγονται από κοινού 

(Μαρκής,1996,23), αποτελεί σηµείο εκκίνησης του Lipman για τη σύνταξη του 

αναλυτικού προγράµµατος «φιλοσοφίας για παιδιά».  

Η «προσαρµογή» που κάνει ο Lipman αφορά στις θεµατικές που 

επεξεργάζεται µε τα παιδιά, οι οποίες απορρέουν από τα άµεσα ενδιαφέροντα των 

τελευταίων και µέσα από αυτές αναδύονται τυχόν φιλοσοφικές προεκτάσεις τους. Για 

το λόγο αυτό, o Lipman προτείνει την ανάγνωση µυθιστορηµάτων – ιστοριών, ήρωες 
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των οποίων είναι παιδιά µε φιλοσοφικές «ανησυχίες», οι οποίες γεννιούνται από 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στη καθηµερινή τους ζωή. Ο Lipman, µέσα από τις 

ιστορίες του, όπως ο Πλάτων συχνά µέσα από τους µύθους του, προσπαθεί να 

διευκολύνει τον φιλοσοφικό στοχασµό στα παιδιά.  

Η χρήση του µύθου στον Πλάτωνα ή των ιστοριών στον Lipman γίνεται για 

να επιτευχθεί µε τρόπο εποπτικό η επικοινωνία φιλοσόφου και συνδιαλεγόµενου. Ο 

µύθος βοηθά αφενός τον φιλόσοφο να εξηγήσει εποπτικά τις θέσεις του στον 

συνοµιλητή, αφετέρου τον συνοµιλητή να αντιληφθεί ευκολότερα τα λόγια του 

φιλοσόφου. Στον Lipman, το ρόλο του φιλοσόφου (του συντονιστή της φιλοσοφικής 

συζήτησης µε τα παιδιά) αναλαµβάνει ο δάσκαλος.  

Ο Lipman εµπνέεται από τον τρόπο ζωής του φιλοσόφου στον σωκρατικό 

Πλάτωνα και προσπαθεί, µέσα από το αναλυτικό πρόγραµµα «φιλοσοφίας για 

παιδιά», να θέσει τις βάσεις, από την παιδική ηλικία. Το πρόγραµµα του Lipman 

έρχεται να εφοδιάσει τα παιδιά µε δεξιότητες του κριτικού, συνεργατικού και 

δηµιουργικού σκέπτεσθαι, οι οποίες µπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να γίνουν 

καλύτεροι στοχαστές και να αποκτήσουν τη συνήθεια της προσεκτικής παρατήρησης 

του κόσµου που τα περιβάλλει. 

Ωστόσο, η «φιλοσοφία για παιδιά» δεν µπορεί να θεωρηθεί φιλοσοφία µε τη 

µορφή θεωρησιακού στοχασµού, ως αναζήτηση της αλήθειας. Η αναζήτηση και 

ανακάλυψη της υπόστασης του όντος αποτελεί στόχο (αν όχι λόγο) ζωής του 

φιλοσόφου στον Πλάτωνα. Μια τέτοια αναζήτηση του αληθινού όντος αφήνει φυσικά 

αδιάφορα τα παιδιά, διότι είναι κάτι το αφηρηµένο και δεν εµπίπτει στη σφαίρα των 

ενδιαφερόντων τους. Επιπλέον, η φιλοσοφία προϋποθέτει ένα επίπεδο αφαιρετικής 

σκέψης, ώστε να φτάσει κανείς στο σηµείο να απαλλαγεί από συγκεκριµένα, 

επιµέρους, αντικείµενα, και µε αφαιρετικό τρόπο να οδηγηθεί σε γενικές ιδέες, 

σύµφωνα µε το πλατωνικό πρότυπο. Ωστόσο, αυτό το επίπεδο αφαιρετικής σκέψης 

που προϋποθέτει η φιλοσοφία, τα παιδιά δεν το έχουν. Η διαφορά  µε την «φιλοσοφία 

για παιδιά» είναι ότι εξαρτάται από συγκεκριµένα παραδείγµατα που συνδέονται 

άµεσα µε την καθηµερινή ζωή των παιδιών (τα οποία µπορεί να έχουν φιλοσοφικές 

προεκτάσεις), γεγονός που καθιστά δύσκολη την ικανότητα γενίκευσης, µε βάση ένα 

συγκεκριµένο παράδειγµα, σε άλλες περιστάσεις της ζωής των παιδιών ή σε 

αφηρηµένο επίπεδο. Λόγου χάριν, τα παιδιά µπορεί να µάθουν ότι δεν πρέπει να λένε 

ψέµατα, κάτι τέτοιο όµως δεν αποτελεί ιδιαζόντως φιλοσοφικό στοχασµό, αλλά 

τρόπο καλύτερης προσαρµογής τους στην καθηµερινή ζωή και συµβίωσής τους µε 
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τους άλλους. Αν τα παιδιά συζητήσουν γιατί δεν κάνει να λέµε ψέµατα, 

υποβοηθούνται να συνδέσουν ορθολογικά τα επιχειρήµατα για τα οποία δεν κάνει να 

λένε ψέµατα µε τις πράξεις τους. Αυτό όµως δεν τα οδηγεί στο να συλλάβουν 

θεωρητικά την έννοια του ψεύδους, είτε από µεταφυσική, είτε από ηθικο-φιλοσοφική 

σκοπιά.  

Με βάση τα παραπάνω, η «φιλοσοφία για παιδιά» δεν µπορεί να θεωρηθεί ως 

µορφή θεωρησιακού στοχασµού, γιατί τα παιδιά αφενός δεν έχουν την πνευµατική 

ωριµότητα για κάτι τέτοιο και την ανάλογη παιδεία, αφετέρου, εξελίσσονται συνεχώς 

σωµατικά και πνευµατικά, µε αποτέλεσµα οι «αρετές» των φιλοσόφων που 

περιγράφει ο Πλάτων, όπως είναι η µνήµη, η αντίληψη, η κριτική σκέψη η ίδια, να 

µην έχουν αποκτήσει το «µάξιµουµ» της ανάπτυξής τους. Ωστόσο, ο ίδιος Πλάτων 

σηµειώνει ότι η σπουδή της φιλοσοφίας θα πρέπει να  γίνεται ήδη κατά την παιδική 

ηλικία του ανθρώπου σε παιγνιώδη µορφή, αφήνοντας ωστόσο περιθώριο µεγαλύτερο 

σε άλλα µαθήµατα να διδαχθούν πρώτα, ώστε σε µεγαλύτερη ηλικία να είναι το 

άτοµο ικανό για την τέχνη του φιλοσοφείν (Π498b). Το πρόγραµµα του Lipman θα 

µπορούσε να θεωρηθεί ως ένα είδος πρωτο - φιλοσοφίας (pre-philosophy), ως ένα 

πρόγραµµα που καλλιεργεί µε τρόπο που αρµόζει στο νοητικό επίπεδο και τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών, την κριτική – δηµιουργική σκέψη τους. Το πρόγραµµα 

του Lipman µπορεί να αποτελέσει ένα τρόπο για να αναπτύξει το παιδί τις 

διανοητικές «αρετές», που χρειάζεται να έχει, όχι ως µελλοντικός φιλόσοφος, αλλά 

ως ολοκληρωµένο κριτικά σκεπτόµενο άτοµο. 

  

9.1.2 Η «φιλοσοφία για παιδιά» ως παράδειγµα της σωκρατικής διδασκαλίας  

 

Ο Lipman, επηρεασµένος από τον Σωκράτη, αποδέχεται την φιλοσοφία ως 

διαλογική µορφή. Η φιλοσοφία, κατά τον Σωκράτη, δεν είναι διατύπωση θεωριών, 

ούτε κατάκτηση γνώσεων, ούτε επάγγελµα, αλλά τρόπος για να ζούµε καλύτερα 

(Vlastos,2002). Σε ποιους αναφέρεται, όµως, αυτός ο καλύτερος τρόπος ζωής; 

Συµπεριλαµβάνει τα παιδιά; Από την εµπειρία, προκύπτει ότι τα παιδιά θέτουν 

φιλοσοφικά ερωτήµατα και συνάµα αναζητούν απαντήσεις. Μπορεί, όµως, να 

θεωρηθεί ότι τα παιδιά είναι σε θέση να φιλοσοφήσουν;  

Ο Σωκράτης θεωρούσε ότι µπορούσε να συνοµιλήσει µε οποιονδήποτε, αρκεί 

να µιλά ελληνικά και να έχει διάθεση για διάλογο (Απολογία 29d-30a). Οι 

προϋποθέσεις αυτές φαίνεται να πληρούνται από τα παιδιά. Ξεκινώντας µε αυτές ως 
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δεδοµένες, ο Lipman υιοθετεί πολλά από τα στοιχεία του σωκρατικού διαλόγου στην 

κατασκευή του προγράµµατός του. Πληρούνται, όµως, πραγµατικά οι προϋποθέσεις, 

που θέτει ο Σωκράτης, στην περίπτωση των παιδιών;  

Το πρόγραµµα «φιλοσοφίας για παιδιά» απευθύνεται στα παιδιά εκείνα που 

έχουν στοιχειώδη τουλάχιστον κατάκτηση της γλώσσας. Για το λόγο αυτό, το 

πρόγραµµα ξεκινά από την προσχολική ηλικία και δεν περιλαµβάνει µικρότερες 

ηλικίες, στις οποίες το παιδί µπορεί µεν να σκέφτεται λογικά, δεν είναι όµως σε θέση 

να εκφράσει γλωσσικά τις σκέψεις του. Λαµβάνοντας, επίσης, υπόψη µας ότι οι 

συνδαιτυµόνες του Σωκράτη, όπως παρουσιάζονται σε διαλόγους του Πλάτωνα, δεν 

επεδείκνυαν κάποια ιδιαίτερη ή εξεζητηµένη ευφράδεια στη διατύπωση των σκέψεών 

τους, συνειδητοποιούµε ότι τα και τα παιδιά, από πλευράς γλωσσικής ικανότητας, 

µπορούν να συµµετέχουν σε φιλοσοφικούς διαλόγους. 

Η δεύτερη προϋπόθεση που θέτει ο Σωκράτης είναι η διάθεση του συνοµιλητή 

για διάλογο, ο οποίος µάλιστα ξεκινά από τις πεποιθήσεις που έχει ο συνοµιλητής του 

για ένα θέµα και όχι από υποθέσεις. Ο Lipman «µεταφράζει» την προϋπόθεση αυτή 

σε φιλοσοφική συζήτηση µεταξύ παιδιών και δασκάλου, πάνω σε θέµατα τα οποία 

πηγάζουν από τα πραγµατικά (και όχι υποθετικά) ενδιαφέροντα των παιδιών. 

Ωστόσο, ο ίδιος δεν λαµβάνει υπόψη του κατά πόσο τα παιδιά είναι σε θέση να 

διατυπώσουν µε σαφήνεια τις απόψεις τους για το θέµα, και ακόµη περισσότερο κατά 

πόσο τα παιδιά είναι σε θέση να διατηρούν στο µυαλό τους την πορεία των 

επιχειρηµάτων που χρησιµοποιούνται στο διάλογό τους.  

Το ότι δεν λαµβάνει υπόψη του ο Lipman αφενός τη δυνατότητα των παιδιών 

για σαφή διατύπωση των σκέψεών τους, αφετέρου τη δυνατότητα των παιδιών για 

διατήρηση της πορείας των επιχειρηµάτων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ενός 

διαλόγου στο µυαλό τους, οφείλεται είτε σε απροσεξία - παράλειψη του Lipman ( 

πράγµα που θα ήταν πολύ άστοχο και αδικαιολόγητο για κάποιον που συντάσσει 

αναλυτικό πρόγραµµα φιλοσοφίας για παιδιά), είτε στο ότι ο Lipman δεν θεωρεί την 

παρουσία των παραπάνω δυνατοτήτων στα παιδιά αναγκαίες προϋποθέσεις για να 

φιλοσοφήσουν. 

Το πρόγραµµα φιλοσοφίας του Lipman δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη 

µαιευτική µέθοδο του Σωκράτη, βάσει της οποίας ο µαθητής µε την υποβοήθηση του  

δασκάλου διατυπώνει αυτό που ήδη γνωρίζει, αλλά δεν ήταν σε θέση να το 

διατυπώσει λεκτικά ως τώρα. Συνεπώς, το ότι το παιδί είναι δυνατό να πέφτει σε 

αντιφάσεις κατά τη διατύπωση των σκέψεών του, ή να µην διατηρεί στο µυαλό του 
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την πορεία των επιχειρηµάτων, είναι κάτι που δεν απασχολεί ιδιαίτερα τον Lipman, 

τόσο ώστε να µην κάνουν τα παιδιά φιλοσοφία, διότι το ρόλο αυτό έρχεται να 

καλύψει ο δάσκαλος της τάξης. 

O Lipman, ακολουθώντας το πρότυπο του Σωκράτη, βάζει στο σύστηµά του 

τον δάσκαλο της σχολικής τάξης να διατυπώνει κατάλληλες ερωτήσεις στα παιδιά, 

ώστε σταδιακά να οδηγηθούν τα ίδια σε µια πιο καθαρή ανάπτυξη των σκέψεών τους, 

ωσότου φθάσουν στο σηµείο να µπορούν να εκφράσουν αυτό που βρισκόταν σε 

λανθάνουσα µορφή µέσα τους. Οι ερωτήσεις έχουν διευκρινιστικό χαρακτήρα και σε 

καµία περίπτωση δεν υποδεικνύουν συγκεκριµένες απαντήσεις στα παιδιά. Επειδή, 

µάλιστα, ο Lipman δεν θεωρεί δεδοµένο ότι οι δάσκαλοι των σχολικών τάξεων είναι 

σε θέση να παίξουν το ρόλο του Σωκράτη, προτείνει πρόγραµµα σπουδών για τους 

δασκάλους, τέτοιο ώστε να εξοικειώνονται µε το φιλοσοφικό τρόπο σκέψης, να 

διευρύνονται οι ορίζοντές τους και να είναι σε θέση να αναζητήσουν µαζί µε τους 

µαθητές του την αλήθεια σε ζητήµατα που απασχολούν την ζωή των παιδιών. 

∆ιαπιστώνουµε ότι ο Lipman δανείζεται κάποια στοιχεία από τον Σωκράτη 

και τα προσαρµόζει στο πρόγραµµά του, όπως είναι για παράδειγµα η µαιευτική 

µέθοδος,  η αποχή του δασκάλου από την παροχή έτοιµης λύσης στα παιδιά (ο ίδιος ο 

Lipman υποστηρίζει ότι δεν µπορεί κάποιος να δώσει σε κάποιον άλλο άνθρωπο 

κάποιο νόηµα), δεν δίνει όµως σηµασία σε άλλα στοιχεία της σωκρατικής µεθόδου, 

όπως είναι ο σωκρατικός έλεγχος, στόχος του οποίου ήταν αφενός ο «καθαρισµός» 

των ψυχών των συνοµιλητών του από αντιφάσεις και λαθεµένες πεποιθήσεις, οι 

οποίες δεν απορρέουν από τις προκείµενες που χρησιµοποιούσαν οι συνοµιλητές του, 

αφετέρου η αναγνώριση της άγνοιάς τους, ώστε  να είναι σε θέση έπειτα µε τη 

βοήθεια του Σωκράτη να ανακαλύψουν την αληθινή γνώση (Μένων 84a-c, Σοφιστής 

229e-330e).  

Ο Lipman δεν εφαρµόζει την ελεγκτική – αρνητική διάσταση της µεθόδου του 

Σωκράτη, αλλά δίνει έµφαση στη µαιευτική µέθοδο (θετικός χαρακτήρας της 

φιλοσοφίας του Σωκράτη). Όπως έχουµε ήδη αναφέρει σε προηγούµενο κεφάλαιο, ο 

σωκρατικός έλεγχος έχει αρνητική διάσταση και στοχεύει στο να βάλει όρια στην 

αφέλεια και στο δογµατισµό της καθηµερινής σκέψης των ενηλίκων που νοµίζουν ότι 

γνωρίζουν κάτι καλά, ενώ δεν το γνωρίζουν. Ωστόσο, στο πρόγραµµα του Lipman, ο 

σωκρατικός έλεγχος και η µαιευτική µέθοδος έχουν κυρίως θετική διάσταση. 

Στοχεύουν στην τόνωση του κριτικού στοιχείου των παιδιών και όχι στην ανάδειξη 

της άγνοιάς τους. Ο έλεγχος στην περίπτωση του προγράµµατος του Lipman 
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χρησιµοποιείται για να βοηθηθούν τα παιδιά να ελέγχουν την ορθότητα των 

επιχειρηµάτων που διατυπώνουν τα ίδια. 

Αυτό, όµως, δεν µας διευκολύνει να αποτιµήσουµε τη µέθοδο του Lipman µε 

όρους της σωκρατικής µεθόδου, διότι ο Lipman δεν χρησιµοποιεί τη µέθοδο του 

Σωκράτη στην ολότητά της, αλλά µόνο επιλεκτικά. Κατά συνέπεια, δεν µπορούµε να 

ισχυριστούµε ότι η µέθοδος που προτείνει ο Lipman προωθεί το φιλοσοφικό διάλογο 

µεταξύ των παιδιών και όχι απλώς ένα διάλογο που οξύνει την κριτική – δηµιουργική 

σκέψη των παιδιών. Με ποια κριτήρια µπορεί να πείσει ο Lipman ότι η µέθοδός του 

οδηγεί τα παιδιά στην κάθαρση της ψυχής τους από αντιφάσεις, κατά τη διατύπωση 

των συλλογισµών τους, ή στην αναζήτηση της αλήθειας; Μπορεί ο Lipman να 

αντικρούσει την άποψη ότι το πρόγραµµά του είναι ένα πρόγραµµα όξυνσης της 

κριτικής – δηµιουργικής- συλλογιστικής δεξιότητας των παιδιών το οποίο εµπνέεται 

από τη φιλοσοφία, αλλά δεν είναι η ίδια φιλοσοφία; 

Στη συνέχεια, θα ερευνήσουµε κατά πόσο το πρόγραµµα του Lipman µπορεί 

να θεωρηθεί ότι ενσωµατώνει στοιχεία της φιλοσοφίας, ως δραστηριότητας µε βάση 

το πρότυπο του Wittgenstein, στο οποίο αναφερθήκαµε στο πρώτο µέρος της 

εργασίας µας.  

 

9.1.3 Η «φιλοσοφία για παιδιά» ως δραστηριότητα 

 

Κατά τον Wittgenstein, η φιλοσοφία είναι µια «δραστηριότητα» λογικής 

αποσαφήνισης. Έργο της φιλοσοφίας είναι να εξαφανίσει τις παρανοήσεις, να  προβεί 

σε διαλεύκανση των προτάσεων από µεταφυσικά στοιχεία και τελικά να διαλύσει 

κάθε πιθανό  φιλοσοφικό πρόβληµα που µπορεί να ανακύψει. Με διαφορετικά λόγια, 

ο κύριος σκοπός τη φιλοσοφίας είναι «αρνητικός», είναι η εξαφάνιση των συγχύσεων 

και των φιλοσοφικών προβληµάτων. Η φιλοσοφική έρευνα είναι µια «γραµµατική 

έρευνα», η οποία «παραµερίζει τις παρανοήσεις που αφορούν τη χρήση των λέξεων 

και προκαλούνται από ορισµένες αναλογίες ανάµεσα σε µορφές έκφρασης που 

ανήκουν σε διαφορετικές περιοχές της γλώσσας µας» (ΦΕ.90).   

Ο Lipman δανείζεται στοιχεία από τη φιλοσοφία έτσι όπως την 

αντιλαµβάνεται ο Wittgenstein, ωστόσο, η «φιλοσοφία για παιδιά» δεν επιτελεί τον 

πλήρη ρόλο της δραστηριότητας που προτείνει ο Wittgenstein. Η φιλοσοφία ως µέσο 

«εκκαθάρισης» των εµπειρικών προτάσεων από µεταφυσικές ανοησίες, είναι µια 

δραστηριότητα που δεν µπορεί να γίνει από τα παιδιά. Ο Lipman φαίνεται να το 
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γνωρίζει, γι αυτό και δεν κάνει καµιά σχετική νύξη στο έργο του. Η φιλοσοφία ως 

δραστηριότητα, απαιτεί άρτια γλωσσική κατάρτιση, την οποία είναι δυνατό να έχουν 

κάποιοι φιλόσοφοι, όχι όµως και τα παιδιά, τα οποία βρίσκονται συνεχώς σε φάση 

εξέλιξης των γνωστικών και γλωσσικών δοµών τους, και υπολείπονται κατάλληλων 

εµπειριών αλλά και µορφωτικών συνθηκών, στις οποίες ένας φιλόσοφος έχει ήδη 

εκτεθεί. 

Κατά τον Wittgenstein, η φιλοσοφία είναι επίπεδη (flat), δεν προσφέρει νέα 

γνώση (νέα γνώση προσφέρει µόνο η επιστήµη η οποία βασίζεται στην εµπειρική 

έρευνα), µονάχα περιγράφει (Hacker,1986,158). Η φιλοσοφία δεν επιτρέπεται καν να 

αγγίξει την πραγµατική χρήση της γλώσσας, διότι δεν µπορεί να τη θεµελιώσει, όλα 

τα αφήνει ως έχουν (ΦΕ.124).  

Ο Wittgenstein έµµεσα αποκλείει την χρήση της φιλοσοφίας για οποιονδήποτε 

άλλο σκοπό πλην της εννοιολογικής αποσαφήνισης και κατηγορεί τους φιλοσόφους 

για την ύπαρξη των οποιονδήποτε µεταφυσικών ψευδοπροβληµάτων. Ο Wittgenstein 

θα θεωρούσε ίσως πιο «γνήσια» τα ερωτήµατα τύπου «γιατί;» ή «τι;»  των παιδιών 

διότι εκφράζουν απορία, σε σχέση µε τα ερωτήµατα των παραδοσιακών φιλοσόφων, 

οι οποίοι ρωτούν χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς είναι αυτό που ρωτούν 

(Κωβαίος,1996,99).   

Ο Lipman δανείζεται στοιχεία  από τη µέθοδό του Wittgenstein, όπως είναι το 

επιχείρηµα, η αναλογία, το φανταστικό παράδειγµα, για να συντάξει το αναλυτικό 

του πρόγραµµα «φιλοσοφίας για παιδιά», αλλά αλλάζει το σκοπό που αυτά 

επιτελούν. Με τα µέσα του Wittgenstein, ο ίδιος στοχεύει να προσφέρει στα παιδιά τα 

εφόδια εκείνα που θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής 

σκέψης τους, και όχι τόσο στο να τα εξασκήσει, ώστε να εντοπίζουν τις πηγές των 

ψευδαισθήσεων στη χρήση των λέξεων (Κωβαίος, 1996,79).  

 

9.2 Κριτικά Ερωτήµατα 

  

Με βάση τα όσα έχουµε αναφέρει, διαπιστώνουµε ότι η «φιλοσοφία για 

παιδιά» είναι ένα πρόγραµµα που µπορεί να βοηθήσει τα τελευταία να σκέφτονται 

λογικά, κριτικά και δηµιουργικά, δεν είναι όµως ως προς το περιεχόµενό του το ίδιο 

φιλοσοφία. Ο Richard Kitchener (1990,426 - 427) υποστηρίζει ότι τα παιδιά µπορούν 

να κάνουν µόνο «concrete philosophy», δηλαδή να φιλοσοφήσουν στηριζόµενα σε 

συγκεκριµένα παραδείγµατα που αναφέρονται σε επιµέρους θέµατα, όπως είναι η 
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γενναιότητα, ο θάνατος, το πέρασµα του χρόνου κ.λπ. Οι φιλοσοφικοί διάλογοι των 

παιδιών εστιάζονται γύρω από συγκεκριµένα παραδείγµατα, και δεν αναφέρονται σε 

γενικές αρχές. Κατά τον Kitchener, τα παιδιά δεν µπορούν να συλλάβουν µια γενική 

αρχή (π.χ. οντολογική) µέσα από ένα συγκεκριµένο παράδειγµα και να την 

εφαρµόσουν σε άλλη περίσταση. 

Το πρόγραµµα «φιλοσοφίας για παιδιά» δίνει έµφαση σε παραδείγµατα από 

την καθηµερινή ζωή των παιδιών (short anecdotes and stories), τα οποία 

διατυπώνονται σε γλώσσα απλή και κατανοητή, και προάγουν την «συγκεκριµένη 

φιλοσοφία» µεταξύ των παιδιών. Ακόµη και αν τα παιδιά εκφράσουν κάποια 

φιλοσοφική σκέψη, µόνο µέσω ερωτηµάτων (questioning) δεν είναι δυνατό να 

διαγνωστεί σε τι βαθµό είναι ικανά τα παιδιά να διατηρήσουν τον φιλοσοφικό τρόπο 

σκέψης τους (Murris,2000, 264). 

Οµοίως, ο John White (1992, 73-88) υποστηρίζει ότι τα παιδιά, προκειµένου 

να θεωρηθούν ότι είναι σε θέση να φιλοσοφήσουν, πρέπει να επιδείξουν όχι µόνο 

ικανότητα για λογική σκέψη και ανάπτυξη επιχειρηµατολογίας, αλλά και για 

δευτερογενές επίπεδο επιχειρηµατολογίας (higher order stance to reasoning). Ωστόσο, 

αυτή η θέση δεν µπορεί να θεωρηθεί ως επιχείρηµα κατά του προγράµµατος 

«φιλοσοφίας για παιδιά», διότι αναφέρεται στις ικανότητες που διαθέτουν ή όχι τα 

παιδιά, και όχι εάν το πρόγραµµα αυτό µπορεί να συνεισφέρει στο να αποκτήσουν ή 

να βελτιώσουν την ικανότητά τους για δευτερογενές επίπεδο επιχειρηµατολογίας. 

Τόσο ο Kitchener, ο οποίος θεωρεί ότι τα παιδιά κάνουν «συγκεκριµένη» 

(concrete) αντί για αφηρηµένη (abstract) φιλοσοφία, όσο και ο White, ο οποίος 

θεωρεί ότι οι «αληθινοί» φιλόσοφοι ενδιαφέρονται για τις έννοιες που 

παρουσιάζονται σε φιλοσοφικά προβλήµατα και όχι για έννοιες όπως είναι η «γάτα» 

ή οι «υπολογιστές», πέφτουν στο «στόχαστρο» του Wittgenstein, ο οποίος κάνει λόγο 

για «ασθένεια» των φιλοσόφων να «εφεύρουν» φιλοσοφικά προβλήµατα µε το να 

αποσπούν έννοιες και να τις µελετούν έξω από το πλαίσιο της σηµασίας τους στην 

καθηµερινή ζωή µας (Murris,2000,270). Ακόµη, όµως, κι αν έµµεσα ο Wittgenstein 

θα υπερασπιζόταν τον Lipman, το πρόγραµµα του Lipman δεν «χρησιµοποιεί» την 

φιλοσοφία µε τον τρόπο που προτείνει ο Wittgenstein. 

Το πρόγραµµα του Lipman δεν µπορεί να θεωρηθεί ως «γνήσια» και 

ολοκληρωµένη µορφή φιλοσοφίας, είτε ως µορφή θεωρησιακού στοχασµού, είτε ως 

δραστηριότητα εννοιολογικής αποσαφήνισης, διότι δεν εντάσσεται πλήρως σε κανένα 

από τα παραπάνω σχήµατα. Ωστόσο, υιοθετεί στοιχεία και από τα δυο. Η έλλειψη 
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ολοκληρωµένης ταυτότητας του προγράµµατος φιλοσοφίας για παιδιά διαφαίνεται, 

επίσης, από τις προϋποθέσεις του Lipman. Ο Lipman εµπνέεται από τη φιλοσοφία, 

όµως το πρόγραµµα του δεν στηρίζεται τόσο σε αυτήν, αλλά περισσότερο σε 

παιδαγωγικές αρχές και σε αρχές της αναπτυξιακής και κοινωνικής ψυχολογίας που 

απορρέουν από ορισµένα είδη φιλοσοφίας. Ο John Wilson (1992,17) κατηγορεί τον 

Lipman ότι το πρόγραµµα «φιλοσοφίας για παιδιά» πάσχει από ιδεολογικό υπόβαθρο. 

Το πρόγραµµα του Lipman, κατά τον Wilson, στηρίζεται πάνω σε ένα συνοθύλευµα 

αρχών από το χώρο της παιδαγωγικής και της αναπτυξιακής – κοινωνικής 

ψυχολογίας, βάσει των οποίων υποτίθεται πως η φιλοσοφία είναι ταυτόσηµη µε το 

διάλογο, µε την έρευνα και µε την κριτική σκέψη.  Σε συνέντευξή του, ο Lipman 

εξηγεί ότι η «φιλοσοφία για παιδιά» είναι µια προσπάθεια  αξιοποίησης της 

φιλοσοφίας ως είδος εκπαίδευσης.  (Naji, 2003) 

Το πρόγραµµα του Lipman, βάσει της στοχοθεσίας του, αποβλέπει στη 

βελτίωση της κριτικής, δηµιουργικής και συνεργατικής σκέψης των παιδιών, µε 

ερέθισµα ιστορίες, οι οποίες µπορεί να έχουν φιλοσοφικό ενδιαφέρον. Τα εργαλεία 

της φιλοσοφίας, όπως είναι η χρήση των αναλογιών, το επιχείρηµα δρουν ως  

επικουρικά εκπαιδευτικά µέσα για να αναπτυχθούν δεξιότητες που χρησιµεύουν στα 

παιδιά για να αντιµετωπίζουν προβλήµατα της καθηµερινής ζωής τους και 

δευτερευόντως για να προαχθεί αυτός καθαυτός ο φιλοσοφικός στοχασµός στα 

παιδιά.  

 Στο σηµείο αυτό προκύπτει ένα άλλο ερώτηµα. Η «φιλοσοφία για παιδιά» 

έχει να προσφέρει κάτι στην φιλοσοφία; Το πρόγραµµα του Lipman οδηγεί ένα βήµα 

παραπέρα την φιλοσοφία, και αν ναι µε ποιο τρόπο; Το πρόγραµµα µπορεί να 

προσφέρει στη φιλοσοφία την ίδια, αλλά µακροπρόθεσµα. Επιτρέποντας στα παιδιά 

να έρθουν σε επαφή από µικρή ηλικία µε τα όργανα της φιλοσοφίας και να τα 

χρησιµοποιήσουν για ανάπτυξη της κριτικής-δηµιουργικής σκέψης τους, 

δηµιουργούµε µια «δεξαµενή» ανθρώπων που µπορούν να σκέφτονται ορθολογικά 

και κριτικά που µελλοντικά µπορούν να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους αυτές για 

να προχωρήσουν το φιλοσοφικό στοχασµό ένα βήµα παραπέρα από εκεί που τον 

έχουν αφήσει οι φιλόσοφοι ως τώρα. Το πρόγραµµα του Lipman µπορεί να 

αποτελέσει ένα τρόπο ανανέωσης του ενδιαφέροντος των παιδιών για την φιλοσοφία 

και την ενασχόλησή τους µε αυτή. Επίσης, βοηθά στο να αναπτυχθούν οι 

προϋποθέσεις για φιλοσοφικό στοχασµό, γεγονός που αποτελεί βάση για την 

ανανέωση της φιλοσοφίας. Η ενασχόληση των παιδιών µε τη φιλοσοφία και η χρήση 
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της για παιδαγωγικούς σκοπούς, θέτει τα θεµέλια για τη δηµιουργία των µελλοντικών 

σκεφτόµενων – ολοκληρωµένων ανθρώπων.  

Τίθεται και δεύτερο ερώτηµα. Έχει ανάγκη η φιλοσοφία από ένα πρόγραµµα, 

όπως αυτό του Lipman; Η επαφή των παιδιών µε τη φιλοσοφία τα βοηθά να 

γνωρίσουν τον φιλοσοφικό τρόπο σκέψης και να αποκτήσουν ένα επιπλέον γνωστικό 

εφόδιο. Από την άλλη πλευρά, ο φιλοσοφικός στοχασµός έρχεται να καλύψει το κενό 

σε µια εποχή που η έλλειψη γόνιµης, κριτικής ιδιαίτερα σε θέµατα που αφορούν την 

επιστήµη και την τεχνολογία, τον καθιστά απολύτως αναγκαίο εξισορροπητικό 

παράγοντα. 

 

Ήδη µε όσα έχουµε αναφέρει προκύπτει ότι δεν είναι η «φιλοσοφία για 

παιδιά» πλήρης µορφή φιλοσοφίας. Τίθεται όµως ένα ερώτηµα. Ακόµη κι αν η 

«φιλοσοφία για παιδιά» δεν είναι πλήρης και ολοκληρωµένη µορφή φιλοσοφίας, 

µπορεί η εφαρµογή ενός τέτοιου προγράµµατος στα παιδιά να έχει κάποια 

εκπαιδευτική «ωφελιµότητα», και αν ναι τι είδους «ωφελιµότητα», και σε ποιους 

τοµείς; Με διαφορετικά λόγια, µπορεί το «πρόγραµµα» φιλοσοφίας για παιδιά να 

είναι παιδαγωγικά αποτελεσµατικό (effective) για εκείνα;  

Ο Lipman υποστηρίζει πως η εφαρµογή του προγράµµατός του έχει πολλαπλά 

οφέλη στα παιδιά, όσον αφορά στην ανάπτυξη της κριτικής, ηθικής, συναισθηµατικής 

και δηµιουργικής σκέψης, αλλά και στην ανάπτυξη της συνεργατικότητας µεταξύ των 

παιδιών (Naji,2003,3). Τα παιδιά χρειάζονται να ανακαλύψουν κριτήρια διαχωρισµού 

µεταξύ έγκυρων και µη συλλογισµών (λογική), ή αποδεκτών και µη µορφών ηθικής 

κρίσης (moral judgment). Ο πιο ενδεδειγµένος τρόπος για να επιτευχθούν οι 

παραπάνω στόχοι είναι να αντιµετωπισθεί η φιλοσοφία ως τρόπος έρευνας. Μέσα 

από την φιλοσοφία, ως τρόπο έρευνας, τα παιδιά αντιµετωπίζουν τις εκπαιδευτικές 

τους εµπειρίες ως ένα ενιαίο σύνολο (και όχι σύνολο κερµατισµένων γνώσεων) που 

έχει νόηµα για τα ίδια. 

Επιπλέον, η µέθοδος του Lipman εφοδιάζει τα παιδιά µε ποικίλα είδη 

γνώσεων και τρόπων κατανόησης, που διακρίνονται από συνέπεια και αλληλουχία. 

Τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι πολλές από τις ερωτήσεις τους µπορούν να 

χρησιµεύσουν ως ερεθίσµατα για εκκίνηση µιας συζήτησης µε φιλοσοφικές 

προεκτάσεις. Μέσα από τις συζητήσεις αυτές, τα παιδιά γνωρίζουν καλύτερα τον 

εαυτό τους, αλλά και τους συµµαθητές τους, και διευκολύνονται οι µεταξύ τους 

σχέσεις (Naji,2003,4). 
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Εκτός από τον Lipman, υπάρχουν θεωρητικοί που αναγνωρίζουν την 

ευεργετική επίδραση που µπορεί να έχει το πρόγραµµα «φιλοσοφίας για παιδιά» στα 

παιδιά που το παρακολουθούν. Ο Thomas Yos (2004, 9-16) εστιάζει την προσοχή του 

στη συµβολή της «φιλοσοφίας για παιδιά» στην ανάπτυξη της «ορθής» κρίσης των 

παιδιών (good judgment).  

Κατά τον Yos, η «ορθή» κρίση είναι  το αποτέλεσµα  των ικανοτήτων του 

ατόµου, α) να χρησιµοποιεί επιδέξια µια ποικιλία γνωστικών ενεργειών (cognitive 

moves), προκειµένου να καταλήξει σε µια κρίση, και β) να είναι ικανό για 

αναστοχαστική σκέψη (reflective thinking). Τα άτοµα µε «ορθή» κρίση, σύµφωνα µε 

τον Yos, είναι εκείνα που, κατά την διατύπωση των επιχειρηµάτων τους, 

χρησιµοποιούν παραδείγµατα, ακούν προσεκτικά τις απόψεις των άλλων και ζητούν 

διευκρινίσεις, κάνουν υποθέσεις, αναπτύσσουν επιχειρήµατα για να στηρίξουν τις 

απόψεις τους, βρίσκουν αντεπιχειρήµατα κ.λπ. 

Η «φιλοσοφία για παιδιά» µπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν ή να 

βελτιώσουν τη δεξιότητά τους για «ορθή» κρίση µε τρεις τρόπους. Μέσα από τις 

συζητήσεις µεταξύ των παιδιών, στο πλαίσιο της «φιλοσοφίας για παιδιά», τα ίδια 

έρχονται σε επαφή µε τον τρόπο σκέψης α) των συµµαθητών τους, β) του δασκάλου 

τους και γ) των ηρώων των ιστοριών που χρησιµοποιούνται ως ερέθισµα για να 

ξεκινήσει µια φιλοσοφική συζήτηση, οπότε είναι δυνατό να υιοθετήσουν στοιχεία 

από τον τρόπο σκέψης των άλλων (models of thinking) και να τα ενσωµατώσουν 

στον δικό τους τρόπο σκέψης. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την προσεκτική ακρόαση 

των άλλων και προάγει τη δυνατότητα του «χτισίµατος» πάνω στις σκέψεις των 

άλλων. Με τον τρόπο αυτό, χωρίς να «µεταδίδουµε» νοήµατα στα παιδιά, τα 

αφήνουµε, µέσα από ένα πρόγραµµα «φιλοσοφίας για παιδιά» να τα ανακαλύψουν 

µόνα τους και να βελτιώσουν τα ίδια τον τρόπο σκέψης τους (Yos, 2004). 

Ο Robert Fisher (2001,68-69) θεωρεί ότι η «φιλοσοφία για παιδιά» µπορεί να 

είναι πολύ αποτελεσµατική για τα παιδιά, ως προς την ανάπτυξη του ερευνητικού 

τρόπου σκέψης, όπως αυτός εκδηλώνεται µέσα από την ανάπτυξη της κριτικής, 

δηµιουργικής και συνεργατικής σκέψης των παιδιών. Ο Fisher δεν ασχολείται τόσο 

µε το αν η «φιλοσοφία για παιδιά» είναι ή όχι «γνήσια» φιλοσοφία, όσο µε το αν τα 

παιδιά µπορούν να «µυηθούν» σε έναν τέτοιο τρόπο σκέψης. O Fisher αναγνωρίζει 

τις γνωστικές «ελλείψεις» των µικρών παιδιών, όπως είναι η ελλειµµατική προσοχή, 

η αδυναµία για συνεργασία µε τους άλλους, η αδυναµία συµπλήρωσης των 

αφηγηµατικών κενών µιας ιστορίας, έστω και αν αυτά είναι ευκολονόητα, οι οποίες 
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είναι δυνατό να µην τους επιτρέπουν την εκδίπλωση της σκέψης τους στο µέγιστο 

των ικανοτήτων της. Ακόµη, όµως, και αν τα παιδιά αντιµετωπίζουν δυσκολίες ο 

Fisher (2001,69-70) επιµένει ότι η φιλοσοφία, έστω και στοιχειώδης («pre – 

philosophy»), µε τα παιδιά µπορεί να έχει πολύ θετικά αποτελέσµατα, α) στην 

ανάπτυξη της σκέψης των παιδιών (τα παιδιά µαθαίνουν να διατυπώνουν ερωτήσεις, 

να αναπτύσσουν –εξετάζουν τις ιδέες τους, να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους 

έχουν τις ιδέες αυτές, να ακούν τις ιδέες των άλλων και να σκέφτονται πάνω σε αυτές 

αλλάζοντας τις δικές τους ή προσαρµόζοντας τα νέα δεδοµένα στις δικές τους ιδέες), 

β) στην ανάπτυξη του λεξιλογίου τους (εµπλουτισµός του λεξιλογίου και διεύρυνση 

της σηµασίας των λέξεων) και γ) στην διαπροσωπική τους ανάπτυξη (σεβασµός στη 

διαφορετικότητα της γνώµης των άλλων, προσεκτική ακρόαση των απόψεων των 

άλλων). 

Μάλιστα, ο Fisher (2001,72) απαριθµεί τις δεξιότητες εκείνες που 

αναπτύσσονται στα παιδιά µέσα από ένα πρόγραµµα φιλοσοφίας για παιδιά, και 

υποδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να ελέγξουµε αν τα παιδιά έχουν 

όντως αποκτήσει τέτοιες δεξιότητες, δηλαδή την παρατήρηση της ίδιας της 

συµπεριφοράς τους. Για παράδειγµα, διαπιστώνουµε αν το παιδί έχει αποκτήσει 

δεξιότητες σωστής ακρόασης των συνοµιλητών του, όταν τους ακούει προσεκτικά 

κατά την ώρα οµιλίας τους και διατυπώνει ερωτήσεις για περαιτέρω κατανόηση. Η 

εκδήλωση συµπεριφοράς όπου το παιδί διατυπώνει νέες και πρωτότυπες ιδέες για ένα 

συζητούµενο θέµα, µαρτυρά την απόκτηση ή βελτίωση του δηµιουργικού τρόπου 

σκέψης του. Παράλληλα, αναπτύσσεται ένα πλήθος άλλων δεξιοτήτων, όπως είναι η 

ικανότητα πρόσληψης- επεξεργασίας νέων πληροφοριών (information – processing 

skills), η διερευνητική προσέγγιση των νέων πληροφοριών (enquiry skills), η 

δεξιότητα για παραγωγή λογικών συλλογισµών (reasoning skills), η δηµιουργική 

σκέψη (creative skills), η δεξιότητα για αξιολόγηση των συλλεγµένων πληροφοριών 

(evaluation skills). 

Ο Thomas Jackson (2004,4-8), αν και υπέρµαχος της ιδέας «φιλοσοφία για 

παιδιά», δεν συµφωνεί απόλυτα µε την συστηµατοποίηση του προγράµµατος του 

Lipman. Ο ίδιος προτείνει µια πιο χαλαρή διαδικασία φιλοσοφικής συζήτησης µε τα 

παιδιά, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν υπάρχει «βιασύνη» ούτε καν αναγκαιότητα 

να φτάσουµε σε συγκεκριµένες απαντήσεις. Όταν δεν υπάρχει άγχος να καλυφθεί µια 

συγκεκριµένη ύλη, όπως συµβαίνει σε άλλα µαθήµατα τότε, κατά τον Jackson, τα 

παιδιά είναι δυνατό να αναπτύξουν φιλοσοφικές απόψεις για ένα θέµα πολύ 
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σηµαντικές, οι οποίες, υπό συνθήκες παραδοσιακής διδασκαλίας µε κύρια έµφαση 

στο µονόλογο του δασκάλου, θα είχαν προσπεραστεί ή παραβλεφθεί. Ο Jackson δίνει 

έµφαση στις συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν στα παιδιά να νιώσουν ασφάλεια και 

να αποβάλουν το φόβο τυχόν γελοιοποίησης τους αν αναπτύξουν δηµόσια τις σκέψεις 

τους.  Η φιλοσοφία είναι, κατά τον Jackson, έρευνα η οποία ξεκινά κυρίως από τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών, προχωρεί µε γνώµονα τα ενδιαφέροντά τους, δεν είναι 

ποτέ γνωστό πού θα καταλήξει, και δεν στοχεύει στο να «διορθώσει» τις απόψεις των 

άλλων παιδιών, αλλά στο να οδηγήσει τα ίδια στην αυτοδιόρθωση – αυτοκριτική 

τους. Ο Jackson αντιµετωπίζει την «φιλοσοφία για παιδιά» ως µια στοχαστική 

κοινότητα έρευνας (reflective community inquiry), τα βασικά στοιχεία της οποίας 

είναι η κοινότητα (community), ο αναστοχασµός (reflection) και η έρευνα (inquiry) 

(McRae,2004,33-35). 

Η άποψη που διατυπώνει ο Gareth Matthews, αν και ακραία δείχνει πόσο 

µεγάλη σηµασία αποδίδεται στην αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων 

«φιλοσοφίας για παιδιά» όχι µόνο για τα ίδια τα παιδιά αλλά και για τους ενήλικες 

φιλοσόφους! Κατά τον Matthews (1994,17-18), η «φιλοσοφία για παιδιά» δίνει την 

ευκαιρία στους ενήλικες φιλόσοφους να πάρουν ένα «µάθηµα» γνήσιας φιλοσοφίας 

από τα παιδιά. Ο Matthews αποκαλεί τα παιδιά «φυσικούς» φιλοσόφους (natural) σε 

αντίθεση µε τους «καλλιεργηµένους» (cultivated) ενήλικες φιλοσόφους, παίρνοντας 

ως δεδοµένα το ότι τα παιδιά, α) δεν έχουν ταµπού και προκαταλήψεις στη σκέψη 

τους, β) δεν έχουν «καµουφλαριστεί» από κοινωνικούς κανόνες συµπεριφοράς και γ) 

είναι «εύπλαστα», δεν έχουν αποκτήσει τόσες εµπειρίες από τον κόσµο, ώστε να 

εξοικειωθούν µαζί του και να πάψουν να αµφιβάλουν και να ρωτούν. Αυτές οι 

«αδυναµίες» που έχουν τα παιδιά τα καθιστούν ικανά στο να χειριστούν επιδέξια και 

εύστοχα φιλοσοφικά ζητήµατα που συχνά οι ενήλικες φιλόσοφοι είτε δυσκολεύονται 

µε ακρίβεια να τα διατυπώσουν, είτε θεωρούν δεδοµένες τις απαντήσεις οπότε δεν 

µπαίνουν καν στη λογική να ρωτήσουν.  

  

 130



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

 Εν κατακλείδι, κρίνουµε αναγκαίο να υπογραµµίσουµε τα σπουδαιότερα 

σηµεία του προγράµµατος «φιλοσοφία για παιδιά» του Lipman, επιχειρώντας, 

παράλληλα, µια τελευταία αποτίµηση του έργου του. Ο Lipman, µε το πρόγραµµά 

του, επιχείρησε κάτι που για πολλούς φιλοσόφους µπορεί να θεωρηθεί «αιρετικό», 

την «εισαγωγή» της φιλοσοφίας στο χώρο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το να 

εισαχθεί η φιλοσοφία στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, όταν παραδοσιακά ο χώρος 

στον οποίο ασκείται είναι κυρίως ο πανεπιστηµιακός, εγείρει πολλά ερωτήµατα, 

σηµαντικότερα εκ των οποίων είναι οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η 

εισαγωγή της φιλοσοφίας στο σχολείο, η δυνατότητα των µικρών παιδιών να 

φιλοσοφήσουν και κατά πόσο ένα τέτοιο πρόγραµµα, όπως αυτό του Lipman, µπορεί 

να θεωρηθεί ως «γνήσια» φιλοσοφία.  

 Κατά τον Lipman, το αναλυτικό πρόγραµµα «φιλοσοφίας για παιδιά» έχει 

πολλαπλά οφέλη στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, διότι συµβάλλει στη 

βελτίωση της ικανότητας του συλλογίζεσθαι, στην καλλιέργεια της κριτικής και 

δηµιουργικής τους σκέψης, στην προσωπική και διαπροσωπική τους ανάπτυξη (µέσα 

από τις διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα σε µια «κοινότητα έρευνας»), στην 

ανάπτυξη της ηθικής κατανόησης των παιδιών, κυρίως όµως στην ανάπτυξη της 

ικανότητας εύρεσης νοήµατος, µέσα από την εµπειρία και τα βιώµατα των παιδιών. 

Τα παιδιά, µέσα από την ανάγνωση των ιστοριών – µυθιστορηµάτων του 

προγράµµατος του Lipman (κάθε µια από τις οποίες διαπραγµατεύεται διάφορα 

θέµατα, ανάλογα µε την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των παιδιών στα οποία 

απευθύνονται), και τον φιλοσοφικό διάλογο που ακολουθεί µεταξύ τους, µαθαίνουν 

να χειρίζονται τα «όργανα» της λογικής και, κατά συνέπεια, να σκέφτονται πιο 

κριτικά και εποικοδοµητικά, λύνοντας πρακτικά προβλήµατα της καθηµερινής ζωής.  

 Το εύλογο ερώτηµα που ανακύπτει είναι αν τα παιδιά µπορούν, πράγµατι, να 

φιλοσοφήσουν και κατ’ επέκταση να «απολαύσουν» τα διανοητικά οφέλη που 

ισχυρίζεται ότι προσφέρει στα παιδιά το πρόγραµµα του Lipman. Ένας από τους 

κύριους «φαινοµενικούς» αντιπάλους που έχει να αντιµετωπίσει ο Lipman, µπορεί να 

είναι ο Piaget, ο οποίος έπειτα από εµπειρικές έρευνες σε παιδιά προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η σκέψη τους παρουσιάζει 

«αναπτυξιακές ατέλειες», οι οποίες εξαλείφονται σε µεταγενέστερο εξελικτικό 
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στάδιο. Μια τέτοια «ατέλεια»της σκέψης των παιδιών είναι η απουσία της 

αφαιρετικής ικανότητας της σκέψης, η οποία θεωρείται ως µια από τις προϋποθέσεις 

του φιλοσοφείν και αποκτιέται µετά την ηλικία των 11 ετών.  

Προσεκτική µελέτη του έργου του Lipman δείχνει ότι ο ίδιος έχει λάβει 

υπόψη του τα πορίσµατα της εξελικτικής ψυχολογίας του Piaget και τα έχει 

προσαρµόσει στο πρόγραµµά του. Επιπλέον, ο Lipman θα µπορούσε να βρει πολλούς 

τρόπους για να υπερασπισθεί το πρόγραµµά του. Μπορεί να καταφύγει σε εµπειρικές 

έρευνες που έχουν γίνει από µεταγενέστερους ψυχολόγους, όπως π.χ. έρευνες της M. 

Donaldson (1978), της S. Carey (1985) και του H. Wellman (1990), οι οποίες 

αναιρούν πολλές από τις θέσεις του Piaget, σχετικά µε τις δυνατότητες της σκέψης 

των παιδιών. Μπορεί, επίσης, ο Lipman να καταφύγει στην Πολιτεία του Πλάτωνα, 

όπου γίνεται λόγος για παιγνιώδη χρήση της φιλοσοφίας ακόµη και εξοικείωση των 

παιδιών µε τους τρόπους του συλλογίζεσθαι. Μπορεί, ακόµα, να καταφύγει στα 

αποτελέσµατα δικών του ερευνών, όσον αφορά στην ανάπτυξη των κριτικών και 

δηµιουργικών διαστάσεων της σκέψης των παιδιών που παρακολουθούν το 

πρόγραµµά του. 

Αν φέρουµε ως αντίρρηση ότι τα παιδιά δεν µπορούν να σκεφτούν 

αφηρηµένα, συνεπώς, δεν µπορούν να χειριστούν φιλοσοφικές έννοιες, τότε γιατί 

εξακολουθούµε στα αναλυτικά προγράµµατα µικρών σχολικών τάξεων να 

εντάσσουµε άλλα µαθήµατα, όπως είναι τα µαθηµατικά, τα οποία απαιτούν επίσης 

αφαιρετική σκέψη από τα παιδιά; Γιατί δεν εντάσσουµε τα µαθηµατικά στο 

πρόγραµµα των παιδιών αργότερα; Απλούστατα, διότι θεωρούµε ότι η εξοικείωση 

των παιδιών µε τα µαθηµατικά (µε πρώτη προσέγγιση τις «απλές» αριθµητικές 

πράξεις) ενδυναµώνει την κριτική σκέψη τους και τα καθιστά ικανά να σκέφτονται µε 

τρόπο θετικό και να λύνουν προβλήµατα της καθηµερινής ζωής. Με παρόµοιο τρόπο 

όµως µπορεί να δράσει και η φιλοσοφία. 

Η φιλοσοφία (τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη λογική) οικειοποιείται αρχές των 

µαθηµατικών, οι οποίες εφαρµόζονται (έστω ασυνείδητα) στην γλώσσα µας για να 

µπορούµε να εκφράζουµε µε σαφήνεια αυτά που σκεφτόµαστε, για να διατηρούµε 

την συνοχή στους συλλογισµούς µας. Η φιλοσοφία, όπως και τα µαθηµατικά, µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί ως όργανο για να σκεφτόµαστε καλύτερα. 

Από την άλλη πλευρά, µπορούν να θεωρηθούν τα µαθηµατικά που 

διδάσκονται στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου ως «καθαυτά» µαθηµατικά; 

Χρησιµοποιούνται µε τρόπο αφηρηµένο οι αριθµοί και οι αριθµητικές πράξεις; Η 
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απάντηση είναι όχι. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε τις έννοιες των µαθηµατικών 

π.χ. την πρόσθεση, την αφαίρεση, την έννοια του ίδιου του αριθµού, µέσα από 

εντελώς συγκεκριµένα παραδείγµατα και πολύ συχνά µέσα από απτά εποπτικά µέσα. 

∆εν µαθαίνουν τα παιδιά το 4 ως αφηρηµένη οντότητα αλλά το αναγνωρίζουν µέσα 

από την καταµέτρηση 4 αντικειµένων (εποπτική εικόνα του αριθµού 4). Η πράξη 5-2 

=3 γίνεται σε συµβολικό επίπεδο µε χρήση των αριθµητικών συµβόλων και των 

συµβόλων της πράξης και της ισότητας, µόνο εφόσον έχει προηγηθεί η πράξη αυτή 

µε τρόπο πρακτικό και εποπτικό (π.χ. έχω 5 καραµέλες και δίνω 2 σε σένα, πόσες µου 

µένουν;). 

Με όµοιο τρόπο, η φιλοσοφία µπορεί να δοθεί µε παιγνιώδη τρόπο (όπως και 

τα µαθηµατικά) στα παιδιά από µικρή ηλικία. Ακόµη και αν κάποιοι φιλόσοφοι 

κατακρίνουν την «φιλοσοφία για παιδιά» ως «συγκεκριµένη φιλοσοφία» (concrete 

philosophy), το πρόγραµµα του Lipman µπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος πρώτο – 

φιλοσοφίας (pre - philosophy). 

Η επιφυλακτικότητα των επικριτών της «φιλοσοφίας για παιδιά» οφείλεται 

στο γεγονός ότι, όσο και αν έχει γίνει προσπάθεια να διατυπωθεί ένας ξεκάθαρος 

ορισµός για το τι είναι φιλοσοφία, δεν έχει δοθεί απάντηση. Ο Kitchener (1990,425), 

ο οποίος, όπως αναφέραµε παραπάνω, είναι ενάντιος σε προγράµµατα φιλοσοφίας για 

παιδιά, θεωρεί ότι γίνεται πραγµατική φιλοσοφία όταν: α) σκεφτόµαστε πάνω σε 

φιλοσοφικά ζητήµατα (π.χ. ντετερµινισµός – ελεύθερη βούληση), β) διατυπώνουµε 

φιλοσοφικές ερωτήσεις και αµφιβάλλουµε για θέµατα που παραδοσιακά θεωρείται 

ότι έχουν απαντηθεί, γ) µελετούµε τα κείµενα των µεγάλων φιλοσόφων, δ) 

αναπτύσσουµε επιχειρήµατα για να υποστηρίξουµε τις θέσεις µας, ε) εµπλεκόµαστε 

σε ποικίλα είδη συζητήσεων σχετικά µε τη φιλοσοφία, στ) δεν σταµατάµε να 

φιλοσοφούµε. Ο Kitchener περιγράφει τη δουλειά των ακαδηµαϊκών φιλοσόφων. 

Ωστόσο, είναι σφάλµα να υποθέσουµε ότι η δουλειά των ακαδηµαϊκών φιλοσόφων 

είναι αυτό που πρέπει να κάνουµε όταν φιλοσοφούµε. Σε αυτό το σφάλµα υποπίπτει ο 

Kitchener, ο οποίος εξάγει ένα «πρέπει» από ένα «είναι», υποστηρίζει, δηλαδή, ότι 

εφόσον οι ενήλικες φιλόσοφοι φιλοσοφούν µε έναν ορισµένο τρόπο, έτσι πρέπει να 

φιλοσοφούν και τα παιδιά (Murris,2000,274). 

Πολλές από τις αντιρρήσεις όσων είναι κατά της «φιλοσοφίας για παιδιά» 

απορρέουν ακριβώς από τη σύγκριση µεταξύ της «ακαδηµαϊκής φιλοσοφίας» και της 

«φιλοσοφίας για παιδιά». Στο πλαίσιο της «ακαδηµαϊκής φιλοσοφίας» και κυρίως 

στις περιπτώσεις των φοιτητών εκείνων που σπουδάζουν φιλοσοφία, η µελέτη ενός 
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σώµατος γνώσεων, των φιλοσοφικών κειµένων µεγάλων φιλοσόφων, είναι 

απαραίτητο. Κάτι ανάλογο δεν µπορεί να απαιτείται από ένα πρόγραµµα φιλοσοφίας 

για παιδιά, διότι σε ένα τέτοιο πρόγραµµα τα παιδιά δεν εξειδικεύονται αλλά 

µυούνται σε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Ο Lipman υπερασπίζεται το 

πρόγραµµά του καταφεύγοντας στον Σωκράτη και τονίζοντας ότι η φιλοσοφία δεν 

είναι απλώς η µελέτη φιλοσοφικών κειµένων (αυτό δεν συνεπάγεται και ικανότητα 

του µαθητευόµενου να φιλοσοφεί), ούτε η εφαρµογή της στο χώρο άλλων επιστηµών 

µε σκοπό τη βαθύτερη εξήγησή τους, αλλά τρόπος επιχειρηµατολογίας και σκέψης 

γενικότερα, τον οποίο είναι χρήσιµο τα παιδιά να γνωρίσουν από µικρή ηλικία 

(Murris,2000,273-274).  

Εξάλλου, η επαφή των παιδιών µε τη φιλοσοφία είναι δυνατό να 

«διευκολύνει», ή να αλλάξει, τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η φιλοσοφία στις 

ανώτερες βαθµίδες της εκπαίδευσης. Συχνά, οι φοιτητές δίνουν µεγάλη έµφαση στην 

ανάγνωση των κειµένων µεγάλων φιλοσόφων χωρίς ωστόσο να αποκτούν τα µέσα 

εκείνα µε τα οποία θα µπορούν να µελετήσουν τα κείµενα αυτά µέσα από κριτικό 

πνεύµα, κάνοντας διάλογο µαζί τους και προχωρώντας τη φιλοσοφία ένα βήµα πιο 

µακριά από εκεί που την έχουν αφήσει οι µεγάλοι φιλόσοφοι. Η «φιλοσοφία για 

παιδιά» µπορεί να εκπαιδεύσει τα παιδιά από µικρή ηλικία στον ερευνητικό τρόπο 

σκέψης και να γίνει αυτό τρόπος ζωής. Με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει πιθανότητα 

αποφυγής του µηχανιστικού µοντέλου εκπαίδευσης, ακόµη και στις ανώτατες 

βαθµίδες της. 

  Αν δεχθούµε ότι τα παιδιά είναι σε θέση να «φιλοσοφήσουν», έστω υπό 

προϋποθέσεις (π.χ. συγκεκριµένη – concrete φιλοσοφία), αποµένει να εκτιµήσουµε το 

πρόγραµµα φιλοσοφίας του Lipman. Ο Lipman, για να συντάξει το πρόγραµµά του, 

µελέτησε προσεκτικά το έργο ψυχολόγων, όπως του Piaget και του Vygotsky, και το 

έργο πολλών φιλοσόφων, όπως του Πλάτωνα (σωκρατικός Πλάτων), του 

Wittgenstein, του Ryle κυρίως όµως του Dewey.  

Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι ο Lipman «εµπνέεται» σε πολλά σηµεία του 

προγράµµατός του από τον Dewey και θέτει σε εφαρµογή βασικές του θέσεις, όπως 

είναι η ιδέα της κοινότητας ερευνητών, η οποία «µετονοµάζεται» στον Lipman σε 

«κοινότητα έρευνας» (community of inquiry), καθώς και η χρήση της επιστηµονικής 

µεθόδου για την επίλυση προβληµάτων της καθηµερινής ζωής. Ο Dewey 

συµπυκνώνει στη φιλοσοφία του ιδέες του Wittgenstein (φιλοσοφία ως 

δραστηριότητα) και του Σωκράτη (για παράδειγµα, η επιστηµονική µέθοδος του 
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Dewey µπορεί να θεωρηθεί ως προέκταση της µαιευτικής µεθόδου του Σωκράτη), τις 

οποίες ο Lipman ενσωµατώνει και αφοµοιώνει στο πρόγραµµά του, χωρίς 

απαραίτητα να ανατρέχει άµεσα στον Σωκράτη και στον Wittgenstein. 

Το πρόγραµµα του Lipman δεν θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως πλήρης και 

ολοκληρωµένη φιλοσοφία, διότι την συµπυκνώνει και την απλουστεύει σε µεγάλο 

βαθµό. Στο πρόγραµµα του Lipman, δεν αναπτύσσονται φιλοσοφικές θεωρίες, ούτε 

γίνονται αναφορές σε κείµενα µεγάλων φιλοσόφων, όπως συµβαίνει όταν «ενήλικοι» 

ασχολούνται µε τη φιλοσοφία, ιδιαίτερα στον ακαδηµαϊκό – πανεπιστηµιακό χώρο. Η 

«φιλοσοφία για παιδιά» θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως εφαρµοσµένη φιλοσοφία, 

και πιο συγκεκριµένα ως εφαρµοσµένη διδακτική µεθοδολογία. Ο Lipman εµπνέεται 

από τη φιλοσοφία και την χρησιµοποιεί για παιδαγωγικούς σκοπούς, προκειµένου να 

δηµιουργήσει τις συνθήκες εκκόλαψης των µελλοντικών ολοκληρωµένων 

σκεφτόµενων ατόµων, όχι απαραίτητα φιλοσόφων.  

Η φιλοσοφία του Lipman µπορεί επίσης να χαρακτηρισθεί ως ένα είδος πρώτο 

– φιλοσοφίας (pre – philosophy), µε βάση το πρότυπο του Σωκράτη και του 

Wittgenstein, το οποίο ευαισθητοποιεί τα παιδιά στον φιλοσοφικό τρόπο σκέψης και 

θέτει τις προϋποθέσεις βελτίωσης της κριτικής- δηµιουργικής σκέψης των παιδιών. 

Κατά συνέπεια, ακόµη και αν η φιλοσοφία του Lipman δεν είναι «γνήσια» φιλοσοφία 

µε την παραδοσιακή έννοια που την γνωρίζουµε, είναι ένας γόνιµος τρόπος που 

συµβάλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών µε τρόπο ευχάριστο και 

προσιτό στην ηλικία και τα ενδιαφέροντά τους. Εποµένως, τέτοια προγράµµατα 

«φιλοσοφίας για παιδιά» καλώς λαµβάνουν χώρα, αρκεί να µην παρασύρεται κάποιος 

και εξαντλεί το περιεχόµενο της φιλοσοφίας στην «φιλοσοφία για παιδιά». 

Ένα τελικό ερώτηµα που προκύπτει είναι το ακόλουθο. Η «φιλοσοφία για 

παιδιά» είναι κάτι βιώσιµο ή απλά µια «µόδα» µε ηµεροµηνία λήξης; Τα κυριότερα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε σε προγράµµατα, όπως είναι η «φιλοσοφία για 

παιδιά», δεν αφορούν στη φιλοσοφία που τα διέπει ή στο κατά πόσο είναι 

αποτελεσµατικά στα παιδιά, αλλά στη δυσκολία εφαρµογής τους, η οποία οφείλεται 

αφενός στη δυσκολία κατάρτισης εκείνων που θα συντονίσουν τις φιλοσοφικές 

συζητήσεις µεταξύ των παιδιών, δηλαδή των εκπαιδευτικών, αφετέρου στη δυσκολία 

ένταξης τέτοιων µεθόδων σε ένα ήδη υπερφορτωµένο αναλυτικό εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα. 

 Η «σιγουριά» των «δοκιµασµένων» µεθόδων διδασκαλίας αποτρέπει πολλές 

φορές τους εκπαιδευτικούς να εκτεθούν σε νέες µεθόδους, κάτι που απαιτεί καταβολή 
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προσωπικής τους προσπάθειας για εξοικείωση µε κάτι νέο και άγνωστο, η οποία 

συνοδεύεται από «σπατάλη» χρόνου και ψυχικών - πνευµατικών δυνάµεων από 

πλευράς τόσο των εκπαιδευτικών όσο και εκείνων που θα διδάξουν τους 

εκπαιδευτικούς! Το ελλιπές φιλοσοφικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών αλλά  και η 

αβεβαιότητά τους ως προς τον έλεγχο της πορείας και της έκβασης που µπορεί να 

έχει µια φιλοσοφική συζήτηση, κάνουν συχνά τους εκπαιδευτικούς απρόθυµους να 

συµµετέχουν, και ακόµη περισσότερο να εφαρµόζουν προγράµµατα «φιλοσοφίας για 

παιδιά στην τάξη τους. 

Όσον αφορά στην εισαγωγή προγραµµάτων φιλοσοφίας για παιδιά στα 

αναλυτικά προγράµµατα των σχολείων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων, το 

πρόβληµα είναι βαθύτερο. Το ζητούµενο δεν είναι τόσο η διευρυµένη εισαγωγή της 

φιλοσοφίας ως διδακτικού αντικειµένου σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, αλλά ο 

µετασχηµατισµός της φιλοσοφίας της εκπαίδευσης, ώστε η φιλοσοφική διδασκαλία 

να αποτελεί φυσικό επακόλουθό του. 

Η επιλογή της διδασκαλίας της φιλοσοφίας ή του φιλοσοφικού τρόπου 

σκέψης στα παιδιά άπτεται βασικών θεµάτων, όπως είναι ο προσδιορισµός, α) της 

παιδαγωγικής αξίας της φιλοσοφίας, β) του συνόλου των στόχων των αναλυτικών 

προγραµµάτων και κατ’ επέκταση των εκπαιδευτικών συστηµάτων, και γ) της 

εσωτερικής σχέσης που διαµορφώνεται ανάµεσα στη δυναµική που αναπτύσσεται 

µέσα από ένα τέτοιο φιλοσοφικό µάθηµα (µε έµφαση στη συνεργατική έρευνα) και 

στην επιστηµονική στάση απέναντι στα πράγµατα, αλλά και στη διδασκαλία των 

επιστηµών στα παιδιά. 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία, µένουν «ανοιχτά» ερωτήµατα, όπως 

αν θα µπορούσε να ενσωµατωθεί ένα τέτοιο πρόγραµµα φιλοσοφίας στα ελληνικά 

εκπαιδευτικά αναλυτικά προγράµµατα, ποιες προσαρµογές θα απαιτούνταν να γίνουν, 

πώς θα µπορούσε να επιδράσει η φιλοσοφία στην διαπλάτυνση των κριτικών – 

δηµιουργικών δυνάµεων του µυαλού των µαθητών και στην ανάπτυξη συµπεριφορών 

τέτοιων, από πλευράς των παιδιών, βάσει των οποίων θα εκµαιεύουν το ένα από το 

άλλο στοιχεία της προσωπικότητας τους, οδηγούµενα σε αµοιβαίο σεβασµό. Τα 

παραπάνω θα µπορούσαν να αποτελέσουν αντικείµενα µελλοντικών ερευνών, που θα 

ευνοήσουν τόσο την εκπαίδευση όσο και την ίδια την φιλοσοφία. Άλλωστε η 

σύγχρονη εποχή επιβάλλει τις συνεργασίες. Και η συνεργασία φιλοσοφίας -

εκπαίδευσης µπορεί να είναι ιδιαίτερα γόνιµη. 
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