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Πξόινγνο 

«Απηνί πνπ κειέηεζαλ πξνζεθηηθά ηνλ ηξόπν δηνίθεζεο ησλ αλζξώπσλ, πξέπεη 

λα έρνπλ πεηζζεί πσο ε ηύρε ησλ εζλώλ εμαξηάηαη από ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

λέσλ.»  (Αξηζηνηέιεο) 

 

Έρνπλ πεξάζεη 21 ρξφληα απφ ηφηε πνπ μεθίλεζα ηελ επαγγεικαηηθή κνπ 

ζηαδηνδξνκία ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη αηζζάλνκαη φηη κε ζπλνδεχνπλ πνιιά 

γεγνλφηα, ζθελέο, πεξηζηαηηθά, ζπλαηζζήκαηα, ιεπηνκέξεηεο, πξαθηηθέο πνπ 

λνεκαηνδνηνχλ ελέξγεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο. Βιέπσ ζήκεξα ηε ζπλάληεζε ηνπ 

«παξειζφληνο» κε ην «παξφλ» θαη μεθαζαξίδσ ζηε ζθέςε κνπ ηνλ ηχπν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ εγέηε πνπ απαηηεί ν ηφπνο θαη ε επνρή καο. Η ελαζρφιεζή κνπ κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ε εληξχθηζή κνπ ζην πεδίν ηεο βηνεζηθήο, ηεο αξεηατθήο 

εζηθήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο θαη δηνίθεζεο κε βνήζεζε λα θαηαιήμσ ζε 

αξθεηά πξνζσπηθά ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ αληίζεζε αλάκεζα ζην «λα 

απνηειείο έλα νξηζκέλν είδνο αλζξψπνπ» θαη «λα επηηειείο ην θαζήθνλ ζνπ» ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.  

Η πιεζψξα ησλ εζηθψλ δηιιεκάησλ θαζψο θαη νη πξνθιήζεηο πνπ ζπλαληά έλαο 

εθπαηδεπηηθφο εγέηεο  δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνληαη πάληα ή κφλν δενληνινγηθά. 

Με πνηνλ ηξφπν ζα αληηκεησπίζεη έλαο εθπαηδεπηηθφο εγέηεο ηελ ελερφκελε 

πεξίπησζε θνηηεηή πνπ απεηιεί λα απηνθηνλήζεη; Πσο ζα δηαρεηξηζηεί ηελ πεξίπησζε 

θαη πσο ζα απνθαζίζεη έλαο αθαδεκατθφο ζχκβνπινο πνπ θνηηήηξηα ηνπ θαηέζεζε ηε 

ζθέςε ηεο φηη επηζπκεί λα θπνθνξήζεη σο παξέλζεηε κεηέξα πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη 

ρξεκαηηθφ αληίηηκν; Πνην θξηηήξην ζα ιάβεη ππφςε ηνπ ν δηεπζπληήο αθαδεκατθήο 

κνλάδαο, ν πξφεδξνο ηεο ζρνιήο, ή ν πξχηαλεο κπξνζηά ζηελ ελδερφκελε πεξίπησζε 

χπαξμεο αληηδενληνινγηθψλ ζρέζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ζε αλεμάξηεηα ή εκπνξηθά 

ζπκθέξνληα λα δηαθπβεχνπλ ηελ επαγγεικαηηθή αλεμαξηεζία θαη απηνλνκία κε ηελ 

ζθφπηκε παξαθξάηεζε δεδνκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ άιινπο 

επηζηήκνλεο ζηηο έξεπλέο ηνπο; Τπάξρεη ελδερφκελε πεξίπησζε έλα κέινο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο λα δεηήζεη απφ ηε Γηεπζχληξηα Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ λα 

αζθήζεη ην δηνηθεηηθφ ηεο ξφιν θαη λα εμεγήζεη ζην θνηηεηή πσο δελ κπνξεί λα 
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ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ, αλ δελ εθπιεξψλεη ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ αλαηίζεληαη 

φκσο κεξνιεπηηθά θαη ζε βάξνο εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνζηαηεχνληαη 

απφ ηνλ Κψδηθα ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, φπσο ην ρξψκα, ε θαηαγσγή, ε 

εζληθφηεηα, ε ειηθία ή θάπνηα αλαπεξία. Πνην ζα είλαη ην θξηηήξην ηεο ιήςεο 

απφθαζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε; Μπνξνχλ νη πξπηαληθέο αξρέο λα 

εηζεγνχληαη θαη λα πξνρσξνχλ ζηελ αλαγφξεπζε ζε επίηηκν δηδάθηνξα ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ελφο ηζηνξηθνχ πνπ κε ηηο αλαθνξέο ηνπ ζην βηβιίν πξνθαιεί έληνλεο 

θνηλσληθέο αληηδξάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ε νπνία ζεσξεί φηη πξνζβάιιεη ηελ 

ηζηνξηθή ηεο ζπλείδεζε; ε φια ηα παξαπάλσ εζηθά δηιήκκαηα ζηα νπνία 

ηαπηφρξνλα εκπεξηέρνληαη βηνεζηθνί πξνβιεκαηηζκνί θαιείηαη ν εθπαηδεπηηθφο 

εγέηεο(π.ρ.πξχηαλεο,δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο) φρη επίζεκα θαη ηππηθά κφλν 

αιιά αλεπίζεκα θαη άηππα λα παξέρεη θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νη νπνίεο 

πηζαλφηαηα ζα επεξεάζνπλ ηελ ηειηθή απφθαζε ηνπ άκεζα ελδηαθεξφκελνπ 

πξνζψπνπ. Αλαθέξζεθα ελδεηθηηθά ζε νξηζκέλα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζε 

δηιεκκαηηθή κνξθή, γηα λα αληηπξνβάιισ ηελ πξνζέγγηζε ηεο βηνεζηθήο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε, εάλ δειαδή ην επηζηεκνληθά εθηθηφ είλαη θαη πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ζπγρξφλσο εζηθά ζσζηφ. Δίλαη γεγνλφο φηη ζηε 

βηνεζηθή, αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία δελ έρεη δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή 

θαη δελ έρεη ππάξμεη ηδηαίηεξε ελαζρφιεζε. Όκσο, δηείδε ε ζχγρξνλε βηνεζηθή κέζα 

απφ ηελ πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ ηελ αλάγθε χπαξμεο ζηαζεξψλ θξηηεξίσλ 

εζηθήο αμηνιφγεζεο θαη επηηεχρζεθε ε γεληθή ζπλαίλεζε ζε ηέζζεξεηο ζεκειηψδεηο 

αξρέο: ζηελ αξρή ηεο απηνλνκίαο, ζηελ αξρή ηεο απνθπγήο πξφθιεζεο πφλνπ ή 

βιάβεο, ζηελ αξρή ηεο αγαζνεξγίαο θαη ζηελ αξρή ηεο δηθαηνζχλεο.  

 Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ θάπνηνπο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ κε ψζεζαλ λα 

παξαθνινπζήζσ ην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

«Βηνεζηθή», πνπ κπφξεζε λα κνπ ζθηαγξαθήζεη, λα επηθαηξνπνηήζεη θαη λα 

κνξθνπνηήζεη εζηθνχο θαλφλεο, φρη κφλν σο θξφλεκα (morale) αιιά θαη σο θψδηθα 

ζπκπεξηθνξάο (ethics), σο αμία θαη ζηάζε. Ση κπφξεζε θαη κνπ «είπε» ην 

ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ; Όηη ε ζηνίρηζε ηνπ θαζελφο πίζσ απφ ηηο επηπηψζεηο 

ησλ εθαξκνγψλ ησλ επηζηεκνλν-ηερλνινγηθψλ λεσηεξηζκψλ, εμαξηάηαη πξσηίζησο 

απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη φηη απηή ε δπλαηφηεηα δελ εμαξηάηαη (κφλν) απφ ηα γνλίδηά 

καο αιιά θπξίσο απφ ηελ παηδεία καο. 
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Οινθιεξψλνληαο ην εηζαγσγηθφ απηφ ζεκείσκα, αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε θαη ηελ 

ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ ζεξκά φινπο εθείλνπο πνπ κε βνήζεζαλ θαη κνπ 

ζπκπαξαζηάζεθαλ άκεζα ή έκκεζα ζηελ παξνχζα κειέηε. Πξσηίζησο, ηνλ θαζεγεηή 

κνπ θαη επηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο κνπ θχξην Γεψξγην Καξακαλψιε, Δπίθνπξν 

Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο, γηα ηελ πνιχηηκε πλεπκαηηθή θαη εζηθή ηνπ βνήζεηα θαη γηα ηελ νπζηαζηηθή 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ εκβάζπλζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θηινζνθίαο. 

Σηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ επίζεο απεπζχλσ πξνο ηα άιια δχν κέιε ηεο επηηξνπήο 

παξαθνινχζεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, ηνλ θχξην Αλαζηάζην Φηιαιήζε, 

Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, γηα ην ακέξηζην 

ελδηαθέξνλ ηνπ, θαη ηελ θπξία Βαζηιηθή Πεηνχζε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, γηα 

ηελ επγελή ηεο ζηήξημε θαη ηηο ρξήζηκεο ππνδείμεηο. 

Δπραξηζηψ επίζεο ηδηαηηέξσο ηελ θπξία ηαπξνχια Σζηλφξεκα, Γηεπζχληξηα 

πνπδψλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Βηνεζηθή», γηα ηελ πξφζπκε βνήζεηα 

θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ. 

Σέινο, επραξηζηψ ζεξκά φινπο ηνπο αγαπεκέλνπο αλζξψπνπο ηεο δσήο κνπ, πνπ 

ζηάζεθαλ δίπια κνπ, ν θαζέλαο κε ηνλ δηθφ ηνπ ηδηαίηεξν ηξφπν. 

         Μαξία Σάθα 

                                                                                                 Ρέζπκλν 2015 
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Πεξίιεςε 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη εηο βάζνο ην δήηεκα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο θαη δηνίθεζεο απφ ηε ζθνπηά ηεο βηνεζηθήο. Έλα δήηεκα γηα ην 

νπνίν είλαη γεγνλφο φηη δελ έρεη δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη δελ έρεη ππάξμεη ηδηαίηεξε 

ελαζρφιεζε. Όζνλ αθνξά ηε βηνεζηθή απνθηά κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζην ρψξν ησλ 

δεκνζίσλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί εγέηεο θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ εζσηεξηθέο πξνθιήζεηο θαη δηιήκκαηα, εθηφο απφ ηνλ ζρεδηαζκφ , ηελ  

επηδίσμε ησλ ζηφρσλ θαη ηε ζπλνιηθή νξγαλσηηθή απφδνζε. 

ην πξψην θεθάιαην δίλεηαη ν νξηζκφο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηελ 

εθπαίδεπζε, επηρεηξείηαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ηεο ζηα ζρνιεία, ζηελ 

αλψηαηε εθπαίδεπζε, ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ζε 

αθαδεκατθνχο θαη εγέηεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Σν ζεσξεηηθφ θηινζνθηθφ ππφβαζξν πεξί ηεο βην-εζηθήο, πξαγκαηεχεηαη ην δεχηεξν 

θεθάιαην. Γίλεηαη ν νξηζκφο θαη ε έλλνηα ηεο εζηθήο, θαζνξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ εζηθνχ 

πξνβιήκαηνο, πνπ ζα βνεζήζεη ζην λα εληνπηζζνχλ ηα βην-εζηθά δεηήκαηα πνπ εγείξνληαη 

πεξί ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαη παξάιιεια γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο θιάδνπο ηεο 

εζηθήο. 

Σν ηξίην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε ζεσξεηηθή επηζθφπεζε ησλ ελλνηψλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ ζεσξηψλ πνπ αθνξνχλ ζε απηή, αιιά θαη ηεο έλλνηαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο. Σν παξφλ θεθάιαην ζα νινθιεξσζεί κε ηε ζχλδεζε ησλ ελλνηψλ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαη εγεζίαο. 

ηε βηνεζηθή ππάξρεη έλα αλζξσπνθεληξηθφ ζηνηρείν πνπ δελ κπνξνχκε λα ην 

παξαθάκςνπκε. πλεπψο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα θαηαδεηρζνχλ νη πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη 

λα αληηκεησπίζεη ε βηνεζηθή θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο 

θαη δηνίθεζεο, ζην ηέηαξην θεθάιαην παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη πνηθίιεο εζσηεξηθέο 

πξνθιήζεηο θαη δηιήκκαηα. Χο εθ ηνχηνπ γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ ηεο βηνεζηθήο 

ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη νη θηινζνθηθέο πξνεθηάζεηο απηψλ. 

Η έλλνηα ηεο εγεζίαο έρεη πξνζεγγηζζεί θη απφ ηνλ Αξηζηνηέιε, ηνπ νπνίνπ ε 

παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο ηνπ ηεο Αξεηατθήο εζηθήο αθνινπζεί παξαθάησ, κε ηαπηφρξνλε 

παξνπζίαζε ησλ άιισλ ζεσξηψλ θαλνληζηηθήο εζηθήο, ηνπ εζηθνχ λαηνπξαιηζκνχ θαη ηνπ 
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σθειηκηζκνχ, ψζηε λα ππάξμεη ζπκπεξαζκαηνινγία ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία 

θαη πσο αληηκεησπίδνληαη ηα ζέκαηα ηεο βην-εζηθήο πνπ πξνθχπηνπλ. Κνηλφο 

παξνλνκαζηήο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ εγέηε θαη ζηελ πεξίπησζε απηνχ πνπ αζθεί 

δηνηθεηηθά θαζήθνληα απνηειεί ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Απηέο νη απνθάζεηο θαηά 

ηνλ Αξηζηνηέιε ιακβάλνληαη κε ζεβαζκφ ζηνπο θαλφλεο, πνπ θάπνηεο θνξέο ν εγέηεο 

θαιείηαη λα ηηο ππεξβαίλεη θηφιαο έρνληαο σο θξηηήξην ηε γλψζε θαη ηε δέζκεπζε ζην 

αγαζφ, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ επδαηκνλία ησλ αλζξψπσλ. 

Ση είδνπο είλαη απηέο νη απνθάζεηο ηηο νπνίεο θαιείηαη λα ιάβεη ν εθπαηδεπηηθφο 

εγέηεο; Θα κπνξνχζε ε ελάξεηε εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε θαη εγεζία λα ζπκβάιιεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ; Μπνξεί ε Αξηζηνηειηθή εζηθή λα ππνδείμεη 

πνηα πξάμε πξέπεη λα πξνθξηζεί ζηηο ελ ιφγσ πεξηπηψζεηο βηνεζηθψλ δηιεκκάησλ;  Ση έρεη 

λα πξνζθέξεη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο; Απηά είλαη κεξηθά απφ ηα εξσηήκαηα πνπ 

αλαδχνληαη θαηά ηελ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ππνζηεξίδεηαη ε αέλαε δηαδξνκή εζηθνχ αλαζηνραζκνχ κέζσ 

ηεο θξφλεζεο θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε θαη ηαπηφρξνλα πξνηείλεηαη σο ν αζθαιέζηεξνο 

δξφκνο επίιπζεο βηνεζηθψλ δεηεκάησλ. Η θξφλεζε κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ νδεγφ 

πξάμεο θαη κηα ελαιιαθηηθή βην-εζηθή πξνζέγγηζε. Δίλαη εθείλε ε νπνία θαζηζηά έλαλ 

αξηζηνηειηθφ εθπαηδεπηηθφ εγέηε λα πξνβαίλεη ζε εζηθά πνηνηηθέο απνθάζεηο, λα επηιέγεη 

πξάμεηο ζπλερείο θαη λα δηακνξθψλεη εθείλεο ηηο πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα πνπ ζα θάλνπλ 

θαη ηνπο άιινπο επηπρηζκέλνπο. Πνπ πξέπεη θαη νθείιεη λα απνηειεί θαλφλα θαη κέηξν 

αξεηήο γηα ηνπο ππφινηπνπο, θξνληίδνληαο κάιηζηα ε θξφλεζε λα θαιιηεξγείηαη θαη ζηνπο 

καζεηέο κε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε, ψζηε λα κπνξνχλ θαη εθείλνη κε ηε ζεηξά ηνπο λα 

γίλνπλ «θξφληκνη» άλζξσπνη θαη λα πνξεχνληαη πξνο ηελ θαηάθηεζε ηνπ επδαίκνλα βίνπ. 

Η εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηνλ πξνζσπηθφ αλαζηνραζκφ θαη ηνλ θξηηηθφ 

πξνβιεκαηηζκφ επί ηνπ ζέκαηνο κε ηελ παξάζεζε πξνζσπηθψλ απφςεσλ. 

Σν παξφλ πφλεκα βαζίζηεθε ζε βηβιηνγξαθία ειιεληθή θαη μελφγισζζε. 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Δθπαηδεπηηθή δηνίθεζε, εγεζία, δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο, βηνεζηθή, 

                          αξεηατθή εζηθή, θξφλεζε. 
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Abstract 

The purpose of this thesis is to examine educational leadership and 

management from the bioethics point of view; an issue that has been admittedly 

disregarded and barely dealt with. Bioethics has gained great importance in the field 

of public educational organizations. Educational leaders need to cope with internal 

challenges and dilemmas, besides the planning, the attainment of goals, and the 

overall organizational performance involved in their course of work.  

 In the first chapter, the definition of Total Quality Management in Education is 

provided, and an attempt is made to further examine its implementation at schools and 

institutes of higher education, and its application to the educational process and to 

academics and educational leaders.  

 The second chapter deals with the theoretical background of bioethics. The 

definition and sense of ethics and of ethical problems are provided in order to enable 

the detection of the bioethical issues that arise in the educational process, while at the 

same time the areas of study within ethics are mentioned.  

 The third chapter involves a theoretical overview of the notions of educational 

management and related theories, as well as the notion of educational leadership. This 

chapter is concluded with how the notions of educational management and leadership 

are connected.  

 The anthropocentric element in bioethics cannot be ignored. Thus, in an 

attempt to demonstrate the challenges that bioethics has to resolve, as part of the 

examination of educational leadership and management, the various internal 

challenges and dilemmas are analyzed in the fourth chapter. Consequently, issues of 

bioethics in education and their philosophical ramifications are discussed.  

 The notion of leadership has been approached by Aristotle, among others; his 

theory of virtue ethics is presented next in this thesis, along with other theories of 

normative ethics, ethical naturalism and utilitarianism; this way, conclusions can be 

made regarding educational leadership and how arising issues that pertain to bio-

ethics are dealt with. The common denominator between leaders and management is 
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the process of decision making. According to Aristotle, decisions are made in 

compliance with rules, yet at times they may be overridden on the basis of knowledge 

and commitment to virtue, and with a view to happiness.  

 What kind of decisions does an educational leader have to make? Could 

virtuous educational management and leadership contribute in overcoming the issues 

that arise? Can Aristotelian ethics suggest the best option in the case of bioethical 

dilemmas and how can it contribute to education? These are some of the questions 

that arise while this topic is discussed.  

 The thesis supports the continuous course of ethical self-reflection by means 

of prudence according to Aristotle, which is also suggested as the safest way for the 

resolution of bioethical issues. Prudence can be a guide and an alternative bioethical 

approach. It is  “phronesis” that assists the “Aristotelian” educational leader in making 

quality decisions in an ethical sense, in making consistent options, and creating and 

applying policies that can make other people happy.  

 This thesis is concluded with the presentation of the writer’s personal views 

based on self-reflection and critical speculation on the topic discussed.  

This work has been based on Greek and foreign bibliography.  

 

Keywords: Educational management, leadership, total quality management, bioethics, 

                  virtue ethics, phronesis. 
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Δηζαγσγή 

Η παξνχζα εξγαζία ζέηεη ππφ δηαπξαγκάηεπζε ην δήηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηνίθεζεο θαη εγεζίαο, πξνζεγγηζκέλν απφ ηε ζθνπηά ηεο βηνεζηθήο. Γεληθά, ηφζν ε 

δηνίθεζε θαη εγεζία, εληεηαγκέλεο ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο, εγείξνπλ εζηθά 

δεηήκαηα ζε φ, ηη αθνξά ηνλ εγέηε. Γηα ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία, ππάξρεη 

βηβιηνγξαθία ε νπνία εμεηάδεη ηηο θηινζνθηθέο πξνεθηάζεηο θαη κάιηζηα ηηο 

πξνεθηάζεηο ζε νηηδήπνηε αθνξά ζηελ εζηθή ζπγθεθξηκέλα (Starratt, Langlois, & 

Duignan, 2010; Evers, 2010; Simola, Barling, & Turner, 2010). 

Η ζπκβνιή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα έγθεηηαη ζηελ 

πξνζπάζεηα αλεχξεζεο ησλ εζηθψλ δεηεκάησλ πνπ εγείξνληαη ζρεηηθά κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε θαη εγεζία. Καηά ζπλέπεηα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχλδεζε 

ηεο εζηθήο σο θιάδνπ ηεο θηινζνθίαο κε έλα δήηεκα εθαξκνζκέλν, ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαη εγεζίαο. Καηά θαηξνχο, απφ ηελ αξραηφηεηα σο θαη 

ζήκεξα, ην ζέκα ηεο εζηθήο ηδηαηηέξσο ζηα πιαίζηα ηνπ «εγέηε», έρεη απαζρνιήζεη 

θηινζφθνπο φπσο ν Αξηζηνηέιεο θη εξεπλεηέο, φπσο ν Barnard θαη ν Bass (Millar & 

Poole, 2010). Σν ζέκα φκσο, είλαη πάληνηε επίθαηξν, θαζψο ε εθπαίδεπζε πξνζεγγίδεη 

νινέλα θαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ αλά ηνλ θφζκν, αθνχ ζχκθσλα κε 

έξεπλα ηεο UNESCO, ζηα επφκελα ηξηάληα έηε φιν θαη πεξηζζφηεξα άηνκα ζα 

ιακβάλνπλ επίζεκε εθπαίδεπζε, αξηζκφο πνπ ζα μεπεξλά ηνλ αξηζκφ πνπ έρεη 

παξαηεξεζεί ζε φια ηα έηε ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο κέρξη θαη ζήκεξα (Nutbrown, 

2011) 

Ο εξεπλεηηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κπνξεί λα ζπλνςηζζεί ζηελ 

παξαθάησ θξάζε: « Η δηερεύλεζε ηωλ βηοεζηθώλ δεηεκάηωλ ποσ εγείροληαη ζηα 

πιαίζηα ηες εθπαηδεσηηθής δηοίθεζες θαη εγεζίας». Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ζθνπνχ ηεο εξγαζίαο, επηπιένλ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα έρνπλ ηεζεί, ψζηε 

λα ζπγθεθξηκελνπνηήζνπλ ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη λα δψζνπλ απαληήζεηο 

ζηελ πνιπζρηδή αλάπηπμε ηεο θξάζεο πνπ απνθξπζηαιιψλεη ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο 

ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη ηα θάησζη αλαγεγξακκέλα: 

1) Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο θη Δθπαίδεπζε: Πψο ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

εγεζίαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ εγέηε;  

2) Πνηα ζέκαηα βηνεζηθήο εγείξνληαη απφ ην ξφιν ηνπ εγέηε ζηελ εθπαίδεπζε;  
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3) Πψο αληηκεησπίδνληαη ηα ζέκαηα βηνεζηθήο ζηελ εθπαίδεπζε ππφ ην πξίζκα 

ηεο θαλνληζηηθήο εζηθήο; (Αξεηατθή Ηζηθή, Ηζηθφο Ναηνπξαιηζκφο, 

Χθειηκηζκφο).  

4) Ση απαληήζεηο κπνξεί λα δψζεη ζπγθεθξηκέλα ε θηινζνθία ζρεηηθά κε εγέηεο-

πξφηππα ζηελ εθπαίδεπζε; 

Με απψηεξν ζηφρν ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο εξγαζίαο, ε 

εξγαζία ζα δνκεζεί ζε έμη (6) θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην, ζα ζηνρεχεη ζηελ 

αλάιπζε ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα, ζα δνζεί 

ε έλλνηα θη ν νξηζκφο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ελ γέλεη θαη ζα γίλεη 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ηεο ζηα ζρνιεία αιιά θαη ζηελ αλψηεξε 

εθπαίδεπζε, ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ζε 

αθαδεκατθνχο θαη εγέηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θιάδνπ.  

Σν δεχηεξν θεθάιαην, ζα απνηειεί ην ζεσξεηηθφ θηινζνθηθφ ππφβαζξν πεξί 

ηεο εζηθήο. ην ζεκείν απηφ, ζα παξνπζηαζηεί ν νξηζκφο θαη ε έλλνηα ηεο εζηθήο, ζα 

θαζνξηζηεί ε έλλνηα ηνπ εζηθνχ πξνβιήκαηνο, έλλνηα πνπ ζα βνεζήζεη ζην λα 

εληνπηζηνχλ ηα εζηθά δεηήκαηα πνπ εγείξνληαη πεξί ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο, αιιά 

θαη ζα γίλεη αλαθνξά ζηνπο θιάδνπο ηεο εζηθήο.  

Σν ηξίην θεθάιαην απνηειεί ηε ζεσξεηηθή επηζθφπεζε ησλ ελλνηψλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαη εγεζίαο. Ιδηαίηεξα, ζα ζθηαγξαθεζεί ε έλλνηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαη νη ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ζε απηή, αιιά θαη ε έλλνηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο θαη ηέινο ε ζχλδεζε ησλ ελλνηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο 

θαη εγεζίαο.  

Σν ηέηαξην θεθάιαην, ζπκπεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα ηεο βηνεζηθήο 

εθαξκνδφκελε επί ζπγθεθξηκέλεο βάζεσο, ζηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε θαη εγεζία. 

Δδψ, ζα γίλεη πξψηα κηα παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ ηεο βηνεζηθήο πνπ πξνθχπηνπλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία, αιιά θαη ηηο θηινζνθηθέο πξνεθηάζεηο απηψλ. Μεηέπεηηα, 

ζα αθνινπζεζεί παξνπζίαζε ηεο Αξεηατθήο εζηθήο ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ 

Αξηζηνηέιε, ζε αληηπαξάζεζε κε άιιεο ζεσξίεο θαλνληζηηθήο εζηθήο, ηνπ εζηθνχ 

λαηνπξαιηζκνχ θαη ηνπ Χθειηκηζκνχ, ψζηε λα ππάξμεη ζπκπεξαζκαηνινγία ζρεηηθά 

κε ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία θαη ην πψο αληηκεησπίδνληαη ηα ζέκαηα ηεο βηνεζηθήο 

πνπ πξνθχπηνπλ.  

Σν πέκπην θεθάιαην, απνηειεί θαη ην ζεκαληηθφηεξν ηεο εξγαζίαο, θαζψο 

πεξηιακβάλεη ηε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Δδψ, ζα γίλεη ζχλζεζε ηνπ 
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ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ ψζηε λα εθπιεξσζεί ν εξεπλεηηθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο θαη 

λα δνζνχλ απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ κέζσ 

ηεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο.  

Σν έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζπλνςίδεη ηα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ έξεπλα ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο ηεο βηνεζηθήο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε θαη εγεζία θαη ηέινο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

επί ηνπ ζέκαηνο.  
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Κεθάιαην 1
ν
 : Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηελ 

Δθπαίδεπζε 

1.1 Έλλνηα, Οξηζκόο, Δθαξκνγέο 

 

Χο δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο νξίδεηαη ε ακνηβαία ζπλεξγαζία φισλ ησλ 

αηφκσλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ,  ψζηε λα παξαρζνχλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ.  ηνλ νξηζκφ ηεο δηνίθεζεο νιηθήο 

πνηφηεηαο ν πειάηεο ζα απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν (Oakland, 1994). 

Με άιια ιφγηα, ε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο είλαη κηα θηινζνθία δηνίθεζεο, ε 

νπνία αγθαιηάδεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ησλ νπνίσλ νη αλάγθεο θαη νη 

πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε θαη ηεο θνηλφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη νη ζηφρνη ηνπ 

νξγαληζκνχ ηθαλνπνηνχληαη κε ηνλ πην επαξθή θαη απνηειεζκαηηθφ απφ πιεπξάο 

θφζηνπο ηξφπν,  κεγηζηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ κηαο 

δηαξθνχο πνξείαο βειηίσζεο.  Η δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο είλαη κηα λέα θηινζνθία, 

έλα κέζν γηα ηελ δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ, έλα ηαμίδη ην νπνίν δελ έρεη ηέινο, κηα 

θηινζνθία ε νπνία ρξεηάδεηαη λα εηζαρζεί, λα θαιιηεξγεζεί θαη λα αλαπηπρζεί, έλαο 

ηξφπνο νξγάλσζεο δσήο (Hoyle, 2006). 

1.1.1 Αξρέο ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηόηεηαο. 

 

ην ζεκείν απηφ, κεηά απφ ηελ παξάζεζε ηνπ νξηζκνχ ηεο δηνίθεζεο νιηθήο 

πνηφηεηαο, είλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεζνχλ θαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ ηε δηέπνπλ. 

πγθεθξηκέλα, νη αξρέο απηέο κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηηο παξαθάησ: Η ζπλερήο 

βειηίσζε, ε χπαξμε ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε-πξνκεζεπηή, ε νκαδηθή εξγαζία, ε 

αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ, ε ζπκκεηνρή θαη ε 

αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ, ε εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ε 

ελζσκάησζε πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ κέζα ζηε δηαδηθαζία θαη ηέινο ε ηηκηφηεηα,  

εηιηθξίλεηα θαη ην ελδηαθέξνλ (Peratec 1994). 
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Σα θξίζηκα ζηνηρεία ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο είλαη ε δέζκεπζε θαη ε 

απνηειεζκαηηθή εγεζία ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο,  ν ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε,  ε 

ρξεζηκνπνίεζε εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ, ε επηκφξθσζε θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ,  ε ζπκκεηνρή,  ε νκαδηθή εξγαζία,  ε κέηξεζε θαη ε αλαηξνθνδφηεζε 

θαη ε αιιαγή ηεο λννηξνπίαο (Κέθεο 2005). 

Οη Ιάπσλεο αλαθέξνληαη ζε απηή ηε θηινζνθία σο «έιεγρνο νιηθήο πνηφηεηαο».  

ηελ Ακεξηθή ρξεζηκνπνηείηαη ε θξάζε «δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο».  Η θηινζνθία 

απηή εθαξκνδφκελε ζηελ εθπαίδεπζε νλνκάδεηαη «νιηθή πνηφηεηα ζηελ 

εθπαίδεπζε».  Η νλνκαζία κφλν αιιάδεη.  Οη ηερληθέο θαη νη αξρέο παξακέλνπλ νη 

ίδηεο (Κέθεο 2005). 

1.2 Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηελ Δθπαίδεπζε 

 

Η νιηθή πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε δηελεθήο πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο 

πξνο ην άξηζην, ηελ ηειεηφηεηα. Με άιια ιφγηα, είλαη απηφ πνπ θάλεη ηε κάζεζε κηα 

επράξηζηε δηαδηθαζία. ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ε νιηθή πνηφηεηα απνβιέπεη ζηελ 

εθπιήξσζε θαη ππέξβαζε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ καζεηή, ζηε ζπλερή 

βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ,  ζηελ αλάζεζε επζπλψλ θαη ζηνπο καζεηέο, ζηε κείσζε 

ησλ αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ πηνζέηεζε κεζφδσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη θξηηηθή κάζεζε, ζηελ ελδπλάκσζε ησλ αηφκσλ θαη ζηελ 

νκαδηθή εξγαζία,  ζηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ (Sallis, 2002). 

1.2.1 Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο εθαξκνζκέλε ζε ζρνιεία 

 

ήκεξα, ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ παξνπζηάδεη ειιείςεηο θαη αδπλακίεο κε 

απνηέιεζκα λα κελ παξάγεη ην πξντφλ ην νπνίν ζα έπξεπε λα παξάγεη,  δειαδή έλα 

πνιχ θαιά εθπαηδεπκέλν άηνκν (Murgatroyd & Morgan, 1993). Σν ζρνιείν ζηελ 

Διιάδα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ Taylor. Γηαθξίλεηαη δειαδή απφ ηελ 

ηεξαξρηθή δνκή, απφ ηε κηθξή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη 

απφ πεξηνξηζκέλε αλάζεζε εμνπζίαο ηα κέιε ηνπ. Παξάιιεια, δίλεη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζην παξαγφκελν πξντφλ θαη φρη ζηε δηαδηθαζία ε νπνία νδεγεί ζε απηφ.  Όιεο 

νη αιιαγέο νη νπνίεο γίλνληαη θαηά θαηξνχο, είλαη ηππηθέο θαη φρη νπζηαζηηθέο. Κακηά 
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αιιαγή δελ αλαθέξεηαη ζηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηδαζθαιίαο κάζεζεο, ηεο 

δηνίθεζεο θαη γεληθφηεξα ηεο νξγάλσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο σο ζπλφινπ. 

Η ηάζε ε νπνία επηθξαηεί θαη ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ πνιηηεία είλαη ε απφθηεζε απφ 

ην καζεηή ελφο θαινχ βαζκνχ, αλεμάξηεηα απφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ ζρνιείνπ νη νπνίεο νδεγνχλ ζηε κάζεζε  (Αλδξένπ, 2001). 

Αξλεηηθά απνηειέζκαηα είλαη θαλεξά θαη θαλείο δελ κπνξεί λα ηα 

ακθηζβεηήζεη.  ηα ειιεληθά ζρνιεία ηα άηνκα εθπαηδεχνληαη ζην πψο λα είλαη 

πεηζαξρεκέλα, ππάθνπα θαη ηθαλά λα ππνκέλνπλ ηελ αλία. ηνπο καζεηέο 

επηβάιιεηαη λα απνκλεκνλεχνπλ κεγάιε πνζφηεηα χιεο, κε απνηέιεζκα νη 

θαζεγεηέο λα ηξέρνπλ, γηα λα θαιχςνπλ ηελ χιε, ρσξίο λα ελδηαθέξνληαη αλ νη 

καζεηέο θαηαλφεζαλ ή φρη.  Έηζη, νη καζεηέο δελ αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο 

ζθέςε. Μεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία παξνπζηάδεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ζηελ Διιάδα είλαη ε δπζθνιία ησλ καζεηψλ εθθξαζηνχλ θαη λα δηαηππψζνπλ ηηο 

ζθέςεηο ηνπο, ε δπζθνιία ησλ καζεηψλ λα εθαξκφζνπλ ηε γλψζε ζηελ πξάμε, ε 

έιιεηςε αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο θαη εξγαζηεξίσλ, ε έιιεηςε επαξθνχο παηδαγσγηθήο 

θαηάξηηζεο ησλ θαζεγεηψλ,  ε εζηθή θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ θαζεγεηψλ απφ 

ηελ πνιηηεία, ε πεξηνξηζκέλε ζχλδεζε ησλ ηξηηνβάζκησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

κε ηηο επηρεηξήζεηο, ην βαξχ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν κεξηθέο θνξέο δε 

ζπκβαδίδεη κε ηε δηαλνεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ., ε κεγάιε ππνβάζκηζε ηεο 

ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ε πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο 

θαη θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηεο αλάιπζεο, 

ζχλζεζεο θαη αμηνιφγεζεο, ε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ ζρνιηθνχ έηνπο.  

Με φια απηά ηα πξνβιήκαηα είλαη δχζθνιν νη απφθνηηνη ησλ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα αληαγσληζηνχλ ηε δηεζλή αγνξά ε νπνία απαηηεί απφ 

ηα άηνκα λα δηαζέηνπλ πνιιέο δεμηφηεηεο θαη λα είλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλε γη απηή 

(Αλδξένπ, 2001). 

  Αλαιπηηθφηεξα, ε εθπιήξσζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ καζεηή νπνηαζδήπνηε 

εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο 

νιηθήο πνηφηεηαο (Sallis, 2002). Τπέξβαζε ησλ πξνζδνθηψλ ζεκαίλεη φηη 

ηθαλνπνηήζεθαλ αλάγθεο ηνπ καζεηή νη νπνίεο δελ πεξίκελε λα ηθαλνπνηεζνχλ. Ήηαλ 

δειαδή κηα κε αλακελφκελε εκπεηξία. Δπεηδή νη αλάγθεο ησλ αηφκσλ αιιάδνπλ 

ζπλερψο, ρξεηάδεηαη λα γίλνληαη ζπλερείο αιιαγέο ζηνπο νξγαληζκνχο, έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ θαη νη θαηλνχξγηεο αλάγθεο. Σα πξνβιήκαηα επηιχνληαη 

θαιχηεξα,  φηαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επίιπζήο ηνπο ζπκκεηέρνπλ φια ηα άηνκα ηα 
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νπνία επεξεάδνληαη απφ ην πξφβιεκα (Daft, Kendrick, & Vershinina, 2011). 

Δπνκέλσο, ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ δελ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ ρσξίο ηε 

ζπκκεηνρή ησλ δαζθάισλ, ησλ καζεηψλ, ησλ γνλέσλ. Σν πξφβιεκα δελ κπνξεί λα ην 

ιχζεη ην άηνκν ην νπνίν δελ γλσξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Γη απηφ είλαη 

απαξαίηεην λα δεηεζεί ε βνήζεηα ησλ δαζθάισλ θαη ησλ καζεηψλ γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαδηνξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Η κείσζε ησλ 

αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ε επαλάιεςε ησλ ίδησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε κείσζε ησλ 

κεηαβνιψλ βνεζά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ην ζπλερή 

έιεγρν ηεο πνξείαο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. Δπνκέλσο, κε ηελ εηζαγσγή 

ηεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηα ζρνιεία απνβιέπεη θαλείο ζηε κεηαηξνπή ηνπ ηζρχνληνο 

ζπζηήκαηνο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο ζε έλα ζχζηεκα ζπλερνχο βειηίσζεο θαη 

κάζεζεο.  Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο θαηλνηνκίαο απηήο είλαη φηη πξνζζέηεη κεγάιε 

αμία ζηηο δηαδηθαζίεο, έηζη ψζηε φζα θεξδίδεη θαλείο ζε κάζεζε λα είλαη πεξηζζφηεξα 

απ φζα θαηαζέηεη ζε ρξήκα,  κφρζν θαη ρξφλν γηα ηελ απφθηεζε ηεο (Preedy, Glatter, 

& Levacic, 1997).  

1.2.2 Η Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηελ αλώηεξε εθπαίδεπζε. 

 

Η παγθνζκηνπνίεζε θαη ν αληαγσληζκφο ζα απαηηήζνπλ αιιαγή φρη κφλν ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο νξγαληζκνχο αιιά θαη ζηελ εθπαίδεπζε. Οη πνιπεζληθέο 

εηαηξείεο ζα αλαδεηήζνπλ θζελφηεξν εξγαηηθφ θφζηνο ζηελ παξαγσγή ησλ 

πξντφλησλ ηνπο,  ελψ παξάιιεια ζα επηδηψμνπλ ηελ εχξεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε 

άξηζηεο ηερληθέο δεμηφηεηεο. Γη’ απηφ, πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνχλ νη ζπνπδαζηέο ηεο 

αλψηεξεο εθπαίδεπζεο θαηάιιεια ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηνπ 

εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα.  Απηή ε γεληά πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν πξνλνεηηθή θαη 

δεκηνπξγηθή, λα πξνζαξκφδεηαη επθνιφηεξα ζηηο αιιαγέο,  λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

αζθεί θξηηηθή θαη λα δηεξεπλά λα επηθνηλσλεί θαιχηεξα κε ηνπο άιινπο, λα 

ζπλεξγάδεηαη σο νκάδα,  λα δέρεηαη αιιά θαη λα δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα 

ηηο αιιαγέο  (Rezeanu, 2011). 

Η εθαξκνγή ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο ινηπφλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε. Η λέα απηή ε θηινζνθία έρεη 

ελζσκαησζεί ζηελ θνπιηνχξα θάζε νξγαληζκνχ. Απηφ γηαηί ε επηρείξεζε δηαπίζησζε 

φηη ην θφζηνο δηφξζσζεο ελφο ειαηησκαηηθνχ πξντφληνο ζα θνζηίζεη ην ίδην ή θαη 

πεξηζζφηεξν απφ ην λα παξαρζεί απφ ηελ αξρή έλα ηθαλνπνηεηηθφ πξντφλ. Αλ ην 
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ειαηησκαηηθφ πξντφλ ήηαλ θζελφ, ν θαηαλαισηήο ην ζεσξνχζε άρξεζην θαη αγφξαδε 

θαηλνχξγην. Αλ φκσο ήηαλ αθξηβφ, ην επηδηφξζσλε. Απηφ φκσο ην νπνίν δελ 

ειάκβαλαλ ππφςε ην θφζηνο ήηαλ ε δπζαξέζθεηα ηνπ πειάηε (Lomax & Douglas, 

1996). 

Οη Ιάπσλεο νη νπνίνη πξψηνη εθάξκνζαλ ηηο αξρέο ηεο θηινζνθίαο απηήο 

θαηφξζσζαλ λα είλαη πξψηνη ζε πνιινχο ηνκείο παξαγσγήο πξντφλησλ ζε φιν ηνλ 

θφζκν.  Απηφ ην πέηπραλ γηαηί ε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο απνηειεί γ’ απηνχο κέξνο 

ηεο θνπιηνχξαο ηνπο, έδσζαλ κεγάιε ζεκαζία ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη 

πξνζπάζεζαλ λα έρνπλ πνιχ θαινχο ηα ηερλνινγηθά εθπαηδεπκέλνπο απφθνηηνπο 

(West-Burnham, 1997). 

Όηαλ νη εηαηξείεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ άξρηζαλ λα ράλνπλ κεγάιν κεξίδην 

αγνξάο απφ ηηο αληαγσληζηηθέο ηαπσληθέο εηαηξείεο, ηφηε δηαπίζησζαλ ηα ζεηηθά 

ζεκεία ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο θαη άξρηζαλ νη ίδηεο λα εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο 

απηέο γηα λα επηβηψζνπλ ζην αληαγσληζηηθφ θαη δχζθνιν παγθφζκην πεξηβάιινλ. Οη 

αξρέο ηνπ Taylor σζηφζν, δελ κπνξνχλ λα ηζρχνπλ ζήκεξα ζηνλ εηθνζηφ πξψην 

αηψλα. Οη εξγάηεο πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ απηνκαηηζκφ θαη ηε ξνκπνηηθή. Γελ κπνξεί 

πιένλ λα ζεσξείηαη ν εξγάηεο ζαλ έλα αθφκα εξγαιείν ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο. 

(West-Burnham, 1997) 

Αλ ππάξρεη απνηπρία ζηε κεηαξξχζκηζε θαη αλακφξθσζε ηεο εθπαίδεπζεο, νη 

απφθνηηνη ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο ζα κείλνπλ εθηφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ,  αθνχ 

δε ζα κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ ηνπο άιινπο ππνςήθηνπο. Όινη νη ππεχζπλνη 

ζήκεξα γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ Δπξψπε αθφκε θαη νη 

επηρεηξήζεηο πξνηείλνπλ ηα ζρνιεία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο αξρέο ηεο δηνίθεζεο 

νιηθήο πνηφηεηαο σο έλα κέζν γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπο. Όινη νη εηδηθνί 

πηζηεχνπλ φηη ε νιηθή πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα κεηνπζηψζεη ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Αλ ζέιεη θαλείο ε βηνκεραλία ηεο ρψξαο ηνπ λα 

αληαγσληζηηθή σο πξνο ηε δηεζλή αγνξά,  πξέπεη λα δψζεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ 

εθπαίδεπζε θη ηδηαίηεξα ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε. Αλ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα δελ 

παξάγνπλ ην πξντφλ ην νπνίν ζα έπξεπε λα παξάγνπλ,  ηφηε ζα είλαη δχζθνιν λα 

ζηειερσζνχλ νη επηρεηξήζεηο (Newby, 1999). 

  Η πνηφηεηα επνκέλσο ησλ ηδξπκάησλ αλψηεξεο εθπαίδεπζεο πξνζδηνξίδεη θαη 

ηελ πνηφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Η άγλνηα ζηνηρίδεη πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

εθπαίδεπζε. Οη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο απαηηνχλ απφ ηα άηνκα λα έρνπλ ζεκαληηθέο 
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δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο (Newby, 1999). Η έλλνηα ηεο πνηφηεηαο θαη ε ζεκαζία πνπ 

έρεη απηή ζηνπο νξγαληζκνχο πξέπεη λα αξρίζεη απφ ην ζρνιείν, πξνηνχ ηα άηνκα 

εξγαζηνχλ ζηηο επηρεηξήζεηο. Ο θχξηνο κνριφο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο είλαη ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ρσξίο ηε βειηίσζε απηνχ δελ κπνξεί λα ππάξμεη βειηίσζε 

ζηνπο άιινπο ηνκείο  (Lomax & Douglas, 1996). 

Η νιηθή πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε κφλε ηερληθή ε νπνία έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα νδεγήζεη ηελ εθπαίδεπζε ζηνλ εηθνζηφ πξψην αηψλα. Έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο μέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ νιηθή 

πνηφηεηα γηα λα αλαβαζκηζζνχλ θαη λα αλαδηνξγαλσζνχλ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

αλψηεξεο εθπαίδεπζεο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα,  ζηελ Ακεξηθή,  Απζηξαιία,  Ρσζία,  

Γαλία,  Ιξιαλδία,  Καλαδά,  Αγγιία,  γίλνληαη κεγάιεο πξνζπάζεηεο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή. Δπνκέλσο, ην έδαθνο είλαη πξφζθνξν γηα λα αξρίζεη πξνζπάζεηα 

θαη ζηα ειιεληθά ζρνιεία. Πξέπεη φκσο λα δνζνχλ θαηάιιεια θίλεηξα ζηνπο 

δαζθάινπο,  θαζεγεηέο, ζπνπδαζηέο, γνλείο, γηα λα γίλεη απνδεθηή ε λέα θηινζνθία.  

Πξέπεη λα ελζαξξπλζεί απηή ε αιιαγή θαη πξέπεη φινη νη θνξείο νη νπνίνη 

εκπιέθνληαη ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο λα δηαηππψζνπλ ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο γηα λα 

είλαη φινη ζπλππεχζπλνη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Παξάιιεια πξέπεη λα δηαηππσζνχλ 

νη κέζνδνη νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα λα εθπιεξσζνχλ απηνί ζηφρνη.  Έλα είλαη 

γεγνλφο. Με ηελ εηζαγσγή ηεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε ζα 

επηηεπρζνχλ πεξηζζφηεξα κε ιηγφηεξα ρξήκαηα (Reed, Lemak, & Mero, 2000). 

 

1.2.3 Η Γηνίθεζε Οιηθήο πνηόηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

 

H θηινζνθία ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαζνδεγείηαη απφ ηα 

δεδνκέλα.  Σν κάλαηδκελη ηνπ ζήκεξα ζηεξίδεηαη ζηα γεγνλφηα θαη ρξεζηκνπνηεί 

δεδνκέλα θαη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πξνηνχ ιάβεη κηα απφθαζε. Απνθάζεηο νη νπνίεο 

δελ ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα,  ζεσξνχληαη φηη είλαη γλψκεο θαη κε απηέο δελ κπνξνχλ 

λα ζρεδηαζηνχλ ιχζεηο.  Ο Tom Peter ζπγθεθξηκέλα ζεσξεί πσο απηφ ην νπνίν κπνξεί 

λα κεηξεζεί, κπνξεί θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί.  Κάζε απφθαζε γηα ηελ εθπαίδεπζε 

πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο.  Κάζε 

άρξεζην βήκα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ δεκηνπξγεί απψιεηα ρξφλνπ, 

ρξεκάησλ θαη επαλάιεςε ησλ ίδησλ ησλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο πξνζζέηεη ζεκαληηθή 

αλεζπρία ζηα άηνκα.  ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ νη ζθέςεηο ηνπ John 
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Ruskin, ν νπνίνο αλαθέξεη πσο  ε πνηφηεηα δελ είλαη πνηέ ηπραία.  Δίλαη κάιηζηα 

θαηά ηε γλψκε ηνπ πάληνηε ην απνηέιεζκα δηαλνεηηθψλ πξνζπαζεηψλ θαη ε επηζπκία 

παξαγσγήο ελφο αλψηεξνπ πξντφληνο (McCormick, 1993).  

Η δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο δελ είλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν γίλεηαη 

ζήκεξα θαη ηειεηψλεη αχξην.  Η δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο ζα είλαη έλαο λένο ηξφπνο 

ζθέςεο θαη δσήο ν νπνίνο δηεηζδχεη ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ βίνπ. Όηαλ ε θηινζνθία 

απηή πινπνηείηαη ζε έλαλ νξγαληζκφ, γίλεηαη ε θαξδηά θαη ε ςπρή ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Η εηζαγσγή ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

νξγαληζκφ απαηηεί ηελ πξνζπάζεηα θαη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ αηφκσλ, ηελ απνδνρή 

θνηλνχ νξάκαηνο θαη ζθνπψλ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ην πφζν θαιά ην ζχζηεκα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο 

θαη ηηο πξνζδνθίεο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ κέζα θαη έμσ απφ ηνλ 

νξγαληζκφ.  Δπνκέλσο, αλαδχεηαη έλα λέν παξάδεηγκα, έλαο λένο ηξφπνο αληίιεςεο 

ηνπ θφζκνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ oξγαληζκνχ, ην νπνίν παξάδεηγκα ε Μέξηιηλ 

Φέξγθηνπζνλ ην κεηαθέξεη θαη ζηελ εθπαίδεπζε.  ηελ εθπαίδεπζε,  ιέεη,  πξέπεη λα 

δνζεί έκθαζε ζηε θχζε ηεο κάζεζεο παξά ζηε κέζνδν δηδαζθαιίαο. Η κάζεζε είλαη 

κηα δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ε νπνία ζπληειείηαη ζην κπαιφ ηνπ καζεηή ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κηα λέα πιεξνθνξία ζπληίζεηαη κε ηελ παιαηά ε 

απνθηάηαη κηα λέα δεμηφηεηα (Mukhopadhyay, 2005). 

Γη απηφ κε βάζε ηε λέα θηινζνθία πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζην ζπνπδαζηή 

νξηζκέλεο δηαλνεηηθέο δεμηφηεηεο θιεηδηά,  φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε αλαιπηηθή 

ζθέςε, ε θξηηηθή ζθέςε, ε ηθαλφηεηα λα θξίλεη θαη λα αμηνινγεί, ε ηθαλφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεί επηρεηξήκαηα θαη λα εμηζνξξνπεί ηάζεηο,  αληηζέζεηο θαη απφςεηο.  

Πξέπεη δειαδή λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ζην πψο νη καζεηέο καζαίλνπλ θαη ζην πψο 

ζθέπηνληαη.  Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα δνζεί θχξηα πξνηεξαηφηεηα ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα,  κε ηε δεκηνπξγία δειαδή θαιψλ ζρέζεσλ ή ζρνιείσλ 

πνηφηεηαο. ήκεξα επίζεο φινη ζπκθσλνχλ φηη ν κειινληηθφο νηθνλνκηθφο πινχηνο 

ηεο θνηλσλίαο εμαξηάηαη απφ ηελ εθπαίδεπζε ηελ νπνία παίξλνπλ νη λένη ζηα ζρνιεία. 

Η γλψζε απνηειεί ηε ζηξαηεγηθή πεγή θαη ην αλζξψπηλν κπαιφ ηελ θηλεηήξηα 

δχλακε. Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ πξέπεη λα έρεη πνιιέο δεμηφηεηεο,  γηα λα κπνξεί λα 

αληηκεησπίδεη ηηο γξήγνξεο θαη ζπλερείο αιιαγέο νη νπνίεο ζπκβαίλνπλ ζηελ 

θνηλσλία. Οη επηθνηλσληαθέο θαη δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο είλαη ηειείσο απαξαίηεηεο 

γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απφ κηα νκάδα. Απηέο νη δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα 

αλαπηπρζνχλ κφλν ζηα ζρνιεία  (Mukhopadhyay, 2005). 



23 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη ηε ζχγρξνλε αληίιεςε, ηα ζρνιεία πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ ζηνπο καζεηέο ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα, ε νπνία επηηξέπεη απηνχο λα 

θαηαλνήζνπλ απηά πνπ καζαίλνπλ θαη λα ηα ζπζρεηίζνπλ απηφ πνπ ήδε γλσξίδνπλ, 

ηελ πξαθηηθή ηθαλφηεηα, ε νπνία επηηξέπεη ζε απηνχο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάηη 

ζηελ πξάμε,  δειαδή λα εθαξκφζνπλ ηε γλψζε, ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, 

ε νπνία επηηξέπεη ζε απηνχο λα δηαθξίλνπλ απηφ πνπ είλαη ζπνπδαίν απφ απηφ πνπ 

δελ είλαη θαη ην ραξαθηήξα, πνπ είλαη πξντφλ θαιιηέξγεηαο ηεο βνχιεζεο θαη ζέιεζεο 

θαη ζπλδπαζκνχ ηεο γλσζηηθήο θαη πξαθηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη 

ηεο παξαθίλεζεο. Απφ φια ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε θηινζνθία ηεο δηνίθεζεο 

νιηθήο πνηφηεηαο απνηειεί ην κφλν εθζπγρξνληζηηθφ κέζν γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιείσλ, είλαη κνλφδξνκνο ρσξίο λα ππάξρεη άιιε ιχζε.  Όζν γξεγνξφηεξα απηφ 

γίλεη αληηιεπηφ, ηφζν θαιχηεξα ζα είλαη γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη γεληθφηεξα 

γηα ηελ πξφνδν ηεο ρψξαο ηελ νπνία εθαξκφδεηαη,  αθνχ φπσο είλαη γλσζηφ,  ην 

βαζηθφ εξγαιείν αλάπηπμεο κηαο ρψξαο είλαη ε πνηνηηθή εθπαίδεπζε. Ιδηαίηεξα 

ζήκεξα ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά κε ηηο ζπλερείο αιιαγέο θαη ην κεγάιν 

αληαγσληζκφ,  ε πνηνηηθή εθπαίδεπζε απνηειεί κηα αδήξηηε αλάγθε  (Sallis, 2002). 

 

1.2.4 Η Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο εθαξκνζκέλε ζε αθαδεκατθνύο-

εγέηεο  

 

Οη βαζηθφηεξεο αξρέο ηεο νιηθήο πνηφηεηαο είλαη ε εζηίαζε ζηηο αλάγθεο ηνπ 

καζεηή-εθπαηδεπφκελνπ,  ε πίζηε ζηε ζπλερή βειηίσζε θαη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

αηφκσλ.  Η νιηθή πνηφηεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε είλαη επίζεο κηα λέα θηινζνθία 

δηνίθεζεο,  κηα δηαθνξεηηθή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη ζθέςε, κηα λέα αληίιεςε ε 

νπνία μεθηλά απφ ηελ θνξπθή θαη νδεγεί ζηε βάζε ηεο ηεξαξρίαο, κηα 

καθξνπξφζεζκε δηαδηθαζία,  κηα δηαδηθαζία ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ εξγαιεία 

πνηφηεηαο,  έλαο λένο ηξφπνο ζθέςεο θαη δσήο. Δπνκέλσο, ε θηινζνθία ηεο δηνίθεζεο 

νιηθήο πνηφηεηαο βνεζά ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο ππνζηεξηθηή ηνπ 

έξγνπ ησλ καζεηψλ θαη φρη σο θξηηή,  σο κέληνξα θαη εθγπκλαζηή θη φρη σο ιέθηνξα, 

σο ζπλεξγάηε κε γνλείο,  καζεηέο,  ζπλαδέιθνπο, επηρεηξήζεηο θαη κε φιε ηελ 

θνηλσλία θαη φρη σο έλαλ απνκνλσκέλν εξγαδφκελν κέζα ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο ηεο 

ηάμεο (West-Burnham, 1997).  
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Η νιηθή πνηφηεηα εμππεξεηεί θαιχηεξα θαη νηθνλνκηθφηεξα ηνπο πειάηεο ηνπο 

ζε νπνηαδήπνηε νξγαληζκφ θαη αλ ππάξρνπλ.  ήκεξα, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

βειηησζεί φρη κφλν ην ζχζηεκα δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ, αιιά λα βειηησζνχλ θαη φιεο 

νη ιεηηνπξγίεο ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ καζεηψλ. Οη θαζεγεηέο ελδηαθέξνληαη λα 

βειηηψζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα ελεξγήζνπλ κφλνη ηνπο.  

Γη’ απηφ θαη δίλεηαη κεγάιε πξνηεξαηφηεηα ζηελ εθαξκνγή ηεο νιηθήο πνηφηεηαο γηα 

ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο.  ην Forum ηνπ 1989 ν Galvin ηεο Motorola είπε ζηνπο 

θαζεγεηέο φηη πξέπεη λα εηζαρζνχλ καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ νιηθή πνηφηεηα ζην 

πξφγξακκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Οη επηρεηξήζεηο δέρηεθαλ ηελ πξφθιεζε 

απηή θαη βνήζεζαλ ηα ζρνιεία. Ο Galvin ηφληζε επίζεο φηη ε εθαξκνγή ηεο 

θηινζνθίαο απηήο κπνξεί λα ειαηηψζεη ην ζπλνιηθφ ρξφλν εθηέιεζεο κηαο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Lomax & Douglas, 1996). 

Η νιηθή πνηφηεηα δίλεη έκθαζε ζηηο απψιεηεο νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ θαθή 

πνηφηεηα,  κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ειαηησκαηηθφ πξντφλ ην νπνίν ζα ρξεηαζηεί ζηε 

ζπλέρεηα αληηθαηάζηαζε. Η κείσζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο κηαο δηαδηθαζίαο ζα 

επηηεπρζεί κε ηελ εμάιεηςε ησλ ιαζψλ (Hoyle, 2006). Γηα παξάδεηγκα, απψιεηεο 

κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο δελ θαηάιαβαλ ην 

κάζεκα,  νπφηε πξέπεη λα επαλαιεθζεί ε παξάδνζε απφ ηελ αξρή.  Άιιε κνξθή 

απσιεηψλ είλαη λα γίλνπλ πξάγκαηα ηα νπνία δελ ρξεηάδνληαη ή δελ είλαη 

παξαγσγηθά. Γηα παξάδεηγκα, λα δνζεί έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ζε ζεκεία ηα νπνία 

δελ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. Απηφ ην νπνίν είλαη βαζηθφ γηα 

ην ζρνιείν είλαη φηη νη θαζεγεηέο θαη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ 

φηη ν καζεηήο είλαη ν πειάηεο ηνπο (Murgatroyd & Morgan, 1993). 

Κιεηδί ζηελ νιηθή πνηφηεηα είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε,  δειαδή ηνπ 

καζεηή.  Η έλλνηα ηνπ καζεηή σο πειάηε ηε δπζάξεζηε ιίγν ηνπο θαζεγεηέο.  Καη 

απηφ γηαηί ν θαζεγεηήο πηζηεχεη φηη κπνξεί ν ίδηνο λα ειέγρεη θαη λα πξνζδηνξίζεη ηη 

ζέιεη ν καζεηήο ρσξίο λα επηηξέπεηαη ζε απηφλ λα θξίλεη. Απηφ φκσο νδεγεί ζηελ 

απηαξέζθεηα, ζηε ζηαζηκφηεηα θαη ζηελ απνηπρία λα πξνζδηνξηζηεί ην πνζφ ηεο χιεο 

ην νπνίν έρεη θαηαλνεζεί θαη ζπγθξαηεζεί απφ ηνπο καζεηέο. Δπηθξαηεί ε 

παηεξλαιηζηηθή άπνςε.  Γηα ηελ εθπαίδεπζε ν ζπνπδαζηήο ε ν καζεηήο είλαη θαη 

ππάιιεινο,  αθνχ πξέπεη λα δνπιέςεη θη ν ίδηνο γηα λα ζπληειεζζεί ε κάζεζε. Η ηδέα 

φκσο ηνπ καζεηή σο πειάηε εμαλαγθάδεη ηνπο θαζεγεηέο λα βειηηψζνπλ ηε 

δηδαζθαιία ηνπο κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ-καζεηψλ. Έηζη, ζα 
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αξρίζνπλ πξννδεπηηθά λα ζθέπηνληαη γηαηί απνηπγράλνπλ νη καζεηέο ζπνπδαζηέο 

(Κέθεο, 2005). 

Η απνηειεζκαηηθή εγεζία γηα ηελ εηζαγσγή ηεο θηινζνθίαο ηεο νιηθήο πνηφηεηαο 

ζηνλ νξγαληζκφ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε. Ο Deming γξάθεη φηη ε ππεπζπλφηεηα 

γηα ηελ πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ είλαη 

ζηε δηθαηνδνζία ηνπ κάλαηδκελη.  Ο κάλαηδεξ ε ν δηεπζπληήο πξέπεη λα δερζεί απηή 

ηε θηινζνθία, λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο ζηνλ νξγαληζκφ, λα 

ελδπλακψλεη ηνπο ππαιιήινπο νη νπνίνη είλαη ζηελ πξψηε γξακκή θαη λα επηδηψθεη ηε 

ζπλερή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ (Mukhopadhyay, 2005). Η ζπκκφξθσζε,  ν 

έιεγρνο θαη νη εληνιέο δελ έρνπλ ζέζε ζήκεξα ζηελ εξγαζία,  φπνπ ην άηνκν πξέπεη 

λα ζθέθηεηαη δεκηνπξγηθά,  λα εξγάδεηαη νκαδηθά θαη λα ππάξρεη ακνηβαία 

ππνζηήξημε γηα ηε ζπλερή βειηίσζε (Oakland, 1994). Κάζε επηηπρεκέλνο 

εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο ρξεηάδεηαη λα θαζνδεγείηαη απφ έλαλ ηθαλφ εγέηε. Σα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξέπεη λα δηαζέηεη ν απνηειεζκαηηθφο εγέηεο είλαη 

ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα: (Evers, 2010; Μπνπξαληάο, 2005) 

 Να έρεη νξάκαηα, λα πηζηεχεη φηη ε πνηφηεηα απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθφ ζθνπφ 

γηα θάζε ππάιιειν,   

 Να είλαη πξφηππν γηα ηνπο άιινπο,  

 Να ελδπλακψλεη ην πξνζσπηθφ, λα αλαζέηεη εμνπζίεο ην πξνζσπηθφ,  ψζηε λα 

έρεη έιεγρν ηνπ δηθνχ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο,   

 Να ελεξγεί σο κέληνξαο κε ηε ζχλεζε θαη ηηο ζσζηέο εληνιέο λα θαζνδεγεί 

ηνπο λεφηεξνπο,   

 Να εκπλέεη θαη λα παξαθηλεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ,   

 Να ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη λα πξνσζεί ηηο θαηλνηνκίεο,   

 Να αλάγεη ηελ φιε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ-ζπζηήκαηνο ζε έλα εζηθφ 

πιαίζην αλαθνξάο,   

 Να δηαηππψλεη ζηφρνπο θαη ζηξαηεγηθέο,   

 Να είλαη απνηειεζκαηηθφο ζηελ επηθνηλσλία,  

 Να πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο,   

 Να δίλεη έκθαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 

καζεηψλ, λα κάζεη λα αθνχεη ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ,   

 Να ζπληνλίδεη θαη λα ππνζηεξίδεη ηελ νκαδηθή εξγαζία,   

 Να επηιχεη πξνβιήκαηα,   

 Να θαηαλνεί ηα πξνβιήκαηα ησλ πθηζηακέλσλ,   
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 Να γλσξίδεη ηηο λέεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο,   

 Να δηαρεηξίδεηαη ηελ αβεβαηφηεηα, λα είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηνο θαη ηθαλφο 

λα αληηκεησπίδεη ηηο πξνθιήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο,   

 Να παξέρεη πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο,   

 Να δίλεη έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, λα παξαθνινπζεί θαη ν 

ίδηνο εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα,   

 Να είλαη θνηλσληθά ππεχζπλνο, λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο,   

 Να γλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ λα αμηνινγεί ηηο πξνζσπηθέο αδπλακίεο θαη 

δπλαηφηεηεο θαη λα αλαπηχζζεη έλα πιάλν βειηίσζεο απηψλ. 
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Κεθάιαην 2
ν
: Έλλνηα ηεο εζηθήο 

2.1 Έλλνηα ηνπ εζηθνύ πξνβιήκαηνο 

 

Χο εζηθφ πξφβιεκα νξίδεηαη ην πξφβιεκα ή ε θαηάζηαζε εθείλε θαηά ηελ 

νπνία έλα άηνκν ή νξγαληζκφο έρεη λα δηαιέμεη κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ νη νπνίνη ζα 

πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ σο θαιέο (εζηθέο) ή ιάζνο (κε εζηθέο) (Jones, Hayward, & 

Cardinal, 2006). 

Η παξαπάλσ θξάζε ζπκπεξηιακβάλεη φιε ηελ έλλνηα ηνπ εζηθνχ 

πξνβιήκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα, γηα ηελ παξνπζίαζε ηελ έλλνηαο ηνπ εζηθνχ 

πξνβιήκαηνο, ρξεηάδεηαη αξρηθά λα ζπζηεκαηνπνηεζνχλ θαη λα θαιιηεξγεζνχλ νη 

εζηθνί πξνβιεκαηηζκνί ησλ αηφκσλ. Γεληθά, ζε θάζε πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ην 

άηνκν, κπνξεί λα ην δηαηππψζεη κε ηε κνξθήο κηαο εξψηεζεο πνιχ ζπγθεθξηκέλεο. 

ηελ πεξίπησζε ηδηαίηεξα ηνπ εζηθνχ πξνβιήκαηνο φπσο αλαιχεηαη ζηελ παξνχζα 

ελφηεηα, δε ζα κπνξνχζε ε εξψηεζε λα είλαη άιιε απφ ην πνηνο βιάπηεηαη θαη πνηνο 

σθειείηαη απφ κία θαηάζηαζε ή ελέξγεηα. Αλ φλησο ηζρχεη ε παξαπάλσ θξάζε, ηφηε 

ην άηνκν είλαη αληηκέησπν κε έλα εζηθφ πξφβιεκα. Δδψ παξαηεξείηαη έλα πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ην ηνπ ππνθεηκεληζκνχ ηνπ ηη ζπληζηά θαιφ θαη θαθφ, αθνχ γηα 

θάζε άηνκν νη έλλνηεο απηέο είλαη ζρεηηθέο (Rachels & Rachels, 2012). 

Μφιηο εδξαησζεί θη αλαγλσξηζηεί ε χπαξμε ηνπ εζηθνχ πξνβιήκαηνο, ηφηε ε 

ακέζσο επφκελε εξψηεζε ζα αθνξά ζηνλ «ππεχζπλν» ηεο σθέιεηαο ή θαη ηεο 

«βιάβεο» πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηεη απφ κηα ελέξγεηά ηνπ. Δδψ, ν φξνο επζχλε 

ζπληζηά θη εθείλνο κηα έλλνηα πνπ εμεηάδεηαη απφ δηαθνξεηηθέο επηζηήκεο, φπσο ε 

κεηαθπζηθή, ε επηζηήκε γεληθά, αιιά θαη ην δίθαην θη άξα είλαη πνιπδηάζηαηε θαη 

δχζθνιν λα ηνπνζεηεζεί ζε αληηθεηκεληθά πιαίζηα ζρεηηθά κε ην ηη νξίδεηαη επζχλε. 

Γεληθά, επηθξαηεί ε άπνςε φηη ε επζχλε νξίδεηαη σο κηα ελέξγεηα ή απνπζία 

ελέξγεηαο, ε νπνία είλαη απνηέιεζκα επηινγήο ηνπ αηφκνπ βάζεη ζπλεηδήζεσο. Απφ 

ηνλ νξηζκφ απηφ ηεο επζχλεο δηαθαίλεηαη πσο ε επζχλε αλαθέξεηαη ζε πξάγκαηα ή 

θαηαζηάζεηο πνπ ην άηνκν κπνξεί λα ειέγμεη θαη ζα κπνξνχζε λα είρε πξάμεη αιιηψο 

αλ είρε ηε δπλαηφηεηα. Γελ κπνξεί σζηφζν έλα άηνκν ην νπνίν πξνβαίλεη ζε θηλήζεηο 

βάζεη ελζηίθηνπ ή είλαη επί ηελ επήξεηα θαξκάθσλ λα ζεσξεζεί ππεχζπλν. Η έλλνηα 
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ηεο επζχλεο κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην άηνκν 

βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο θη ελψ ζεσξεηηθά ζα κπνξνχζε λα πξάμεη 

ή λα κελ πξάμεη αιιηψο, σζηφζν ε απφθαζή ηνπ δελ κπνξεί λα θξηζεί ην ίδην 

απζηεξά (Norman, 1998). 

Σν πην βαζηθφ ζηελ έλλνηα ηνπ εζηθνχ πξνβιήκαηνο είλαη ην ηη ζα γίλεη κεηά. 

πγθεθξηκέλα, ην ηη πξέπεη λα γίλεη. ε χπαξμε ελφο εζηθνχ πξνβιήκαηνο δε ζεκαίλεη 

απηνκάησο πσο ζα ιάβεη ρψξα κηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα. Απηφ ζπκβαίλεη θαη γηα 

πξαθηηθνχο ιφγνπο, επεηδή πνιιέο θνξέο δελ κπνξεί λα γίλεη θάηη, ή δε δχλαηαη ην 

άηνκν λα θάλεη θάηη, ή επεηδή ην άηνκν έρεη ηελ ηάζε λα ζεσξεί πσο ε επζχλε δελ 

είλαη δηθή ηνπ θαη ηε κεηαζέηεη αιινχ. Τπάξρεη επίζεο θαη ε πεξίπησζε, γλσζηή θαη 

σο αθξαζία, ζηελ νπνία ην άηνκν θαη ζεσξεί φηη πξέπεη λα πξάμεη, κπνξεί λα πξάμεη, 

αιιά ηειηθά αδπλαηεί (Driver, 2006). 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε επζχλε θαηαινγίδεηαη, έπεηηα αθνινπζνχλ ηφζν ζεηηθέο 

φζν θαη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο. Θεηηθέο αληηδξάζεηο κπνξεί λα ππάξρεη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηφο πνπ ζεσξείηαη ππεχζπλνο επαηλείηαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε νη 

αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζεσξείηαη θάπνηνο ππεχζπλνο 

πεξηιακβάλνπλ θαηεγνξίεο, αιιά θη εθθνξά απαίηεζεο γηα επαλφξζσζε. Τπάξρνπλ 

φκσο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα θαηαινγηζηεί θάπνηνο σο ππεχζπλνο. 

Απηφ ζπκβαίλεη ζε πεξηπηψζεηο π.ρ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. Σφηε, ε αληίδξαζε ησλ 

αηφκσλ πνπ έρνπλ βιαθζεί απφ ηελ ελέξγεηα απηή θαζνξίδνπλ κηα ζεηξά 

ππνρξεψζεσλ, ηηο αηηηνινγνχλ θαη δηακνξθψλνπλ πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ηνλ πην 

πξφζθνξν ηξφπν πνπ κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ νη ηηζέκελεο ππνρξεψζεηο. Δδψ, 

αλαθέξζεθαλ θπηξίσο ιεθηηθέο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο. φκσο, απηφ δε 

ζπκβαίλεη πάληνηε, θαζψο νη αληηδξάζεηο απηέο κπνξεί λα είλαη ε επηβξάβεπζε κέζσ 

πιηθψλ αγαζψλ, ή ζηελ πεξίπησζε δηάζσζεο αηφκνπ πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν 

(Blackburn, 2003). 

Κιείλνληαο ηελ ελφηεηα ηεο έλλνηαο ηνπ εζηθνχ πξνβιήκαηνο, είλαη θαλεξφ 

πσο απφ ηε ζηηγκή πνπ ηίζεηαη ην εξψηεκα γηα ην πνηνο βιάπηεηαη θαη πνηνο 

σθειείηαη, ηφηε επέξρνληαη ζεηηθέο ή θαη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο, πνπ εθθηλνχλ 

νπζηαζηηθά ηε δηαδηθαζία κέζσ ζθέςεσλ θαη κπνξεί λα θαηαιήμεη είηε ζε ιεθηηθή 

αληίδξαζε, είηε λα πξάμε. Τπάξρεη ινηπφλ έλα πξσηνγελέο πιηθφ, κηα ζεηξά 

πξνβιεκαηηζκψλ , λνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ελεξγεηψλ πνπ είλαη θνηλή ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο θαη πάλσ ζηελ νπνία νηθνδνκείηαη ε εζηθή θηινζνθία 

(Blackburn, 2003). 
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2.2 Οξηζκόο ηεο εζηθήο 

Η εζηθή, γλσζηή σο εζηθή θηινζνθία, είλαη έλαο θιάδνο ηεο θηινζνθίαο, ε 

νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ηε ζπζηεκαηνπνίεζε, ππεξάζπηζε θαη πξφηαζε ελλνηψλ πνπ 

θαζνδεγνχλ ην ηη είλαη ιάζνο θαη ηη ζσζηφ. Ο φξνο πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθήο 

ιέμε «έζνο», ην νπνίν ζεκαίλεη «ραξαθηήξαο». Η εζηθή είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ηεο 

Αηζζεηηθήο ζην θηινζνθηθφ πεδίν ηνπ θιάδνπ ηεο εζηθήο. (Singer, 1994) 

2.3 Κιάδνη ηεο εζηθήο 

 ηε θηινζνθία, νη ζπνπδέο πεξί εζηθήο εμεηάδνπλ ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

αλζξψπσλ θαη πψο ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα δξάζεη. Η εζηθή ζπγθεθξηκέλα, κπνξεί 

λα ρσξηζηεί ζε ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: (Singer, 1994) 

 Μεηα-εζηθή, γηα ηε ζεσξεηηθή έλλνηα θη αλαθνξά ησλ εζηθψλ ππνδείμεσλ θαη 

πψο αιεζηλέο αμίεο αλ ππάξρνπλ κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ ,  

 Καλνληζηηθή εζηθή, γηα ηα πξαθηηθά κέζα ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο εζηθήο ζεηξάο 

ηεο δξάζεο,  

 Δθαξκνζκέλε εζηθή, γηα ηα εζηθά απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα επηηεπρζνχλ 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο,  

 Πεξηγξαθηθή εζηθή, γλσζηή θη σο ζπγθξηηηθή εζηθή, ε νπνία κειεηά ηελ 

εζηθφηεηα θαη ηα «πηζηεχσ» ησλ αλζξψπσλ.  

χκθσλα κε ηνλ Tomas Paul θαη ηε Linda Elder ηεο Οξγάλσζεο γηα ηελ 

Κξηηηθή θέςε, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζπγρένπλ ηελ εζηθή κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε ζπκθσλία κε ηηο θνηλσληθέο παξαδνρέο, ηα ζξεζθεπηηθά 

πηζηεχσ θαη ην λφκν θαη δελ κεηαρεηξίδνληαη ηελ εζηθή ζαλ κηα απζχπαξθηε 

έλλνηα. Ο Paul θαη ε Elder νξίδνπλ ηελ εζηθή ζαλ κία ζπιινγή ελλνηψλ θη αξρψλ 

πνπ θαζνδεγνχλ ην άηνκν λα πξνζδηνξίζεη ην πνηα ζπκπεξηθνξά ηνπο βνεζά ή 

βιάπηεη ηα αηζζαλφκελα φληα. Έλαο επηπιένλ νξηζκφο ηεο εζηθήο είλαη φηη ν φξνο 

απηφο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο θαη ελαιιαθηηθά κε ηελ εζηθνινγία θαη κεξηθέο 

θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη πην ζηελά γηα λα δειψζεη ηηο εζηθνινγηθέο αξρέο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο παξάδνζεο, νκάδαο ή αηφκνπ. (Singer, 1994) 
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Κεθάιαην 3
ν
 : Δθπαηδεπηηθή δηνίθεζε θαη εγεζία 

3.1 Οξηζκόο θη έλλνηα εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο 

Η εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε είλαη έλαο θιάδνο κειέηεο θαη πξαθηηθήο πνπ 

αζρνιείηαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. Μάιηζηα, ε 

εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε πξέπεη λα είλαη θεληξηθή έλλνηα ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ 

θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο εθπαίδεπζεο. Απηνί νη ζθνπνί ή ζηφρνη παξέρνπλ ηε βαζηθή 

έλλνηα ηεο θαηεχζπλζεο ή ελίζρπζεο ηεο δηνίθεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Αλ απηφο ν δεζκφο κεηαμχ ηνπ ζθνπνχ θαη ηεο δηνίθεζεο δελ είλαη μεθάζαξνο, ηφηε 

ππάξρεη ν θφβνο ηεο «δηαρεηξηζηηθφηεηαο», ηεο έκθαζεο ζηηο δηαδηθαζίεο ζε βάξνο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη αμηψλ. Η δηνίθεζε δελ έρεη ζπληνληζκέλνπο ζηφρνπο ή 

αμίεο απφ κφλε ηεο. Σν θπλήγη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξεί λα είλαη ν βαζηθφο 

ζηφρνο ηεο δηνίθεζεο- αιιά απηή είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ πνπ άιινη νξίδνπλ. (Bush, 2010; ατηεο, 2011; Καλειιφπνπινο, 1990) 

Η εγεζία θαη ε δηνίθεζε πνιιέο θνξέο αληηκεησπίδνληαη σο βαζηθέο 

πξαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη επαγγεικαηίεο θη φζνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε 

πνιηηηθήο ηείλνπλ λα απνξξίπηνπλ ζεσξίεο θαη έλλνηεο γηα ηελ απνθαινχκελε 

απφζηαζε απφ ηελ «πξαγκαηηθή» ζρνιηθή θαηάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο κε ηελ εμάζθεζε ησλ δηαρεηξηζηψλ, απηή θαζίζηαηαη 

δχζθνιε θαη πξνβιεκαηηθή ζην λα δηεμαρζεί. Πξάγκαηη, είλαη ζαθέο πσο νη ζεσξίεο 

απιψο δε ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ζην πεδίν ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη πσο ε ζεσξία θαη ε πξάμε εμεηάδνληαη ζαλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαη εγεζίαο. Οη αθαδεκατθνί αλαπηχζζνπλ θαη 

ζπκππθλψλνπλ ηε ζεσξία, ελψ νη κάλαηδεξ αζρνινχληαη κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή 

ηεο. Γειαδή, ππάξρεη έλα ράζκα κεηαμχ ηεο ζεσξίαο θαη ηεο πξάμεο. (Preedy, 

Glatter, & Levacic, 1997) 

Απηφ ην ράζκα κεηαμχ ηεο ζεσξίαο θαη ηεο πξάμεο απνηειεί ην Γφξδην Γεζκφ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαρείξηζεο.  Απφ ην λα θνπεί, πξέπεη λα απνηειέζεη κηα κφληκε 

πξνζαξκνγή ζην ηνπίν απηφ, επεηδή είλαη εκπεδσκέλν ζην πψο θαηαζθεπάδνληαη νη 

ζεσξίεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Απηφ ην ράζκα ζα εμαθαληζηεί φηαλ 

θαηαζθεπαζηνχλ δηαθνξεηηθέο θαη λέεο ζεσξίεο νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ 
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ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο επηδξάζεηο ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπο. (Preedy, Glatter, 

& Levacic, 1997) 

Η εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε ζαλ θιάδνο πξνέθπςε απφ ηηο αξρέο ηεο δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ πνπ πξψηα εθαξκφζηεθαλ ζηε βηνκεραλία θαη ην εκπφξην, θπξίσο ζηηο 

Η.Π.Α. Η εμέιημε ηεο ζεσξίαο πεξηειάκβαλε εθηεηακέλε εθαξκνγή ησλ 

βηνκεραληθψλ κνληέισλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Όηαλ ε εθπαηδεπηηθή 

δηνίθεζε άξρηζε λα απνηειεί απζχπαξθην πεδίν, νη ζεσξεηηθνί θαη νη επαγγεικαηίεο 

άξρηζαλ λα αλαπηχζζνπλ ελαιιαθηηθά κνληέια βαζηζκέλα ζηελ παξαηήξεζε θαη 

εκπεηξία ζηα ζρνιεία θαη ζηα θνιιέγηα. Απφ ηνλ 21ν αηψλα νη βαζηθέο ζεσξίεο θαη 

κνληέια έρνπλ είηε αλαπηπρζεί ζε εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ή έρνπλ πξνζαξκνζηεί απφ 

ηα βηνκεραληθά κνληέια γηα λα εθπιεξψζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο απφ ηα 

ζρνιεία θαη ηα θνιιέγηα. Έηζη, ε εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε έρεη μεπεξάζεη πιένλ ην 

ζηάδην ηνπ λα βαζίδεηαη πάλσ ζε άιιεο ζεσξίεο θη απνηειεί ζήκεξα μερσξηζηφ 

θιάδν, κε δηθέο ηνπ ζεσξίεο θαη έξεπλα. (Bush, Bell, & Middlewood, 2010) 

3.2 Θεσξίεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο 

Απφ ηηο πην αλαγλσξηζκέλεο ζεσξίεο θαη κνληέια εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο, ηα 

πην ζεκαληηθά είλαη ηα επίζεκα, θαζψο εθείλα είλαη ηα νπνία κπνξεί λα κειεηεζνχλ. 

Σα ππφινηπα, έρνληαο άηππε κνξθή πεξηζζφηεξν, είλαη δχζθνιν λα 

κνληεινπνηεζνχλ. Έλα επίζεκν κνληέιν απνηειεί έλαλ φξν πνπ εκπεξηθιείεη κέζα 

ηνπ δηαθνξεηηθέο αιιά φρη παλνκνηφηππεο πξνζεγγίζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε. 

Ο φξνο «επίζεκε’» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδειψζεη ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη απφ 

ηηο ζεσξίεο απηέο ζηα επίζεκα θαη δνκηθά ζηνηρεία ησλ νξγαληζκψλ. Σα επίζεκα 

κνληέια ππνζέηνπλ πσο νη νξγαληζκνί δηέπνληαη απφ ηεξαξρηθέο δνκέο ζηηο νπνίεο νη 

κάλαηδεξ ρξεζηκνπνηνχλ ινγηθά κέζα γηα λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. νη 

επηθεθαιείο θαηέρνπλ λφκηκε εμνπζία απφ ηηο επίζεκεο ζέζεηο ηνπο κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ θη είλαη ππεχζπλνη σο θνξείο πξναγσγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. (Bush, 2010) 

Απηφ ην κνληέιν έρεη επηά βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: (Bush, 2010) 

1.Σείλεη λα κεηαρεηξίδεηαη ηνπο νξγαληζκνχο σο ζπζηήκαηα. Έλα ζχζηεκα 

πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαζαξνχο νξγαλσζηαθνχο δεζκνχο κεηαμχ ηνπο. 

κέζα ζηα ζρνιεία, ηα ηκήκαηα θη άιια ππν-ηκήκαηα είλαη σο ζχζηεκα ζρεηηδφκελα 

κεηαμχ ηνπο θαη ζην ίδξπκα. 
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2.Σα επίζεκα κνληέια δίλνπλ θπξηαξρία επί ηεο επίζεκεο δνκήο ηνπ νξγαληζκνχ. Οη 

επίζεκεο δνκέο ζπλήζσο αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηα νξγαλνγξάκκαηα, ηα νπνία 

δείρλνπλ ην εμνπζηνδνηεκέλν πιαίζην ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

3.ηα επίζεκα κνληέια νη επίζεκεο δνκέο ηνπ νξγαληζκνχ ηείλνπλ λα είλαη 

ηεξαξρηθέο. Οη δηδάζθνληεο αλαθέξνληαη ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ ηκήκαηνο, νη νπνίνη 

κε ηε ζεηξά ηνπο αλαθέξνληαη ζηνπο δηεπζπληέο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

ηκεκάησλ ηνπο. απηή ε ηεξαξρία έηζη εθπξνζσπεί έλα κέζν ειέγρνπ ησλ εγεηψλ πάλσ 

ζην πξνζσπηθφ.  

4.Όιεο νη επίζεκεο πξνζεγγίζεηο ζέηνπλ ηα ζρνιεία σο νξγαληζκνχο αλεχξεζεο θη 

επίηεπμεο ζηφρσλ. Σν ίδξπκα ζεσξείηαη πσο έρεη επίζεκν ζθνπφ, ν νπνίν θαη γίλεηαη 

απνδεθηφο απφ ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ. Έηζη, νη ζηφρνη ηίζεληαη ζε έλα γεληθφηεξν 

φξακα ηνπ πξνηηκψκελνπ κέιινληνο ηνπ ζρνιείνπ. (Beare, Caldwell, & Millikan, 

1989). 

5.Σα επίζεκα κνληέια ζεσξνχλ πσο νη απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο ιακβάλνληαη κέζσ 

κηαο ινγηθήο δηαδηθαζίαο. Σππηθά, φιεο νη επηινγέο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 

αμηνινγνχληαη ζηε δηαδηθαζία, ζε φξνπο ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Η πην 

θαηάιιειε ελαιιαθηηθή επηιέγεηαη γηα λα βνεζήζεη ζην λα επηηεπρζνχλ κεηά απηνί νη 

ζηφρνη.  

6.Οη επίζεκεο πξνζεγγίζεηο παξνπζηάδνπλ ηελ εμνπζία ησλ εγεηψλ ζαλ έλα πξντφλ 

ηεο ζέζεο ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ. Η δχλακε ησλ δηεπζπληψλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε 

ζέζε ηνπο θαη κπνξεί λα δηαηεξεζεί κφλν φζν δηαηεξεί ηε ζέζε απηή.  

7. ηα επίζεκα κνληέια, δίλεηαη έκθαζε ζηελ επζχλε ηνπ νξγαληζκνχ απέλαληη ζην 

ρξεκαηνδνηηθφ ηνπ νξγαληζκφ. Σα πεξηζζφηεξα ζρνιεία παξακέλνπλ ππεχζπλα ζηε 

ζρνιηθή ηνπο πεξηθέξεηα. ε πην ζπγθεληξσκέλα ζπζηήκαηα, νη δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιείσλ αλαθέξνληαη ζηηο εζληθέο ή ηνπηθέο θπβεξλήζεηο. ε απνθεληξσκέλα 

ζπζηήκαηα, νη δηεπζπληέο αλαθέξνληαη κφλν ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα.  

Απηά ηα επηά ζηνηρεία εκθαλίδνληαη ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ ζε θαζεκηά 

απφ απηέο ηηο αλεμάξηεηεο ζεσξίεο, νη νπνίεο φιεο καδί ζπλζέηνπλ ηα επίζεκα 

κνληέια. Απηά είλαη: (Bush, 2010) 

 Γνκηθά κνληέια  

 πζηεκηθά κνληέια  

 Γξαθεηνθξαηηθά κνληέια  

 Λνγηθά κνληέια  
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 Ιεξαξρηθά κνληέια 
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3.3 Οξηζκόο θη έλλνηα εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο 

Η εθπαηδεπηηθή εγεζία πεξηιακβάλεη θάζε άηνκν ζην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ην νπνίν 

έρεη ξφιν ζηε δηαδηθαζία ησλ απνθάζεσλ. Απηνί νη ξφινη ηππηθά είλαη νη επηζηάηεο, 

νη βνεζνί επηζηαηψλ, νη θχξηνη δηεπζπληέο, νη βνεζνί δηεπζπληψλ, νη δηεπζπληέο 

ζπνπδψλ θιπ. Απηνί νη ξφινη απαηηνχλ έλαλ αλψηεξν ηίηιν ζπνπδψλ. Απηέο νη ζέζεηο 

είλαη νη πην θαινπιεξσκέλεο ζηελ πεξηθέξεηα ηε ζρνιηθή θη έρνπλ θαη ηηο πην πνιιέο 

επζχλεο. Απηνί νη άλζξσπνη είλαη εμνινθιήξνπ ππεχζπλνη γηα ηηο επηηπρίεο θη 

απνηπρίεο κέζα ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο.       

 Ο Γ. Μπνπξαληάο (2005) αλαθέξεη φηη σο εγεζία ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί ε 

δηαδηθαζία επεξεαζκνχ ηεο ζθέςεο, ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ κηαο κηθξήο ή κεγάιεο, ηππηθήο ή άηππεο νκάδαο αλζξψπσλ απφ έλα 

άηνκν (εγέηε), κε ηέηνην ηξφπν ψζηε εζεινληηθά θαη πξφζπκα θαη κε ηελ θαηάιιειε 

ζπλεξγαζία λα δίλνπλ ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ  γηα λα πινπνηήζνπλ 

απνηειεζκαηηθνχο ζηφρνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο νκάδαο θαη ηε 

θηινδνμία ηεο γηα πξφνδν ή έλα θαιχηεξν κέιινλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε έλλνηα ηεο 

εγεζίαο ζπλδέεηαη κε ηελ αιιαγή, ηελ πξφνδν θαη ην «θαιχηεξν κέιινλ» γηα ηνπο 

αλζξψπνπο. Η εγεζία σο δηαδηθαζία άζθεζεο επηξξνήο ζε άιινπο αλζξψπνπο 

ιακβάλεη ρψξα ζηελ πξάμε κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ, φπσο ε έκπλεπζε ησλ 

αηφκσλ κέζσ ζπγθεθξηκέλνπ νξάκαηνο  γηα θαιχηεξν κέιινλ, ε αλάπηπμε ηεο 

ζθέςεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ε πινπνίεζε αιιαγψλ. Η εγεζία είλαη κηα 

ζπκπεξηθνξά κηα θνηλσληθή δηεξγαζία πνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ άζθεζε πνιχ 

ζπγθεθξηκέλσλ ξφισλ απφ άηνκα ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα ησλ νξγαληζκψλ, ησλ 

ζπιινγηθνηήησλ θαη ησλ θνηλσληψλ. 

  Καηά ηελ άπνςε ηνπ Μπνπξαληά, εγέηεο είλαη εθείλνο πνπ πξαγκαηηθά λνηάδεηαη 

γηα ηνπ αλζξψπνπο ηνπ θαη ηνπο ην δείρλεη, λνηάδεηαη γηα ηηο αγσλίεο, ηα πξνβιήκαηα, 

ηηο αλεζπρίεο ηνπο θαη είλαη θνληά ηνπο φρη κφλν γηαηί ην απαηηεί ν δηνηθεηηθφο ξφινο 

ηνπ αιιά  θαη επεηδή ηνπ αξέζεη (Μπνπξαληάο, 2002, νπ. αλ. ζην Μαλσιάθνο, 2009).  

Δίλαη δειαδή, απηφο πνπ εκπλέεη, πείζεη, νδεγεί, θηλεηνπνηεί, ελψλεη κέζσ θνηλνχ 

νξάκαηνο θαη αμηψλ, ψζηε λα θάλεη ηνπο αλζξψπνπο είηε ζε επίπεδν νξγαληζκνχ είηε 

ζε επίπεδν παλεπηζηεκίνπ εζεινληηθά θαη πξφζπκα λα επηηπγράλνπλ απνηειέζκαηα 

γηα ην «θνηλφ θαιφ». Δίλαη εθείλνο πνπ θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αλζξψπσλ 
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κέζσ ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο. Ο ελάξεηνο εγέηεο αθήλεη θιεξνλνκηά 

θαιχηεξνπο αλζξψπνπο, θαιχηεξνπο ζεζκνχο γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ, βνεζάεη ηνπο 

αλζξψπνπο, ηε ζπιινγηθφηεηα ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ζηηο θνηλσλίεο ψζηε λα 

θεξδίδνπλ ην ζήκεξα θαη λα ρηίδνπλ ην κέιινλ, πινπνηψληαο αιιαγέο.  

χκθσλα κε ηνλ Παζηαξδή (2005): «Η Ηγεζία είλαη ην πιέγκα εθείλσλ ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ ρξεζηκνπνηείο κε ηνπο άιινπο, φηαλ πξνζπαζείο λα επεξεάζεηο ηε 

δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά», ελψ εγέηεο «είναι αςηόρ ο οποίορ έσει ηην ικανόηηηα να 

επηπεάζει κάποιοςρ ανθπώποςρ να κάνοςν κάηι πος αςηόρ θέλει».   

 Ο πην ζχγρξνλνο νξηζκφο γηα ηελ έλλνηα ηεο εγεζίαο δίλεηαη απφ ηνπο Hoy & Miskel 

(2008, ζ.ζ. 419), πνπ ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ: «η ηγεζία είναι μια κοινωνική 

διαδικαζία πος εμθανίζεηαι θςζικά μέζα ζε κοινωνικά ζςζηήμαηα και μοιπάζεηαι 

ανάμεζα ζηα μέλη ηηρ. Επίζηρ, είναι κηήμα ή πεπιοςζία ενόρ οπγανιζμού παπά μιαρ 

ξεσωπιζηήρ μονάδαρ».  

Τπάξρεη κηα ζπλερήο δηακάρε γηα ηε δηαθνξά κεηαμχ εγεζίαο θαη δηνίθεζεο. Όινη νη 

δηεπζπληέο δελ αζθνχλ εγεζία. Όινη νη εγέηεο δελ είλαη δηνηθεηέο(δηεπζπληέο-

δηαρεηξηζηέο). Οξηζκέλνη κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη αλ θαη ππάξρεη επηθάιπςε ησλ 

ελλνηψλ εγεζία θαη δηνίθεζε, νη δχν απηέο δξαζηεξηφηεηεο δελ είλαη ζπλψλπκεο 

(Bass, 2010). Ο βαζκφο ηεο επηθάιπςεο απνηειεί θαη ην ζεκείν ηεο δηαθσλίαο (Yukl, 

2010). Ηγεζία θαη Γηνίθεζε απνηεινχλ έλα κνλαδηθφ ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ. 

Ο Zaleznik, A. (1997) ζην άξζξν ηνπ «Managers and leaders: Are they different?» 

Harvard Business Review, ,55,67-78, ππνζηεξίδεη φηη, θαη νη εγέηεο θαη νη δηεπζπληέο 

παξέρνπλ πνιχηηκε ζπκβνιή ζηνπο νξγαληζκνχο, αιιά ε ζπκβνιή ηνπ θαζελφο είλαη 

δηαθνξεηηθή. Οη εγέηεο ζπλεγνξνχλ ζηηο αιιαγέο θαη ζηηο λέεο πξνζεγγίζεηο, ελψ νη 

Γηεπζπληέο εζηηάδνληαη ζηε ζηαζεξφηεηα θαη ζην θχξνο. Οη εγέηεο αζρνινχληαη κε 

ηελ θαηαλφεζε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ απφθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο 

ηνπο, ελψ νη Γηεπζπληέο αζρνινχληαη κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, 

αζθψληαο εμνπζία θαη εζηηάδνπλ ζηελ επίηεπμε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

Ο John Kotter (1990) απφ ην Harvard Business School ππνζηεξίδεη φηη, εγεζία θαη 

δηνίθεζε είλαη δχν έλλνηεο δηαθνξεηηθέο αιιά ζπκπιεξσκαηηθέο γηα ηνπο 
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νξγαληζκνχο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη φηη ε εγεζία αζρνιείηαη κε ηηο αιιαγέο ελψ ε 

Γηνίθεζε κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πνιππινθφηεηαο (Kotter, 1987).  Γηα ηνλ Kotter ε 

εγεζία πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ελφο νξάκαηνο γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη ηελ 

επζπγξάκκηζε ησλ αηφκσλ κε ην φξακα απηφ κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

παξαθίλεζεο ησλ αηφκσλ γηα δξάζε ελδπλακψλνληάο ηνπο θαη εθπιεξψλνληαο ηηο 

αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηνπο. Αληίζεηα ε δηαδηθαζία ηεο δηνίθεζεο πεξηιακβάλεη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηε ζηειέρσζε , φπσο θαη 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

Με έλαλ πην ζπγθεθξηκέλν, εχζηνρν θαη πεξηεθηηθφ ιφγν, ν Bennis (1989) ζεκεηψλεη 

φηη γηα λα αληαπεμέιζνπκε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 21
νπ

 αηψλα ρξεηαδφκαζηε λέα γεληά 

εγεηψλ θαη φρη δηαρεηξηζηέο. Πην πξφζθαηα ν  Bennis (2007) ζπλνςίδεη ιέγνληαο φηη: 

«νη δηεπζπληέο θάλνπλ ηα πξάγκαηα ζσζηά, ελψ νη εγέηεο θάλνπλ ηα ζσζηά 

πξάγκαηα». πλδπάδεη έηζη ν Bennis κε κηα θξάζε ηελ αιιειεπίδξαζε ηφζν ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα φζν θαη ηε ζηφρεπζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

επηινγψλ. 

Ο Fred. C. Lunenburg (2011) ζην άξζξν ηνπ «Leadership versus Management: A key 

Distinction – At Least in Theory» αλαθέξεη φηη νη νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη ηθαλνχο 

εγέηεο θαη δηαρεηξηζηέο  γηα ηε βέιηηζηε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.  Φαίλεηαη πσο ζηε 

ζεκεξηλή δπλακηθή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, ρξεηαδφκαζηε εγέηεο πνπ λα ακθηζβεηνχλ 

ην θχξνο, λα εκπλένπλ θαη λα πείζνπλ ηα κέιε ησλ νξγαληζκψλ. Υξεηαδφκαζηε 

επίζεο θαη δηεπζπληέο γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. 

 

3.4 ρέζε εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο θαη δηνίθεζεο 

 

Η εγεζία ρξήδεη ζεκαληηθήο αμίαο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ην 

Μαλσιάθν (2009),  ε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζε 

έλα πνιχπινθν θαη δηεπξπκέλν έξγν.  Η εθπαίδεπζε δέρεηαη πηέζεηο γηα αιιαγέο, 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη ινγνδνζία. Ο εγέηεο είλαη εθείλνο πνπ ζα θάλεη 

μερσξηζηέο θαη ελδηαθέξνπζεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επαλαιακβάλεηαη θαζεκεξηλά 

ζηα ζρνιεηά θαη ζα πεηχρεη άλζξσπνη ζπλεζηζκέλνη λα θάλνπλ μερσξηζηά πξάγκαηα. 
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Η επηθξάηεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο θαη ζηνλ ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο, θαηέζηεζαλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ ηεο εγεζίαο σο 

κέζνπ ράξαμεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε βειηίσζε ησλ επηπέδσλ κάζεζεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

(Λνχε & Υαηδεγεσξγίνπ, 2009).     

Η έλλνηα ηεο δηνίθεζεο έρεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε δχν άιιεο έλλνηεο, ηεο 

εγεζίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο. Ο φξνο «δηνίθεζε» ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ 

Αγγιία, Δπξψπε θαη Αθξηθή, ελψ γηα παξάδεηγκα, ε «δηαρείξηζε» πξνηηκάηαη 

πεξηζζφηεξν σο φξνο ζηηο Η.Π.Α, Καλαδά θαη Απζηξαιία. (Briggs, Coleman, & 

Morrisson, 2012). Η «εγεζία» απνηειεί γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ 

αλαπηπγκέλνπ θφζκνπ κηα έλλνηα πνπ απνθηά ζχγρξνλν ελδηαθέξνλ. Ο Dimmock 

(1999) δηαθνξνπνηεί ηηο έλλνηεο απηέο, αλαγλσξίδνληαο σζηφζν φηη ππάξρνπλ 

αληαγσληζηηθνί νξηζκνί:  

Οη εγέηεο ησλ ζρνιείσλ βηψλνπλ εληάζεηο κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο εγεζίαο, δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο. Αλεμαξηήησο απφ ην πψο απηνί νη φξνη 

πξνζδηνξίδνληαη. Οη ζρνιηθνί εγέηεο έρνπλ δπζθνιία ζην λα απνθαζίζνπλ ηελ 

ηζνξξνπία κεηαμχ έξγσλ κεγαιχηεξσλ θαζεθφλησλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα 

εμειίμνπλ ην πξνζσπηθφ, ηε καζεηηθή θαη ζρνιηθή απφδνζε (εγεζία), ηεο δηαηήξεζεο 

ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ιεηηνπξγηψλ (δηνίθεζε) θαη ησλ κηθξφηεξσλ 

θαζεθφλησλ έξγσλ (δηαρείξηζε).  

Η δηαρείξηζε ζηηο Η.Π.A σζηφζν, δε ζπλδέεηαη κε ρακειφηεξεο ηάμεο 

θαζήθνληα, αιιά αληηκεησπίδεηαη σο θπξίαξρε έλλνηα, ε νπνία εκπεξηθιείεη ηφζν ηελ 

εγεζία φζν θαη ηε δηνίθεζε. Ο Cuban (1988) παξέρεη έλα ζαθέζηεξν δηαρσξηζκφ 

κεηαμχ ηεο εγεζίαο θαη ηεο δηνίθεζεο. Με ηνλ φξν εγεζία, νξίδεη ηελ επηξξνή ζηηο 

πξάμεηο ησλ άιισλ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Η δηνίθεζε 

είλαη απφ ηελ άιιε γηα εθείλνλ ε απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δηαηήξεζε ησλ 

νξγαλσζηαθψλ θαλνληζκψλ. Γε δίλεη δε ζε θακία έλλνηα ηδηαίηεξε αμία, θαζψο 

δηαθνξεηηθά ππφβαζξα θαη ρξνληθέο πεξίνδνη απαηηνχλ δηαθνξεηηθέο αληαπνθξίζεηο.  

Η εγεζία θαη ε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο ίζεο αμίαο αλ ηα 

ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθά θαη επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Η εγεζία θαη ε 

δηνίθεζε είλαη δηαθνξεηηθέο, αιιά θαη νη δχν ζεκαληηθέο. Η πξφθιεζε ησλ 

ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ απνδεηά ηε ζθνπηά ηνπ κάλαηδεξ θαη ην φξακά ηνπ θαη ηε 

δέζκεπζε πνπ παξέρεη ε έμππλε εγεζία. (Bush, 2010) 
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Κεθάιαην 4
ν 

: Βηνεζηθή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε θαη εγεζία 

 

4.1 Θέκαηα βηνεζηθήο ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία 

Σν θαιφ ησλ απνδεθηψλ ηεο εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλεη ηφζν ηε γλψζε φζν 

θαη ηελ πλεπκαηηθή θαη εζηθή εμέιημε ψζηε λα κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη ηηο 

αλζξψπηλεο δπλαηφηεηεο, κε απφηεξν ζηφρν λα νδεγεζεί ζην επ δελ. χκθσλα κε ηνλ 

Αξηζηνηέιε ε ηζνξξνπία ζηηο πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηέο καο είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ αξεηή. Δπηζεκαίλεη φηη νη άλζξσπνη πνπ είλαη ζθεπηφκελνη, 

εζηθνί θαη επηπρηζκέλνη καθξνπξφζεζκα επηδηψθνπλ ηελ εζηθή ζπκκεηξία ζηηο 

νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, δεκηνπξγηθέο, ζηνραζηηθέο, νηθνγελεηαθέο, πνιηηηθέο θαη 

ςπραγσγηθέο πιεπξέο ηεο δσήο ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί απηή ε ηζνξξνπία απαηηείηαη 

επίπνλε πξνζσπηθή πξνζπάζεηα γηα λα βξεί ν θαζέλαο ην αγαζφ ζηε δσή ηνπ, ψζηε 

απηή ε δηαδηθαζία αλαθάιπςεο λα εληζρχεηαη ζεκαληηθά φηαλ ζε απηή ζπκκεηέρνπλ 

θαη άιινη ζθεπηφκελνη άλζξσπνη (φπσο ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο) νη νπνίνη βαδίδνπλ ζην ίδην κνλνπάηη αλαδήηεζεο ηεο γλψζεο (O’ Toole 

J.,2005). 

Δίλαη γεγνλφο φηη ζηε βηνεζηθή, αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία δελ 

έρεη δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη δελ έρεη ππάξμεη ηδηαίηεξε ελαζρφιεζε. Όζνλ αθνξά 

ζηελ εζηθή εγεζία είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη απνθηά κεγαιχηεξε βαξχηεηα 

ζηελ πεξίπησζε ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ηδηαίηεξα εθείλσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα επαγγέικαηα θξνληίδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ηαηξηθήο, 

ηεο λνζειεπηηθήο, ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο (Noddings 2002). 

Η δεκηνπξγία θαλφλσλ απφ αξρέο απνηειεί εζηθφ πξφβιεκα ζην νπνίν ν εγέηεο 

θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί. Σν παξάδεηγκα πνπ κειεηάηαη ζηελ εξγαζία απηή είλαη 

εθείλν ηεο αξηζηνηειηθήο εζηθήο. Καηά πφζν κπνξεί ε αξηζηνηειηθή εζηθή λα 

απνηειέζεη νδεγφ θαηά ηελ επίιπζε (βην)εζηθψλ δεηεκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή εγεζία;   

Όζνλ αθνξά ηελ εζηθή εγεζία είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη απνθηά 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ πεξίπησζε ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ παξνρήο 
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ππεξεζηψλ, ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα επαγγέικαηα θξνληίδαο 

(ηαηξηθήο, λνζειεπηηθήο, θνηλσληθήο πξφλνηαο) αιιά θαη ηεο εθπαίδεπζεο. 

Δκθαλίδνληαη θάπνηα δεηήκαηα πξνηχπσλ, δηαρείξηζεο, θξνληίδαο ζηα νπνία ππάξρεη 

έλαο εγέηεο ν νπνίνο ζα επηιέμεη θάηη σο βαζηθφ θαη θάηη σο ιηγφηεξν βαζηθφ. Ση 

θάλεη ινηπφλ ν εγέηεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε; Απηφ πνπ θάλεη είλαη φηη ππεξβαίλεη 

ηνπο θαλφλεο θαη νξίδεη απηφο θαλφλεο. Δδψ ππάξρεη έλα δηπιφ δήηεκα πνπ ηίζεηαη. Ο 

ίδηνο είλαη θαλνληζηηθφο φρη κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο εθαξκνγήο θαλφλσλ, δεδνκέλσλ 

αιιά κε ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο. Όκσο ζηε ζπλέρεηα γελληέηαη θαη 

ην παξαθάησ εξψηεκα. Δίλαη ελδερφκελν λα ξσηήζεη γηα παξάδεηγκα ην επίζεκν 

θξάηνο, φπσο ην Τπνπξγείν Παηδείαο, αλ λνκηκνπνηείηαη ν εθπαηδεπηηθφο εγέηεο λα 

«αθπξψλεη» ην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ κνληέιν ή πξφγξακκα φηαλ απηφο απνθαζίζεη 

φηη δελ έρεη ζεκαζία αλ έρεη νινθιεξσζεί ε χιε, αιιά αλ έγηλε ε θαηαλφεζή ηεο. 

ην ζεκείν απηφ ζα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη ππάξρνπλ θνξέο πνπ δελ αθνινπζνχκε 

θάπνηνλ θαλφλα θαη ίζσο θαη δελ πξέπεη λα ηνλ αθνινπζνχκε. Όκσο απηφ πνηνο ζα 

καο ην πεη; Μήπσο απηφο είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα θεχγνπκε απφ ηνπο θαλφλεο αληί 

λα θηηάρλνπκε θαλφλεο πνπ είλαη πξνο φθεινο; 

Άξα νη δενληνινγίεο ηεξνχληαη αιιά θαη ππεξβαίλνληαη. Ο εγέηεο ζέβεηαη ηνπο 

θαλφλεο, αιιά θαη ηνπο ππεξβαίλεη θαη ζέηεη ν ίδηνο θαλφλεο, εθφζνλ ζχκθσλα κε ηνλ 

Αξηζηνηέιε ζθνπφο ηεο δσήο καο είλαη ε εμέιημε, ε βειηίσζε, ε νπνία επηηπγράλεηαη 

απφ απηήλ αθξηβψο ηελ ππέξβαζε. Με πνην θξηηήξην φκσο ζα ην θάλεη απηφ; 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ρξεηάδεηαη θάηη ην νπνίν ππάξρεη θαη απηφ βξίζθεηαη ζηε 

θξφλεζε. Η θξφλεζε δειαδή, έλα ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν είλαη κηα βαζηθή 

δέζκεπζε ζην αγαζφ. Δπνκέλσο, ηεξψ ηνλ θαλφλα φηαλ κνπ εμαζθαιίδεη ην αγαζφ 

θαη κε νδεγεί ζε απηφ θαη δελ ηεξψ ηνλ θαλφλα φηαλ δελ κε νδεγεί ζην αγαζφ. ηνλ 

ηζρπξηζκφ φηη ν θαλφλαο θηηάρηεθε γηα λα καο νδεγεί ζην αγαζφ κπνξεί λα αλαθεξζεί 

ε άπνςε φηη θαλέλαο θαλφλαο ζηε δσή πνπ είλαη θαζνιηθφο δελ κπνξεί λα 

ζπκπεξηιάβεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φινπο ηνπο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θιεζνχκε λα θάλνπκε κηα επηινγή ή λα πάξνπκε κηα απφθαζε. Οπφηε 

θαινχκαζηε ζηελ πεξίπησζε απηή λα ζηξαθνχκε ζηελ αλαδήηεζε θαη δηεξεχλεζε 

ηνπ λνήκαηνο ηνπ θαλφλα θξαηψληαο απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ. Γειαδή ν 

πξνζαλαηνιηζκφο πξνο  ην αγαζφ πνπ κέζσ απηνχ ζα νδεγεζνχκε  θαη ζην επ δελ.  

Πψο ινηπφλ θαλνλίδνπκε ζέηνληαο θαλφλεο νη νπνίνη αληηθαζηζηνχλ θαλφλεο; 
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Δπηιέγσ θαλφλεο κε ζηφρν λα θαλνλίζσ πάιη εθ λένπ. Δπηιέγσ απηφ πνπ έρεη 

θαηεχζπλζε πξνο έλαλ αγαζφ ζθνπφ. Απηφ  θάλεη λα κπνξεί ν εγέηεο λα δηαρεηξίδεηαη 

ηνπο θαλφλεο θαη θπζηθά δελ κπνξεί απηφ λα ην θάλεη ν νπνηνζδήπνηε. Γηφηη πξψηα 

απφ φια ρξεηάδεηαη γλψζε ηνπ ηειηθνχ ζηφρνπ πνπ δελ ηνλ έρνπλ πξνζδηνξηζκέλν 

φινη κε ηέηνηα ζαθήλεηα. Ο εγέηεο είλαη εθείλνο πνπ γλσξίδεη, θαηέρεη ηνλ ηειηθφ 

ζηφρν κε ηέηνηα ζαθήλεηα ν νπνίνο δηεξσηψκελνο ηη είλαη θαιχηεξν γηα ηελ θνηλσλία, 

επηδίδεηαη ζε επψδπλεο εζηθέο πεξηζθέςεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Δπίζεο δελ έρνπλ φινη ηελ απφιπηε δέζκεπζε ζην αγαζφ πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη κηα απνηειεζκαηηθή, θαιή, ελάξεηε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

κάζεζε, ηελ αλζξψπηλε ζνθία πνπ είλαη «ε ηειεηφηεο  ηεο αλζξψπηλεο ελέξγεηαο». 

ην ζεκείν απηφ δηαθαίλεηαη ν θηλεηνπνηεηηθφο ραξαθηήξαο  φηαλ ελδηαθέξεηαη ν 

εγέηεο λα βγάιεη θξηηηθά ζθεπηφκελνπο αλζξψπνπο δηφηη έρεη κηα ηειηθή εηθφλα, 

γλψζε γηα ην ηη είλαη ε εθπαίδεπζε. Καη έρεη επίζεο θαη κηα δέζκεπζε ζην λα 

παξακείλεη ζηαζεξφο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ πνηφηεηα απηή. Σα δχν απηά 

ραξαθηεξηζηηθά ην γλσζηηθφ απφ ηε κηα θαη απφ ηελ άιιε ε δέζκεπζε ζηελ πνηφηεηα 

θαη ζην αγαζφ είλαη απηά πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο αξεηήο, ηεο θξφλεζεο ζηνλ 

Αξηζηνηέιε.  

Δπνκέλσο ηεξνχκε ηνπο θαλφλεο αθξηβψο επεηδή ν ζηφρνο είλαη ηεξφηεξνο ησλ 

πάλησλ, φπσο ε πγεία, ε παηδεία, ε κφξθσζε. 

Μπνξεί φκσο  θαη πσο λα δηαζθαιηζζεί θαη λα εκπνδηζηεί ε ππνλφκεπζε ηεο 

ζπζηεκαηνπνίεζεο πνπ έρεη ε θξφλεζε; Απηφ ην δηαζθαιίδνπκε κε ην λα καο δψζεη ν 

εγέηεο ηελ αίζζεζε, ηελ εηθφλα, ηε γλψζε φηη έρεη απφιπηα μεθάζαξε θαηαλφεζε ηνπ 

ζηφρνπ ηνλ νπνίν επηδηψθεη ζηαζεξά. ΄Δρεη δειαδή ηε γλψζε θαη ηελ αξεηή. Δίλαη ν 

θξφληκνο εγέηεο ηνπ Αξηζηνηέιε. Απφ ηε κηα έρεη έλα ζηφρν κε δέζκεπζε ζηελ 

πνηφηεηα, ζην αγαζφ θαη απφ ηελ άιιε έρεη φινπο ηνπο ιφγνπο γηα λα επηδηψμεη απηφ 

ηνλ ζηφρν. 

Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εγεηψλ είλαη πνιπδηάζηαηνο θαη ζχλζεηνο θαζψο 

πεξηθιείεη επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο. Οη εθπαηδεπηηθνί εγέηεο πξέπεη λα έρνπλ σο 

πξσηαξρηθφ ηνπο ζηφρν θαη κέιεκα ηα ζπκθέξνληα ησλ άιισλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπο θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Σα ζπκθέξνληα απηά κπνξεί 

λα γίλνπλ θαιχηεξα αληηιεπηά φζνλ αθνξά: ηε δηαθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, 

ζηελ πξνψζεζε ηεο επζχλεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ, θαζψο θαη 



42 

 

ζηε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ. Μπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη νη 

βαζηθέο εζηθέο αξεηέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εγεζία θαη έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα 

ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ άιισλ είλαη: Η δηθαηνζχλε, 

ε θξνληίδα/αγάπε, ε αξκνλία/νκφλνηα θαη ην ζάξξνο, αλ θαη θάζε κία απφ απηέο 

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ άιιεο ζηελά ζπλδεδεκέλεο αξεηέο. (Branson C, 2007) 

 

Γηθαηνζύλε 

ηελ πεξίπησζε ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο ε Γηθαηνζχλε νξίδεηαη σο ην 

ζχλνιν ησλ  απαηηήζεσο ηνπ ηδξχκαηνο πνπ εμππεξεηνχλ ηφζν ην θνηλφ θαιφ φζν θαη 

ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ ζην ζρνιείν. Πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε έλλνηα ηεο 

δηθαηνζχλεο δελ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο θαη ησλ ίζσλ 

επθαηξηψλ, αιιά θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη φηη 

νη άλζξσπνη πνπ ζα απνθνηηήζνπλ απφ ην ζρνιείν ζα έρνπλ θαη απηή ην αίζζεκα ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη ζα ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο δίθαηεο θνηλσλίαο. Γηαδηθαζηηθά 

ε δηθαηνζχλε επίζεο αθνξά ζηελ εγεζία, ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο απνθάζεηο πνπ 

πξέπεη θαη απηέο λα είλαη δίθαηεο. Απηφ εμαξηάηαη απφ δχν θχξηνπο παξάγνληεο: 

πξψηνλ, απφ ηελ πνηφηεηα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα εθιακβάλνληαη 

σο νπδέηεξεο, ζπλεπείο θαη ακεξφιεπηεο, θαη δεχηεξνλ, απφ ηελ πνηφηεηα ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, εμαζθαιίδνληαο φηη ν θάζε έλαο αληηκεησπίδεηαη κε 

αμηνπξέπεηα θαη κπνξεί λα έρεη ην δηθαίσκα ηνπ ιφγνπ. Χζηφζν, ε εθαξκνγή ηεο 

αξρήο ηεο δηθαηνζχλεο ζε φια ζέηεη δηιήκκαηα γηα ηνπο εγέηεο ηνπ ζρνιείνπ. Γελ 

είλαη πάληα εχθνιν λα εμππεξεηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο εγέηεο κεκνλσκέλα 

ζπκθέξνληα παξάιιεια κε ηα ζπκθέξνληα ηεο επξχηεξεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο εθπαηδεπηηθφο επηζπκεί λα ιάβεη εθπαηδεπηηθή 

άδεηα πξνθεηκέλνπ λα πεξαηψζεη ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπ ζπνπδέο ή κηα δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ είλαη λα ιάβεη ηελ άδεηα αιιά ην ζπκθέξνλ 

ησλ καζεηψλ ηνπ είλαη λα κελ ηε ιάβεη θαζψο ζα ζηεξεζνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ, έζησ 

θη αλ καθξνπξφζεζκα σθειεζνχλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο επηκφξθσζεο ηνπ ελ 

ιφγσ εθπαηδεπηηθνχ. Οκνίσο, νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηθαηνζχλεο ζε 

πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ελφο παηδηνχ κε έλαλ δάζθαιν κπνξεί λα ππνλνκεχζνπλ ην 

εζηθφ ηνπ πξνζσπηθνχ, θαη λα απεηιήζνπλ ηε ζπιινγηθφηεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

αηκφζθαηξα.  (Branson C, 2007). 

 

Φξνληίδα/αγάπε 
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Η αξεηή ηεο θξνληίδαο/αγάπεο ππεξβαίλεη εθείλε ηεο δηθαηνζχλεο ηδίσο γηα 

ηελ ππνζηήξημε ησλ αδπλάησλ θαη ησλ κεηνλεθηηθψλ θνηηεηψλ, ή γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. Η αξεηή ηεο 

θξνληίδαο/αγάπεο κπνξεί λα εθδειψλεηαη κε ηξφπνπο φπσο: ελζάξξπλζε ηεο 

πξνζσπηθήο πεξηζπιινγήο, ππνζηήξημε κέζσ δηαιφγνπ, ζπκπφληα, ελζάξξπλζε 

αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο θαη δεκηνπξγία αηκφζθαηξαο ακνηβαίαο ππνζηήξημεο θαη 

πξνζπάζεηαο. Πνιινί εθπαηδεπηηθνί εγέηεο αληηκεησπίδνπλ θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε 

δηιήκκαηα ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηδίσμε ησλ ζηφρσλ κηαο θαη θαινχληαη λα 

εληζρχζνπλ ηελ ζπλνιηθή νξγαλσηηθή απφδνζε, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή πξέπεη λα 

πξνζηαηεχζνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηα ζπκθέξνληα ησλ αζζελέζηεξσλ 

θνηηεηψλ πνπ δελ δχλαληαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ ζπλνιηθή επηηπρία ηνπ ζρνιείνπ 

θαζψο είηε δελ έρνπλ ππνδεηγκαηηθή ζπκπεξηθνξά, είηε έρνπλ πνιχ ρακειή επίδνζε 

ζηα καζήκαηα Η αξεηή ηεο θξνληίδαο/αγάπεο κπνξεί επίζεο λα έξρεηαη ζε 

ζχγθξνπζε κε ηελ αξεηή ηεο δηθαηνζχλεο, ηδίσο φηαλ ηίζεληαη ζέκαηα δηθαηνζχλεο, 

φπνπ  επηβάιιεηαη ε ηηκσξία ή ε κνκθή γηα ηηο πξάμεηο ελφο καζεηή, ζε πξνάζπηζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο επξχηεξεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. (Hursthouse R, 2000) 

 

Αξκνλία/νκόλνηα 

 

Η αξεηή ηεο αξκνλίαο/νκφλνηαο παξέρεη ηε βάζε γηα έλα θνηλφ φξακα ελφηεηαο θαη 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Η αξεηή ηεο αξκνλίαο εμαξηάηαη 

ηνπιάρηζηνλ απφ δχν άιιεο αξεηέο ηεο εζηθήο εγεζίαο. Η πξψηε είλαη ε επγέλεηα πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηνπ απηνζεβαζκνχ θαη ηεο γεληθφηεξεο θαιήο εηθφλαο 

ησλ άιισλ. Η δεχηεξε είλαη ε γελλαηνδσξία πνπ ζπκβάιιεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ άιισλ. Απηή απαηηείηαη λα έρεη θαη ν εθπαηδεπηηθφο εγέηεο γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο γεληθφηεξνπ θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο. Οη εθπαηδεπηηθνί εγέηεο πξέπεη 

λα έρνπλ θαηαλφεζε, ε νπνία λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο πνηθίιεο πεπνηζήζεηο θαη αμίεο 

ησλ καζεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, είηε είλαη ζξεζθεπηηθέο, πνιηηηθέο ή  άιιεο Οη 

εζηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ν εθπαηδεπηηθφο εγέηεο είλαη πνιιέο θαη δελ 

είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ δεκηνπξγνχληαη δηελέμεηο θαη παξεμεγήζεηο. Η αξεηή ηεο 

αξκνλίαο/νκφλνηαο απαηηεί ηα άηνκα λα ζθέθηνληαη θαη λα ελεξγνχλ πέξα απφ ηηο 

δηθέο ηνπο  απφςεηο, πνπ είλαη ήδε πξνθαζνξηζκέλεο. πγθεθξηκέλα απαηηεί 

απζεληηθέο ζηξαηεγηθέο εγεζίαο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίεο λα 

επηθεληξψλνληαη ηδηαίηεξα ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη 
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ηελ παξνρή θαιχηεξσλ επθαηξηψλ κάζεζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο. (Shapiro J.P. & 

Stefkovich J.A., 2005) 

Θάξξνο 

Η αξεηή ηνπ ζάξξνπο είλαη απαξαίηεηε φηαλ ν εγέηεο θαιείηαη λα πάξεη 

δχζθνιεο απνθάζεηο. Ιδηαίηεξα φηαλ ππάξρεη ζχγθξνπζε αμηψλ ή ζπκθεξφλησλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. Η αξεηή ηνπ ζάξξνπο είλαη έλα απαξαίηεην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο εθπαηδεπηηθνχ εγέηε, αλαγθαίν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ησλ άιισλ εζηθψλ αξεηψλ. ηνλ ζρνιηθφ ρψξν νη εθπαηδεπηηθνί εγέηεο 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ εζσηεξηθέο πξνθιήζεηο θαη δηιήκκαηα. Γηα  

παξάδεηγκα, ε ππεξάζπηζε ελφο καζεηή εηο βάξνο ελφο ζπλαδέιθνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

γηα ιφγνπο δηθαηνζχλεο, κπνξεί λα ππνλνκεχζεη ηε ζπιινγηθφηεηα θαη ηηο αξκνληθέο 

επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο, ή επίζεο φηαλ πξέπεη λα ιεθζεί δξάζε θαηά ελφο 

ζπλαδέιθνπ ηνπ νπνίνπ ε δηδαθηηθή απφδνζε είλαη θάησ απφ ην γεληθφ φξην 

απνδνρήο. Τπάξρνπλ επίζεο εμσηεξηθά δηιήκκαηα θαη πξνθιήζεηο φπνπ γηα 

παξάδεηγκα, ν εθπαηδεπηηθφο εγέηεο ηνπ ζρνιείνπ αληηζηέθεηαη έλαληη ζε παξάινγεο 

εμσηεξηθέο απαηηήζεηο κε θίλδπλν λα ππνζηεί ηηο αλάινγεο ζπλέπεηεο απφ αλψηεξε 

αξρή ηεο εθπαίδεπζεο. Σν λα ζπλαληά έλαο εθπαηδεπηηθφο εγέηεο ηέηνηνπ είδνπο 

πξνθιήζεηο θαη λα παξακέλεη πηζηφο ζε απηφ πνπ ζεσξεί σο ζσζηφ απαηηεί 

πξνζσπηθή βνχιεζε θαη ζάξξνο.  (Shapiro J.P. & Stefkovich J.A., 2005) 

Οη εθπαηδεπηηθνί εγέηεο δελ πξέπεη φκσο λα παξακεξίδνπλ θαη ηηο δηθέο ηνπο 

αλάγθεο Με άιια ιφγηα, πξέπεη λα ππάξρεη κηα ηζνξξνπία. Μηα ζεηξά απφ πξφζθαηεο 

εκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ πεξηγξάςεη ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο νη 

εθπαηδεπηηθνί εγέηεο ιεηηνπξγνχλ. Σφληζαλ, επίζεο, ηφζν ηε θχζε ησλ εζηθψλ 

δηιεκκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαη ηηο πεγέο έκπλεπζήο 

ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημε γηα ηελ επίιπζε ησλ δηιεκκάησλ κε ηα νπνία έξρνληαη 

αληηκέησπνη. Έηζη αλαπηχζζνληαη πξνγξάκκαηα γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ. Πξνυπφζεζε φκσο είλαη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ, ησλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ 

ψζηε νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί εγέηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε  πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο θαη ζπλερή επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε γηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ άκεζε 

ζχλδεζε κε ηα εζηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα ζηα ζρνιεία. 

(Noddings N, 2002) 
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4.2 Δθπαηδεπηηθή εγεζία: Φηινζνθηθά δεηήκαηα 

4.2.1. Η θξόλεζε σο είδνο αξεηήο 

 

    Ο Αξηζηνηέιεο πξνζδηνξίδεη ηελ έλλνηα ηεο αλζξψπηλεο επδαηκνλίαο, 

ιέγνληαο πσο ζπλίζηαηαη ζηελ ηέιεηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ μερσξίδεη ηνλ άλζξσπν 

απφ ηα δψα, ηε ινγηθή δξαζηεξηφηεηα ,πξάγκα πνπ είλαη δπλαηφ λα ζπληειεζηεί , 

κφλν εάλ νη δπλάκεηο ηεο ςπρήο βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε (αξεηή) θαη ζεσξεί 

πξνυπφζεζε γηα έλαλ επδαίκνλα βίν, ηε θξφλεζε (Nesselrath:2001,542). 

      Ο ηαγεηξίηεο θηιφζνθνο, ζπκθσλεί κε ην σθξάηε θαη ην Πιάησλα πσο 

ην χςηζην αγαζφ θαη ν αλψηαηνο ζθνπφο ελφο επδαίκνλα βίνπ είλαη ε επδαηκνλία 

,σζηφζν επηζεκαίλεη πσο ζηελ επδαηκνλία δελ νδεγνχλ ηνλ άλζξσπν ,ε εδνλή θαη ε 

απφιαπζε αιιά ε ΄΄ηειεηφηεο ηεο αλζξψπηλεο ελέξγεηαο΄΄, ε νπνία είλαη ινγηθή 

ελέξγεηα, ε αξεηή (Βνξέαο:1957 ,36). 

     Δπνκέλσο, πξάηηνληαο ζηνλ θαζεκεξηλφ ηνπ βίν, φζα ζπκθσλνχλ κε ηελ 

αξεηή, ν άλζξσπνο ζπλαληά ηελ επδαηκνλία ηνπ .Η αξεηή, σζηφζν εκθαλίδεηαη δηηηά 

,σο ζεσξεηηθή θαη σο πξαθηηθή .Η ζεσξεηηθή πξνέρεη, ελψ ε πξαθηηθή αξεηή, ε 

εζηθή, ηελ αθνινπζεί σο δεπηεξεχνλ αιιά νπζηψδεο κέξνο. 

      Ο Αξηζηνηέιεο ππνζηήξημε φηη ε αξεηή απνηειεί έλα ραξαθηεξνινγηθφ 

γλψξηζκα ην νπνίν εθδειψλεηαη κέζσ ηεο θαζ’ έμηλ δξαζηεξηφηεηα (Rachels James, 

2010, «ηνηρεία εζηθήο θηινζνθίαο» εθδ. νθηψ). πκθσλεί πιήξσο κε ηελ πιαησληθή 

αληίιεςε πεξί δσήο, φπνπ δεζπφδνπζα ζέζε θαηέρεη ε αξεηή. Μέζα ζηελ Ηζηθή ηνπ, 

είλαη δσληαλέο φιεο νη βαζηθέο αμίεο ηεο αξραίαο εζηθήο, ην πλεχκα ηνπ σθξάηε, ε 

επγέλεηα θαη ε αμηνινγία ηεο θνηλσλίαο θαη ζπλπθαίλνληαη ζηελ φιε αλάιπζε ησλ 

αμηψλ πνπ ν ίδηνο καο πξνζθέξεη (Θενδσξαθφπνπινο Ισάλλεο, 2006 , «Δηζαγσγή ζηε 

θηινζνθία», Αζήλα,  εθδ. Δζηία, ηφκ. Β΄, ζει. 40-41). 

Ο Αξηζηνηέιεο ζεσξεί , πσο πξέπεη λα δηαθξίλνπκε αλάκεζα ζηε δχλακε ηεο 

ινγηθήο πνπ αλαγλσξίδεη θαη καο πξνζδηνξίδεη ηη είλαη ζσζηφ θαη αλάκεζα ζηε 

δχλακε ηεο πξνζπάζεηαο πνπ είλαη ινγηθή κε ηελ έλλνηα φηη ππαθνχεη ηφζν ζηε 

ζεσξεηηθή φζν θαη ζηελ πξαθηηθή ζθέςε. Γηα ην ιφγν απηφ πξνθχπηεη θαη ν 

δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηελ ζηηο δηαλνεηηθέο θαη ηηο εζηθέο αξεηέο (Ηζ.Νηθ.1,13). 

Όπσο καο ιέεη ν Αξηζηνηέιεο, ν Πιάησλαο, ηαχηηζε ηελ εζηθή κε ηελ γλψζε, ηελ 

εζηθή κε ηελ ινγηθή («σθξάηεο κελ νπλ ιφγνπο ηαο αξεηάο ψεην είλαη, επηζηήκαο 

γαξ είλαη απάζαο», Ηζηθά Νηθνκάρεηα, 1116 b 4). 
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    Οη δηαλνεηηθέο αξεηέο εγγπψληαη ηε γλψζε ηεο αιήζεηαο  θαη αληηζηνηρνχλ 

ζην έιινγν κέξνο ηεο ςπρήο, ελψ ηεινχλ ππφ ηελ ηζρχ θαη αμία ηνπ ιφγνπ .Ο ιφγνο 

είλαη ην ζηνηρείν πνπ παξέρεη ζηνλ άλζξσπν ηε δπλαηφηεηα λα ξπζκίδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ κε βάζε πξνθαζνξηζκέλεο ινγηθέο ζπιιήςεηο .Οη εζηθέο αξεηέο 

αληίζεηα, είλαη απνηέιεζκα ηνπ έζνπο. 

     ηε θαηεγνξία ησλ δηαλνεηηθψλ αξεηψλ, αλήθνπλ κεηαμχ άιισλ,  ν νοςρ   

πνπ είλαη ηθαλφο λα θαηαλνήζεη ηηο αξρέο (αμηψκαηα) , ε επιζηήμη πνπ νδεγεί ζηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ε ζοθία πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζετθψλ 

νπζηψλ θαη ησλ άζηξσλ, ε ηέρλε θαη  ηειεπηαία ε θπόνηζη, δειαδή ε νξζή 

ζπκπεξηθνξά πνπ απνηειεί ηελ πεξηνρή ηεο πξαθηηθήο ινγηθήο, θαηαλνεί ηηο 

πξαθηηθέο αξρέο θαη θαηεπζχλεη ηελ πξαθηηθή ζθέςε κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε (Ηζ.Νηθ.6). 

      Η θξφλεζε δε κπνξεί λα ζεσξεζεί ηέρλε, ελψ παξάιιεια δηαθνξνπνηείηαη 

θαη απφ ηελ επηζηήκε, επεηδή αθξηβψο ζρεηίδεηαη κε ηελ πξάμε θαη ε πξάμε αθνξά ηα  

΄΄θαζ΄έθαζηα΄΄ ελψ ε επηζηήκε΄΄ηα θαζ’φινπ΄΄ . 

      Η θξφλεζε έρεη ηελ εηπκνινγηθή ξίδα ηεο ζηε ιέμε ΄΄θξελ ΄΄ θαη αληιεί ηε 

ζεκαζία ηεο απφ ηε ιέμε θαξδηά, ελψ ζηελ Αξηζηνηειηθή αληίιεςε παίξλεη πην 

νινθιεξσκέλε δηάζηαζε θαη γίλεηαη νπζηαζηηθά ε έδξα ησλ δηαλνεηηθψλ δπλάκεσλ, 

ηεο ςπρήο, ηεο αληίιεςεο θαη ηεο ζθέςεο .Η θξφλεζε θαηά ην ηαγεηξίηε θηιφζνθν, 

ηζνκνηξάδεηαη αλάκεζα ζην «γηγλψζθσ» θαη ην «ζεσξψ». 

      Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θξφλεζεο είλαη ν παλαλζξψπηλνο ραξαθηήξαο 

ηεο, ε άκεζε ζρέζε ηεο κε ηελ αξεηή θαη ε θαζνιηθή αλαθνξά ηεο ζην θαηλφκελν ηεο 

δσήο .Φπζηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ππαηλίζζνληαη ηελ αλάγθε παηδαγσγηθήο 

παξέκβαζεο γηα λα εθθξαζηεί ε θξφλεζε απφ ηε δπλάκεη πξννπηηθή ηεο ζε 

ελεξγεηηθή παξνπζία (Νηθεηαξά:2001). 

       χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ν δάζθαινο νπζηαζηηθά δηακεζνιαβεί ην 

ινγηζκφ θαη ηε ςπρή ησλ καζεηψλ κε γλψζε θαη παξάγεη ηε κάζεζε 

(Σδσξηδφπνπινο: 2006 ,1) .Άιισζηε ε θαηάθηεζε ηεο αξεηήο δε πξνέξρεηαη κφλν 

απφ ηε γλψζε θαη ηελ άζθεζε αιιά θαη απφ ηε ζέιεζε, ελψ κέζσ ηεο επαλάιεςεο 

γίλεηαη ΄΄έμηο΄΄ (Βνξέαο:1957,37) . 

       O Αξηζηνηέιεο αλαθεξφκελνο ζηνλ άλζξσπν θχζεη θαη θαηά θχζηλ 

γέγνλελ άλζξσπνο αλαθέξεηαη εκκέζσο θαη ζην ηδηαίηεξν απηφ ραξαθηεξνινγηθφ ηνπ 

ζηνηρείν, ηε θξφλεζε, σο ηδηφηεηαο ηνπ δσηθνχ είδνπο πνπ ηεο επηηξέπεηαη λα 
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ρεηξαγσγεζεί απφ ηελ επηζηήκε. Η θπζηθή ινηπφλ ππνδνκή ηεο θξφλεζεο, απαηηεί 

θαη ηαπηφρξνλα εμππεξεηεί ην παηδαγσγηθφ ρεηξηζκφ ηεο. 

        Δίλαη ζαθέο πσο πνιχ πεξηζζφηεξν εκπινπηίδεηαη ε πξναλαθεξζείζα 

αλάπηπμε  απφ ην δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θξφλεζεο, ην ραξαθηεξηζκφ θαηά 

θχζηλ πνπ πξνζηδηάδεη κφλν ζηνλ άλζξσπν .Η γεληθφηεξε αγσγή εληζρχεη ηε θξφλεζε 

θαη ηελ ελδειερεηαθή αλάπηπμε ηεο (Νηθεηαξά :2001) ελψ παξάιιεια  ηελ ππνβνεζά 

λα γίλεηαη θηήκα ησλ σξίκσλ αηφκσλ πνπ ζπλεζίδνπλ λα πξάηηνπλ πάληνηε θαηά 

ηνπο εζηθνχο θαλφλεο θαη ηηο εζηθέο αξρέο. 

       Δπνκέλσο, ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δηαλνεηηθψλ αξεηψλ, είλαη πσο 

νθείινπλ κεγάιν κέξνο ηεο γέλεζεο θαη επαχμεζεο ηνπο ζηε δηδαζθαιία. Παξάιιεια 

θαη ε θξφλεζε γηα λα θαηαθηεζεί  απαηηείηαη πινχζηα εκπεηξία θαη πνιχο ρξφλνο. 

Δίλαη ινηπφλ ζαθήο ν πξσηαξρηθφο ξφινο πνπ ν Αξηζηνηέιεο αλαζέηεη ζην 

δηδάζθνληα (Λππνπξιήο:1986,30) θαζψο είλαη αμηνζεκείσηε θαη ε δηάξθεηα πνπ 

ρξεηάδεηαη ε θξφλεζε γηα λα θαηαθηεζεί. H ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε είλαη απηή πνπ 

νπζηαζηηθά ζα ελδπλακψζεη ηε θξφλεζε θαη ζπληζηά κηα εμειηθηηθή πξάμε κέζα ζην 

ρξφλν, γεγνλφο πνπ θαηά ην ηαγεηξίηε θηιφζνθν Αξηζηνηέιε, απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε. 

Η δηαλνεηηθή αξεηή νξίδεηαη σο κηα επίπνλε έμηο θαη κειέηε θαηαζηάζεσλ θαη 

πξαγκάησλ θαη φπσο πξναλαθέξζεθε απαηηεί λα εθδειψλεηαη θαηφπηλ δηάξθεηαο θαη 

εμειηθηηθά, κάιηζηα θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε, ε θξφλεζε σο δηαλνεηηθή αξεηή , παίξλεη 

ηε κνξθή παξαηεηακέλεο καζεηείαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεηείαο απηήο, ν 

καζεηεπφκελνο δηακνξθψλεη κηα κνλαδηθή εκπεηξία απφ ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ κειεηά θαζψο θαη απφ ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο 

πξνζέγγηζεο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, γλσξίδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ δηάθνξα 

ζεκαηηθά αληηθείκελα, απμάλεη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηηο εμαζθεί  θαη ζπγθξνηεί 

ηεθκεξησκέλε άπνςε γηα φζα καζαίλεη .Αθνινπζψληαο ηε πνξεία απηή, παξέρεηαη 

ζηνλ άλζξσπν ε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη πιεζψξα εκπεηξηψλ απφ ηηο θαζεκεξηλέο 

ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ απνθηά, ψζηε λα πξαγκαηψζεη ηελ αξεηή ζηνλ θαζεκεξηλφ 

βίν ηνπ. 

πλεπψο, θάζε άλζξσπνο νθείιεη θαηά ηελ Αξηζηνηειηθή ζεσξία λα γλσξίδεη 

κε βάζε ηελ αληίζηνηρε θαιιηέξγεηα ηεο ινγηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο, λα δηαθξίλεη ην 

θαθφ απφ ην θαιφ ή λα αληηκεησπίζεη έλα θαζνξηζηηθφ δίιιεκα ζηε δσή ηνπ 

(Σδσξηδφπνπινο: 2006 ,4). O δηδάζθσλ επίζεο δε ράλεη ην ξφιν ηνπ, θαηά ηε 
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δηάξθεηα ησλ δηεξγαζηψλ απηψλ, αιιά νθείιεη ζπλερψο λα εκπινπηίδεη θαη ν ίδηνο ηελ 

εκπεηξία ηνπ κε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ θαζεκεξηλά νη δηδαζθφκελνη. 

Ο δηδάζθαινο ινηπφλ είλαη ν πξψηνο πνπ γίλεηαη θνξέαο ηεο επηζηεκνληθήο 

γλψζεο, ηεο ζεσξεηηθήο ζνθίαο δειαδή θαη ελ ζπλερεία κεηαδίδεη ηε δηαλνεηηθή 

αξεηή, ηελ πξαθηηθή ζνθία ζην καζεηή. Η θξφλεζε απνηειεί άιισζηε πνηφηεηα ή  

ηδηφηεηα ηεο ζθέςεο θαη ζπληειεί ψζηε θάζε ζεσξεηηθή επίδνζε λα ζπκπνξεχεηαη κε 

ηελ πξάμε .(Σδσξηδφπνπινο :2006,5). 

 ην έλαην θεθάιαην κάιηζηα, ησλ Ηζηθψλ Νηθνκαρείσλ, ν Αξηζηνηέιεο καο 

αλαθέξεη πσο φπνηνο  γλσξίδεη θαιά φ,ηη ηνλ αθνξά θαη αθηεξψλεη ηνλ θαηξφ ηνπ γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ είλαη θξφληκνο .ην ζεκείν απηφ ππάξρεη κηα ηαχηηζε ηεο θξφλεζεο 

κε ηελ πιήξε αλζξσπνγλσζία θαη κάιηζηα ηελ απηνγλσζία .Η χπαξμε, ε αλζξψπηλε 

νπζία θαη ην είλαη απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ κεηαρεηξίδεηαη ε παηδαγσγηθή, ηαπηφρξνλα 

φκσο θαη ηελ θχξηα γλψζε ηνπ θξφληκνπ αλζξψπνπ θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε, επεηδή 

απηφ πνπ αθνξά ηνλ άλζξσπν είλαη θαηαξράο, ν ίδηνο ν εαπηφο ηνπ .Η θξφλεζε είλαη 

ην ζείν ζηνηρείν κέζα ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, κέξνο ηεο ςπρήο θαη επηζηήκε 

«αθξηβεζηάηε» (Κνχηξαο :1996 ). 

Αμίδεη λα ηνληζηεί πσο πηνζεηψληαο ηνλ πξαθηηθφ ραξαθηήξα ηεο θξφλεζεο, ν 

ηαγεηξίηεο θηιφζνθνο ζηε ζπλέρεηα ηε ζεσξεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε ηεο αγαζήο 

πξναίξεζεο. Μάιηζηα, φπσο πξναλαθέξζεθε ν αξηζηνηειηθφο νξηζκφο ηε 

ραξαθηεξίδεη σο ΄΄έμηλ΄΄ θαη επεηδή ε έμηο, ε δηακνξθσκέλε απφ ηνλ νξζφ ιφγν 

ηαπηίδεηαη ζηνλ Αξηζηνηέιε κε ηελ ίδηα ηελ αξεηή, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ζην 

ζεκείν απηφ ν θηιφζνθνο πξνβαίλεη ζε κηα ηαχηηζε ηεο αξεηήο κε ηε θξφλεζε. 

Οη αγαζέο έμεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζνθία, νδεγνχλ θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε 

ζηε θαηάθηεζε ηνπ επδαίκνλνο βίνπ. H κειέηε ησλ δηαλνεηηθψλ αξεηψλ ζπλεπψο, 

απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα βνεζεηηθή ζην λα καο γλσξίζεη πνηα ζηνηρεία αθξηβψο 

ζπληζηνχλ ηελ επδαηκνλία θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο ζα πξέπεη 

ζπλεηδεηά λα ηελ επηδηψθεη. 

Οη δηαλνεηηθέο αξεηέο θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε θξφλεζε, εμαηηίαο 

ηεο έληαμεο ηνπο ζην θαζαξά ινγηθφ κέξνο ηεο ςπρήο, ην νπνίν θαηεπζχλεηαη απφ ην 

ιφγν  επηηξέπνπλ ζηνλ άλζξσπν λα νξγαλψλεη ηε δσή ηνπ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη 

ηνπ ππνδεηθλχνπλ ην ηξφπν απηφλ, σζηφζν ν ίδηνο είλαη ν απνθιεηζηηθφο κεηέρσλ ζηε 

δηαδηθαζία γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ επδαίκνλνο βίνπ θαη νη επηινγέο ηνπ εμαξηψληαη 

απφιπηα απφ ηηο επηδηψμεηο ηνπ. 
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Αλαθεθαιαηψλνληαο ινηπφλ, αληηθείκελν ηεο θξφλεζεο είλαη ηα αλζξψπηλα 

πξάγκαηα, ηα πξάγκαηα δειαδή εθείλα ζρεηηθά κε ηα νπνία κπνξεί λα θξίλεη θαη λα 

απνθαζίδεη ν άλζξσπνο. Γηαηί ιέκε φηη ε θπξηφηεξε ελέξγεηα ηνπ θξφληκνπ αλζξψπνπ 

είλαη λα θξίλεη θαη λα απνθαζίδεη ζσζηά. Αιιά φηαλ πξφθεηηαη γηα πξάγκαηα πνπ 

είλαη αδχλαηνλ λα είλαη δηαθνξεηηθά ή δελ επηδηψθνπλ έλα πξαγκαηνπνηήζηκν ζθνπφ, 

θαη κάιηζηα ζθνπφ πνπ απνβιέπεη ζε έλα αγαζφ πνπ κπνξεί λα επηηχρεη, θαλέλαο δε 

κπνξεί λα θξίλεη θαη λα απνθαζίδεη. Δπνκέλσο απφιπηα θξφληκνο άλζξσπνο είλαη 

εθείλνο πνπ γλσξίδεη χζηεξα απφ ψξηκε ζθέςε, λα απνθηά απηφ πνπ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηε δξάζε ην ππέξηαην “αγαζφ” (Ηζ.Νηθ.1141b7-1). 

 

4.2.2 Ο ξόινο ηεο θξόλεζεο ζηελ αξηζηνηειηθή  εζηθή 

 

«Η αξεηή ινηπφλ είλαη έμε πξναηξεηηθή, πνπ ππάξρεη ζηo  κέζνλ αλαθνξηθά 

κε καο, νξηζκέλε απφ ην ιφγν ηνλ νπνίν ν θξφληκνο θαζνξίδεη» (Ηζ.Νηθ .1106b-

11076b). 

Η πξψηε ζπληζηψζα ηνπ νξηζκνχ απηνχ, αθνξά ηελ έλλνηα ηεο έμεο θαη 

νπζηαζηηθά ππνδειψλεη πσο νη εζηθέο αξεηέο δελ είλαη θπζηθέο αιιά νχηε θαη 

αθχζηθεο ζηνλ άλζξσπν, απιψο ελππάξρεη ζηνλ θαζέλα ε δπλαηφηεηα λα ηηο 

απνθηήζεη, κέζσ ηνπ εζηζκνχ. 

εκείν εθθίλεζεο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ έμεσλ είλαη ε ιχπε αιιά θαη ε 

εδνλή πνπ ληψζνπκε έπεηηα απφ θάζε πξάμε (Ηζ.Νηθ .1104b ,3-5). Με ηελ 

επαλαιακβαλφκελε εθηέιεζε ελάξεησλ πξάμεσλ δηακνξθψλνπκε ζηαδηαθά ην ήζνο 

καο. 

Λνγηθά αθνινπζνχκελνη ην ζπζρεηηζκφ ηνπ έζνπο κε ηηο εζηθέο πξάμεηο, είλαη 

επφκελν λα δηαπηζηψζνπκε πσο ην απνηέιεζκα ησλ πξάμεσλ απηψλ δελ αξθεί γηα λα 

ηηο θξίλεη σο αγαζέο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ν «πξάηησλ» λα βξίζθεηαη ζηελ 

θαηάιιειε δηάζεζε γηα λα πξάηηεη ηα φζα πξέπεη, κε ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη 

(Ηζ.Νηθ.1105a,30). Η βνχιεζε ε νπνία πξνυπνζέηεη ηε λφεζε, ε ινγηθή, δειαδή, 

βνχιεζε, ζπληζηά ηελ έδξα ηεο εζηθήο αμίαο ησλ πξάμεσλ ηνπ αλζξψπνπ. Δίλαη δε 

αγαζή ε βνχιεζε φηαλ απηή θαηεπζχλεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ εθείλν πνπ 

νλνκάδνπκε θαζήθνλ ή ρξένο.  Όηαλ ε βνχιεζε πξάηηεη θαη εθ’ φζνλ εθιέγεη ηη 

πξέπεη λα πξάμεη ζχκθσλα κε ηε λφεζε, ηφηε ε βνχιεζε απηή είλαη πξάγκαηη 
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πξναίξεζε, δειαδή είλαη πάλσ απφ ηα έλζηηθηα, ηα νπνία θαζνδεγνχλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δψνπ κε αζθάιεηα. Δπεηδή αθξηβψο ην δψν δελ έρεη βνχιεζε, είλαη 

εμσ-εζηθφλ, δελ έρεη δειαδή εζηθή θαη ην έλζηηθηφ ηνπ απνηειεί ηε δέζκεπζή ηνπ 

(Θενδσξαθφπνπινο 2007). 

 Παξνπζηάδεη ν Αξηζηνηέιεο κηα ζεσξία γηα ην ηη είλαη ε Αξεηή πξάγκα ην 

νπνίν απνηειεί άκεζε ζπλέπεηα ηνπ επηρεηξήκαηνο γηα ην έξγν ηνπ αλζξψπνπ, πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην πξψην βηβιίν ησλ Ηζηθψλ Νηθνκαρείσλ. Σν επηρείξεκα γηα ην 

έξγν ηνπ αλζξψπνπ ππνζηεξίδεη φηη ν άλζξσπνο έρεη σο βαζηθή ηνπ ιεηηνπξγία λα 

εθαξκφδεη ηε ινγηθή σο κία δεμηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα δήζεη. Απηή ε δεμηφηεηα, είλαη 

θαη ε δεμηφηεηα κε ηελ νπνία νξίδεηαη θαη ε Αξεηή. Φαίλεηαη, δειαδή, ε Αξεηή λα 

είλαη σο έλα βαζκφ, έλα ινγηθφ θαηαζθεχαζκα θαη ηελ νξίδεη σο έμη, πνπ ζεκαίλεη 

κία θαηάζηαζε, θάηη ην νπνίν έρσ, απφ ην νπνίν είκαη δηακνξθσκέλνο. Δπεηδή 

αθξηβψο ε αληίιεςε ηνπ Αξηζηνηέιε είλαη αξθεηά λαηνπξαιηζηηθή (παίξλνληαο 

ππφςε ηη είδνπο είλαη ν άλζξσπνο) κία αλάινγε αληίιεςε είλαη θαη ε αληίιεςε πνπ 

έρεη γηα ηελ Αξεηή. Τπάξρεη, δειαδή, ή ζα πξέπεη λα ππάξρεη, ε Αξεηή ζηνλ 

άλζξσπν, φπσο ππάξρεη ε θαιή πγεία, ε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. Γελ είλαη, φηη ε 

θαιή πγεία είλαη κία θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη ζηνλ άλζξσπν, αιιά είλαη κία 

θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη ζηνλ άλζξσπν θαη πνπ ηνπ επηηξέπεη λα θάλεη κία ζεηξά απφ 

πξάγκαηα. Με κία αλάινγε έλλνηα παξνπζηάδεη θαη ηελ έλλνηα ηεο εζηθήο - θπζηθά 

κηιάκε πάληα γηα ηελ εζηθή αξεηή θαη φρη γηα ηε δηαλνεηηθή. Όπσο δηαρσξίδεη ην 

Λφγν αλάκεζα ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ, αλάινγα δηαρσξίδεη ηελ Αξεηή ζε 

δηαλνεηηθή θαη εζηθή. Όπσο ν ζεσξεηηθφο ιφγνο έηζη θαη ε δηαλνεηηθή εζηθή είλαη ην 

κέξνο εθείλν, ην νπνίν δελ αθνξά πξάμεηο αιιά αθνξά νπνηαδήπνηε ζεσξία. Αθνξά, 

δειαδή, δηάθνξεο θηινζνθηθέο απφςεηο θαη ζπδεηήζεηο, αιιά φρη ζεσξήζεηο ηνπ 

ιφγνπ πνπ λα νδεγνχλ ζε πξάμεηο. Μέζα ζε απηφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ζε απηνχ ηνπ 

είδνπο θηινζνθηθψλ ζεσξήζεσλ, κπνξεί θαλείο λα δείμεη αξεηή, δειαδή λα δείμεη 

θάπνηα αξηζηεία. Απηή ε αξεηή είλαη ε δηαλνεηηθή αξεηή, ε ηθαλφηεηα δειαδή ηνπ 

αλζξψπνπ, πνπ κπνξεί λα ζθέθηεηαη θηινζνθηθά, επηζηεκνληθά θαη πνπ κπνξεί 

θηφιαο κε απηή ηε ζθέςε λα πξάηηεη. Δκείο κηιάκε, γηα ην θνκκάηη ηνπ πξαθηηθνχ 

ιφγνπ, ην θνκκάηη ηνπ ιφγνπ πνπ επεξεάδεη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πξάμεηο. Έηζη 

κηιάκε γηα ηελ εζηθή αξεηή, εθείλε ηελ αξεηή πνπ δείρλνπκε ζην πξάηηεηλ. Σν κέξνο 

ηεο εζηθήο αξεηήο απνηειεί ηελ εζηθφηεηα (morality), ηνλ πξαθηηθφ ιφγν.  Η εζηθή 

αξεηή έρεη έλα ηδηαίηεξν ηξφπν πνπ κπνξεί λα απνθηεζεί θαη πνπ έρεη λα θάλεη 

ζπλνιηθά κε ηνλ άλζξσπν. Όπσο δηαβάδνπκε ζηελ αξρή ηνπ δεπηέξνπ βηβιίνπ ησλ 
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Ηζηθψλ Νηθνκαρείσλ, ε εζηθή αξεηή δεκηνπξγείηαη «εμ’ έζνπο» απφ ηνλ εζηζκφ ( γη’ 

απηφ έρεη θαη απηφ ην φλνκα, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε έζνο). Κακία απφ ηηο εζηθέο 

αξεηέο δελ ηηο έρνπκε απφ ηε θχζε, αιιά ρξεηάδνληαη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 

επεμεξγαζία θαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο  γηα λα απνθηεζνχλ (Καξακαλψιεο 2009). 

H εζηθή αξεηή ινηπφλ ζπληζηά ηε βησκαηηθή πξν-θαηάιεςε πνπ θαζηζηά 

δπλαηή ηελ ίδηα ηε θξφλεζε (Κφληνο 1992). Η αξεηή νθείιεη λα είλαη θαζνξηζκέλε 

απφ ηνλ νξζφ ιφγν, ψζηε λα εληνπίδεηαη απφ ηνλ άλζξσπν ε κεζφηεηα ,καθξηά απφ 

ηηο ππεξβνιέο πνπ ηα άθξα επηβάιινπλ ζπλήζσο. Ο ζεσξεηηθφο ιφγνο ζα είλαη απηφο 

πνπ ζα πξέπεη λα ππνδεηθλχεη ζηνλ άλζξσπν ηνλ ηειηθφ ζηφρν πνπ ζα πξέπεη λα ζέζεη 

θαη πνην αγαζφ ζα πξέπεη λα απνθηεζεί. Ο Αξηζηνηέιεο ζεσξεί φηη ε αξεηή 

ζπλίζηαηαη ζηελ κεζφηεηα αλάκεζα ζε δχν άθξα, κηαο ππεξβνιήο θαη κηαο έιιεηςεο. 

ε κία κεζφηεηα ηελ νπνία, φηαλ θάπνηνο απνθαζίδεη λα πξάμεη θάηη, νθείιεη λα 

επηδηψθεη. Μπνξνχλ νη άλζξσπνη λα πεηχρνπλ ηε κεζφηεηα κε ηελ βνήζεηα ηεο θξίζεο 

ηνπο, πνπ απνηειεί θηφιαο ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο ινγηθήο ηνπο θχζεο. ε θάζε 

δειαδή ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νθείιεη θάπνηνο λα θξίλεη πψο ζα πξάμεη, έηζη ψζηε 

λα επηηχρεη ηελ κεζφηεηα ε νπνία ζα ηνλ νδεγήζεη επίζεο θαη ζηελ επδαηκνλία γηα 

ηελ νπνία, ηελ αξεηή, ηε ζεσξεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε (Πειεγξίλεο 2010). 

Ο Αξηζηνηέιεο πξνβάιιεη κηα εηδηθή αξεηή, ηε θξφλεζε, ηεο νπνίαο ν ξφινο 

είλαη λα επηιέγεη πνηα αξεηή είλαη θαηάιιειε γηα θάζε πεξίζηαζε θαη επίζεο κε πνηνλ 

ηξφπν ζα εθαξκνζηεί ε αξεηή απηή (Rachels 2010). ηελ πεξίπησζε ηνπ Αξηζηνηέιε, 

φπσο θαη ηνπ Πιάησλα, ε ηδέα είλαη φηη ε αξεηή είλαη κία ππφζεζε επηβνιήο ηνπ 

ιφγνπ ζην άινγν θνκκάηη. Μία ππφζεζε θπξηαξρίαο ηνπ ιφγνπ φπνπ ν άλζξσπνο δελ 

αθήλεηαη λα νδεγεζεί ζε ζπκπεξάζκαηα θαη ζε πξάμεηο απφ απηφ ην άινγν θνκκάηη. 

Δίλαη ελδηαθέξνλ λα δεη θαλείο γηα πνην ιφγν – φπσο ν σθξάηεο ησλ πξψτκσλ 

δηαιφγσλ – κπνξεί λα πηζηεχεη φηη φιεο νη πξάμεηο είλαη απνηέιεζκα ιφγνπ. Κακκία 

πξάμε δελ είλαη θηλεηνπνηεκέλε απφ ην άινγν θνκκάηη, δειαδή γηα πνην ιφγν λα πεη 

θαλείο φηη δελ ππάξρνπλ άινγεο επηζπκίεο θαη είλαη φιεο ινγηθέο θαηαζηάζεηο. Όηαλ 

ιέκε φηη ππάξρεη ιφγνο ζηνλ άλζξσπν ζεκαίλεη φηη πξνζιακβάλεη θαλείο ηνλ θφζκν 

ινγηθά, δειαδή, ε νπνηαδήπνηε πξφζιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη κία ινγηθή 

πξάμε, κία πξνηαζηαθή ζθέςε. Απηφο ν ινγηθφο εμνπιηζκφο ηνλ θάλεη λα βιέπεη θάηη 

σο θάηη. Απηνκάησο ε πνηφηεηα πνπ πξνζηίζεηαη εθεί θάλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

εληειψο δηαθνξεηηθή. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν βιέπεη ηνλ θφζκν είλαη θνξηηζκέλνο κε 

έλαλ ινγηθφ ηξφπν απφ ηνλ νπνίν δελ κπνξεί θαλείο λα απελδπζεί. εκαζία έρεη ην ηη 

ηειηθψο γίλεηαη. Σν δήηεκα είλαη πψο ζα δηακνξθψζεη θαλείο ην ιφγν ηνπ έηζη, ψζηε 
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ν ιφγνο ηνπ λα είλαη επηηπρεκέλνο. Ο ιφγνο ρξεζηκνπνηείηαη κε κία πεξηγξαθηθή θαη 

κία θαλνληζηηθή ζεκαζία. Ο ιφγνο είλαη ην ηειεηνπξγηθφ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε 

ζχζηεκα, ν ηξφπνο πνπ ζθέθηεηαη ηνλ θφζκν, είλαη ν ινγηθφο ηξφπνο. Απηφ βέβαηα δε 

ζεκαίλεη φηη ν ιφγνο δελ θάλεη ιάζε, ίζα – ίζα. Απηφ είλαη ην ζχζηεκα απφ ην νπνίν 

ζα νδεγεζεί θαλείο ζηελ αξηζηεία. Τπάξρεη κία ζπκθσλία αλάκεζα ζηε ζηστθή 

ζεσξία θαη ζηελ αξηζηνηειηθή ζεσξία. Σν γεγνλφο φηη ππάξρεη ν ιφγνο δε ζεκαίλεη 

φηη έρεη θαη αξηζηεία. Η θξφλεζε ζηνλ Αξηζηνηέιε είλαη ε αξηζηεία ηνπ ιφγνπ. Ο 

ιφγνο είλαη έλα δεδνκέλν ην νπνίν ζα πξέπεη θαλείο λα θαιιηεξγήζεη, έηζη ψζηε λα 

ηνλ νδεγήζεη ζηελ αξηζηεία. πκθσλία αλάκεζα θαη ζηηο δχν ζεσξίεο ππάξρεη φηη ε 

αξηζηεία ηνπ ιφγνπ είλαη ε αξεηή. Απηή ε αξηζηεία θαηά θάπνην ηξφπν, πψο 

επηβάιιεηαη ζηα πξάγκαηα, πψο δεκηνπξγείηαη, πψο πξνθχπηεη; Θα πξέπεη θαλείο λα 

δηαθξίλεη ζην ιφγν, αλάκεζα ζηελ πεξηγξαθηθή έλλνηα (πνπ είλαη ε θαηάζηαζε κε ηελ 

νπνία νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν, ζθέθηνληαη δειαδή ελλνηαθά) απφ 

ηελ θαλνληζηηθή έλλνηα. ηελ εζηθή, φηαλ κηιάκε γηα πξάμεηο, απηέο έρνπλ έλα ζηφρν. 

Απφ ην γεγνλφο θαη κφλν φηη κία πξάμε ζηνρεχεη ζε θάηη, γίλεηαη κία ινγηθή πξάμε. 

Απηφο ν ζηφρνο κπνξεί λα πάξεη έλα πξνηαζηαθφ πεξηερφκελν, κπνξεί λα εθθξαζηεί, 

λα απνηειέζεη έλαλ γλψκνλα. Γηα λα κπεη ινηπφλ θαλείο ζην πεδίν ηεο εζηθήο, πξέπεη 

λα κπεη ζην πεδίν ηεο πξάμεο. Η ζπλνιηθή εηθφλα είλαη φηη  ππάξρνπλ ινγηθέο θαη 

άινγεο επηζπκίεο θαη ηηο άινγεο ηηο δηαρεηξίδεηαη ν ιφγνο. Οη ζηφρνη ησλ πξάμεσλ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ είηε απφ ην ινγηθφ είηε απφ ην άινγν κέξνο. Αιιά, αθφκε νη 

επηζπκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην άινγν κέξνο, είλαη αληηθείκελα δηαρείξηζεο ιφγνπ. 

Γηαρσξίδνπκε, επνκέλσο, ην ιφγν ζε εθείλνλ πνπ νξίδεη θαη δηακνξθψλεη ηηο 

επηζπκίεο θαη ζε εθείλνλ ν νπνίνο απιά ηηο δηαρεηξίδεηαη (Καξακαλψιεο 2009). 

ηνλ Αξηζηνηέιε είλαη ζεκαληηθφ ην ζηνηρείν ηεο αληίιεςεο πνπ έρεη, φηη ε 

αξεηή είλαη θάηη ην νπνίν είλαη πξαθηηθφ. Οη πξάμεηο γίλνληαη πξάμεηο αξεηήο, ζην 

βαζκφ πνπ γίλνληαη απφ πξάηηνληεο πνπ έρνπλ αξεηή, πνπ κπνξνχλ λα δνχλε ηη είλαη 

αξεηή ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Μφλν απφ ηνλ καθ‟όλος ιφγν κπνξνχκε λα 

κηιήζνπκε. Ο θαζ’ φινπ ιφγνο είλαη ηη είλαη ε αξεηή, ηη είλαη ε θξφλεζε, ηη είλαη ν 

πξαθηηθφο ιφγνο. Γηα απηά κπνξνχκε λα κηιήζνπκε, αιιά δελ κπνξνχκε λα 

κηιήζνπκε γηα ην, γηαηί ε πξάμε απηή είλαη πξάμε αξεηήο. Δλδερνκεληθά λα κε κπνξεί 

θάπνηνο λα δεη, γηαηί αθξηβψο δελ έρεη ηελ εζσηεξηθή δηακφξθσζε γηα λα κπνξέζεη λα 

ηε δεη. Γελ έρεη ηελ έμε πνπ έρεη ν πξάηησλ, ν νπνίνο βιέπεη φηη απηή είλαη κία πξάμε 

αξεηήο, γηα πνην ιφγν είλαη κία πξάμε, πξάμε αξεηήο. Γελ είλαη δπλαηφλ λα 

απνθηήζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ ηελ αληίιεςε γηα ηα πξάγκαηα, παξά κφλν αλ θάλεηο ηνλ 
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εαπηφ ζνπ λα έρεη απηή ηελ έξη. Φαίλεηαη φηη απαηηείηαη κία δηαδηθαζία, κε πξψην 

ζηάδην απηφ ηνπ εζηζκνχ, δειαδή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ δηαπαηδαγψγεζεο ή 

ζπλήζεηαο ή πξαθηηθήο. Η αξεηή δηδάζθεηαη θαη ε δηδαζθαιία απηή δελ ηειεηψλεη. 

Παίξλεη κία δηαθνξεηηθή πνξεία φηαλ ν άλζξσπνο κεγαιψλεη, φηαλ ν άλζξσπνο 

σξηκάζεη. Γηδάζθεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε έλα παηδί θαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

έλαο ελήιηθνο ζηνλ εαπηφ ηνπ. Αιιά πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη θαλείο ηε 

δηδαζθαιία ηεο αξεηήο ζηνλ εαπηφ ηνπ, ζα πξέπεη λα έρεη κπεη ζε απηή. Γελ ππάξρεη 

αληίιεςε αξεηήο πνπ είλαη έμσ απφ ηελ πξάμε θαη δελ κπνξεί θαλείο λα γίλεη 

ελάξεηνο, παξά κφλν πξάηηνληαο αλάινγα. Δίλαη ε Αξεηατθή πξαθηηθή. Απηφ πνπ 

δηακνξθψλεη ηηο εζηθέο πξάμεηο, πνπ δηακνξθψλεη ην πεδίν ηεο αξεηήο, είλαη ε αξεηή 

ηνπ πξάηηνληα. Οπφηε, φιε ε πξνζπάζεηα είλαη λα γίλεη ν πξάηηνληαο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ άλζξσπνο, έλαο άλζξσπνο αξεηήο. Απηφ βέβαηα είλαη έλα 

πξάγκα πνιχ ζχλζεην, αιιά φιε ε πξνζπάζεηα είλαη λα γίλεη απηφ. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ζεσξεηηθή δηάλνηα αλαγλσξίζεη θάηη σο αιεζέο. σο θαιφ 

έξγν, αλαιακβάλεη δξάζε ν πξαθηηθφο ιφγνο γηα λα δηακνξθψζεη ηελ νξζή θξίζε ηνπ 

αηφκνπ ζε επηζπκία ζηαζεξή (Ηζ.Νηθ 1105b,1). ην έθην βηβιίν ησλ Ηζηθψλ 

Νηθνκαρείσλ, ζην κέξνο ηνπ ηη είλαη αξεηή, αλαθέξεη φηη είλαη ε θξφλεζε θαη φηη ε 

θξφλεζε είλαη ε αξηζηεία ηνπ πξαθηηθνχ ιφγνπ. Τπάξρεη ινηπφλ έλαο ιφγνο ν νπνίνο 

παίδεη ξφιν θαη ν νπνίνο εκθαλίδεηαη παληνχ κέζα ζηε ζεσξία ηεο αξεηήο ηνπ 

Αξηζηνηέιε. Όπσο ε εζηθή αξεηή γηα ηελ νπνία κηιάκε είλαη ε πξαθηηθή αξεηή, ε 

αξεηή ηνπ πξαθηνχ, αληίζηνηρα ππάξρεη θαη έλαο πξαθηηθφο ιφγνο, ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ιφγνο, ν νπνίνο δηαρσξίδεηαη απφ ηνλ ζεσξεηηθφ ιφγν. Δίλαη ν 

ιφγνο απηφο ν νπνίνο επηιέγεη, δηακνξθψλεη πξάμεηο θαη πνπ γίλεηαη πξάμε θαη 

δηακνξθψλεη ηελ αξεηή. Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ νξηζκφ ηεο αξεηήο, έρεη εγγελψο 

κέζα ηεο ην ιφγν. Σνλ έρεη πξψηνλ επηιέγνληαο ηε κεζφηεηα θαη δεχηεξνλ επεηδή 

είλαη πξναηξεηηθή έμηο, θάηη δειαδή πνπ πξνυπνζέηεη κία δηαβνχιεπζε, έλαλ 

ζηνραζκφ. Ο Αξηζηνηέιεο, σζηφζν, καο παξέρεη θαη κία γεληθή απάληεζε ζην 

εξψηεκά καο: γηαηί είλαη ζεκαληηθέο νη αξεηέο; ιέγνληάο καο φηη είλαη ζεκαληηθέο, 

επεηδή ν ελάξεηνο άλζξσπνο ζα δηάγεη έλαλ θαιχηεξν βίν. Δπνκέλσο, είλαη αλαγθαίεο 

γηα ηελ επδνθίκεζή καο θαη φιεο είλαη απαξαίηεηεο γηα έλαο επηηπρεκέλν βίν. 

Πίζηεπε φηη, παξά ηηο δηαθνξέο καο, φινη καο έρνπκε πνιιά θνηλά. «Μπνξνχκε λα ην 

πξνζέμνπκε θαη ζηα ηαμίδηα καο ζηα μέλα», γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά, «πφζν πφζν 

θνληηλφο είλαη  ν θάζε άλζξσπνο ζηνλ άιιν άλζξσπν θαη πφζν θηιηθφο» (κηθξ. 

Λππνπξιήο). Μπνξεί νη αξεηέο λα εξκελεχνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ 



54 

 

δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο, κπνξεί έλα ραξαθηεξνινγηθφ γλψξηζκα λα έρεη δηαθνξεηηθή 

αμία απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν θαη απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία, φκσο ηα θνηλσληθά 

έζηκα δελ κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ ην, αλ θάπνην ραξαθηεξνινγηθφ γλψξηζκα ζπληζηά 

αξεηή. Οη θχξηεο αξεηέο ππαγνξεχνληαη απφ γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλή 

αλζξψπηλε θαηάζηαζε γηα φινπο θα φρη απφ ηα δηάθνξα θνηλσληθά έζηκα (Rachels 

2010). 

Η θξφλεζε ινηπφλ σο δηαλνεηηθή αξεηή, παίξλνληαο ηε κνξθή παξαηεηακέλεο 

καζεηείαο θαη εληζρπκέλε απφ ηε δηδαζθαιηθή ζπκβνπιεπηηθή, ζπκβάιιεη ζηε 

θαηάθηεζε ηνπ επδαίκνλα βίνπ πνπ θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε «νη κεζφηεηεο» νξίδνπλ. Η  

εζηθή ηειεηφηεηα επηηπγράλεηαη φηαλ ν ζεσξεηηθφο ιφγνο κέζσ ηεο θξφλεζεο 

απνθαίλεηαη αιεζψο θαη ιεηηνπξγεί νξζά αιιά θαη φηαλ ν πξαθηηθφο ιφγνο δξα 

ζσζηά (Καξακαλψιεο 2009). 

 Απηφ απνηειεί ην ζπνπδαίν ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ θπόνιμος αλζξψπνπ, ν 

νπνίνο είλαη ηειηθά εθείλνο πνπ αλαγλσξίδεη ηελ αιήζεηα θαη αθνινπζψληαο ηε 

ζσζηή επηζπκία αιιά θαη ηηο νξζέο πξάμεηο, γίλεηαη ν θαλφλαο θαη ην κέηξν ηεο 

αξεηήο γηα ην ζχλνιν ησλ άιισλ αλζξψπσλ (Ηζ.Νηθ.1113a,32-33) αθνχ ζην 

πξφζσπν ηνπ ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζα πξαγκαηψλνληαη φιεο εθείλεο νη ηδηφηεηεο 

θαη νη ζπληζηψζεο πνπ απνηεινχλ αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

επδαηκνλίαο (Καξακαλψιεο 2009) εγέηεο, ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε νθείιεη λα 

δηαζέηεη θάπνηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα, φπσο επθπΐα, γλψζε, πλεπκαηηθή αξεηή.  

Απηά φκσο ηα ραξαθηεξηζηηθά, αλ θαη ζπνπδαία, δελ είλαη αξθεηά αλ δελ 

ζπλνδεχνληαη απφ ηε θπόνηζη (O’ Toole 2005).  

 

 

4.2.3 Σν ήζνο ηνπ εγέηε ζηνλ Αξηζηνηέιε 

 

Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε, ε θαιή δσή δελ απνηειείηαη απφ ηπραία θαη άζρεηα θαιή 

ζπκπεξηθνξά. Ο Αξηζηνηέιεο ζεσξνχζε φηη νη θαιέο πξάμεηο είλαη εθ πξνζέζεσο. Ο 

κφλνο ηξφπνο γηα ηα αλζξψπηλα φληα λα κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη πξάμεηο 

ηνπο ζα είλαη θαιέο είλαη απηέο λα γίλνπλ ζπλήζεηεο. Μηα ζπλήζεηα είλαη θάηη πνπ ηα 

αλζξψπηλα φληα κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ δεδνκέλνπ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηε δχλακε 
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ηνπ πλεχκαηνο. Ο Αξηζηνηέιεο δηέθξηλε ηξεηο πλεπκαηηθέο αξεηέο πνπ θέξλνπλ ηελ 

επηπρία: 

 Σελ θαηαλφεζε: ε ζπλήζεηα ησλ πξψησλ αξρψλ, δειαδή, ε ζπλήζεο 

αλαδήηεζεο γηα ηε γλψζε πξσηαξρηθψλ απηνλφεησλ αιεζεηψλ  φπνπ 

βξίζθεηαη ε ξίδα φιεο ηεο γλψζεο 

 Σελ επηζηήκε: ε ζπλήζεηα ηεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ, δειαδή, ε ζπλήζεηα 

ηνπ λα γλσξίδεη θαλείο ζπγθεθξηκέλα επηζηεκνληθά επξήκαηα 

 Σελ ζνθία: ε ζπλήζεηα ηνπ λα γλσξίδεη θαλείο πξάγκαηα ζηνλ ππεξζεηηθφ 

βαζκφ ηνπο, δειαδή, ηελ πξνζηαγή φισλ ησλ αξρψλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

ζην «ζψκα» ηεο αιήζεηαο. (Bambrough R, 2003) 

Ο Αξηζηνηέιεο δηέθξηλε επίζεο δχν «πξαθηηθέο» αξεηέο, κέζσ ησλ νπνίσλ ηα 

αλζξψπηλα φληα κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ επηπρία: 

 Σελ ηέρλε: ε ζπλήζεηα ηνπ λα γλσξίδεη θαλείο πψο λα θάλεη απηά πξάγκαηα 

πνπ λα παξάγνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Η ηέρλε  πεξηιακβάλεη ηε 

κεραληθή ηέρλε, ηελ ειεχζεξε ηέρλε, θαη ηηο θαιέο ηέρλεο. 

 Σελ ζχλεζε: ε ζπλήζεηα ηνπ λα γλσξίδεη θαλείο πψο λα θάλεη ηα πξάγκαηα, 

πψο λα θαηεπζχλεη ηε δξάζε πνπ δελ θαηαιήγεη ζε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, 

γηα παξάδεηγκα, πψο λα δήζεη κηα θαιή δσή 

Δπεηδή ηα αλζξψπηλα φληα έρνπλ ηελ δχλακε ηνπ πλεχκαηνο πνπ δελ έρνπλ ηα 

άιια κε αλζξψπηλα φληα, ηα αλζξψπηλα φληα είλαη ππνρξεσκέλα απφ ηε θχζε ηνπο 

λα εθπαηδεχζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ψζηε λα είλαη θαηάιιεια κέζα γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ δπλαηνηήησλ θαζελφο ζην έπαθξν, δειαδή, λα βηψζνπλ ηελ επηπρία ζηελ αξεηή . 

Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε, ε επηπρία είλαη  ε εθπιήξσζε ηεο επηζπκίαο, κηα δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ λνπ, πνπ επηηπγράλεηαη φηαλ εκπιέθεηαη ζε ελάξεηε ζπκπεξηθνξά. Η επηπρία δελ 

βηψλεηαη σο αηζζεζηαθή επραξίζηεζε, αιιά σο πλεπκαηηθή απφιαπζε, φπνπ ν 

άλζξσπνο ζπλεηδεηά ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο αξεηήο. Σφηε ε αξεηή 

γίλεηαη κηα ζπλήζεηα, φηαλ ν άλζξσπνο επηηπγράλεη κεγαιχηεξε ηειεηφηεηα. (Hughes 

G. J., 2001) 

Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε, ινηπφλ, ε αξεηή θαη ν ελάξεηνο ραξαθηήξαο, παξέρνπλ ηε 

βάζε ζηα ηα άηνκα λα αζρνιεζνχλ κε ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ησλ αλζξψπσλ, ηελ 

πνιηηηθή θαη ηελ πφιε. Με απηή ηελ έλλνηα, ε εγεζία ζρεηίδεηαη κε ηνλ ραξαθηήξα 
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θαη ηελ αξεηή, πεξηζζφηεξν απφ φηη κε ηελ ηέρλε θαη ηε ζχλεζε πνπ αθνξνχλ ζηελ  

θαηαλφεζε, ηεο επηζηήκεο ή ηεο ζνθίαο. (Hope, 2010) 

Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε, ε εζηθή δελ είλαη κηα ζεηξά απφ θαλφλεο πνπ ζα επηβιεζνχλ 

σο πξφηππν πάλσ ζην ιαφ, αιιά, κάιινλ, κηα δξαζηεξηφηεηα ηελ νπνία θάπνηνο 

πξνζπαζεί λα ελζσκαηψζεη ζηηο ζεσξεηηθέο ηνπ αληηιήςεηο γηα ην ηη είλαη 

πξαγκαηηθά θαιφ θαη ζηηο ηερληθέο ηνπ δεμηφηεηεο. Η εζηθή ινηπφλ είλαη κηα πξαθηηθή 

πνπ απνηειείηαη απφ ηξία ζηνηρεία. (Urmson J, 1998) 

Σν πξψην ζηνηρείν ηεο εζηθήο πξαθηηθήο είλαη ε γλψζε. Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε, ε 

γλψζε πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ είλαη πξαγκαηηθά θαζψο θαη ζεσξεηηθά. Απηή ε 

γλψζε, κε ηε ζεηξά ηεο, παξέρεη έλα πιαίζην γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

πην θαηάιιειε ηερληθή, κε ηελ νπνία ην αγαζφ κπνξεί λα επηηεπρζεί, θαη κε ηελ 

νξγάλσζή ηνπο. (Bambrough R, 2003) 

Η εζηθή πξαθηηθή απαηηεί έλα δεχηεξν ζηνηρείν: ηελ θαηνρή ησλ δεμηνηήησλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ. Ο Αξηζηνηέιεο ππνζηεξίδεη φηη ηα 

άηνκα ζα πξέπεη λα είλαη έκπεηξα θαη ηθαλά ζε απηέο ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. (Bostock David, 2000) 

Σν πην ζεκαληηθφ, φκσο, ζηελ αξηζηνηειηθή πξννπηηθή ηεο εζηθήο πξαθηηθήο 

είλαη ην ηξίην ζηνηρείν: ε ζπδήηεζε. Γελ είλαη αξθεηφ γηα έλα άηνκν λα γλσξίδεη ηη 

είλαη θαιφ ή λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ απνδεδεηγκέλεο ηθαλφηεηεο θαη ηερληθέο. Γηα λα 

ελεξγεί θάπνηνο εζηθά πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ηδέεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην θαιφ θαη ζηε ζπλέρεηα ειεχζεξα λα επηιέμεη κηα πνξεία δξάζεο κεηαμχ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ γηα ηελ νπνία ζα θέξεη πξνζσπηθή επζχλε. ε 

θάπνηνλ εμσηεξηθφ παξαηεξεηή ε δηαδηθαζία απηή θαίλεηαη λα είλαη κηα ζπλήζεο 

ξνπηίλα ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ, ελψ γηα ηνλ εκπεηξνγλψκνλα είλαη ην  

απνηέιεζκα κηαο έληνλεο πξαθηηθήο θαη πεηζαξρίαο πνπ θαηαιήγεη ζε κηα ζηαζεξή 

εζηίαζε ζηελ αξεηή θαη ε νπνία θαηεπζχλεη ην κπαιφ θαη ην ζψκα ηνπ αηφκνπ ζην λα 

αληαπνθξηζεί θαηάιιεια θαη ππεχζπλα ζηελ κνλαδηθή θαηάζηαζε πνπ ηνπ 

παξνπζηάδεηαη. (Bambrough R, 2003) 

ε αληίζεζε κε απηέο ηηο ηξεηο ζπκπεξηθνξέο, θαηά ηελ αξηζηνηειηθή άπνςε, 

γίλεηαη πξνθαλέο φηη κέζσ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ην άηνκν επηιέγεη κηα πνξεία δξάζεο 

θαη πξνρσξεί. Όηαλ, γηα παξάδεηγκα, έλα άηνκν βξίζθεηαη αληηκέησπν κε έλα 

δίιεκκα θαη παίξλεη κηα απφθαζε ζρεηηθά κε ην «ηη είλαη θαηάιιειν γηα ηελ 

πεξίζηαζε», ε  εζηθή πξαθηηθή απηνχ ηνπ αηφκνπ εθδειψλεηαη. Ο Αξηζηνηέιεο 
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ηζρπξίδεηαη, φηη  έλαο ελάξεηνο ραξαθηήξαο απνδεηθλχεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πξαθηηθήο πνπ αθνινχζεζε θαη απφ ηηο απνθάζεηο πνπ πήξε, δειαδή, απφ ηε 

πξαθηηθή ηνπ ζνθία. Γελ είλαη ηφζν ην φηη απηφ πνπ θάλεη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ εζηθή ιήςε απνθάζεσλ, φζν είλαη ην γηαηί θάλεη απηφ πνπ θάλεη θαη ε πνηφηεηα 

ηνπ ραξαθηήξα πνπ απνθαιχπηεη ζε ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο ηνπ. Σν εζηθφ 

πξφζσπν είλαη έλα άηνκν πνπ φρη κφλν δηαζέηεη ζνθία ζεσξεηηθά αιιά επίζεο ην 

εθθξάδεη κε πνιχ πξαθηηθνχο ηξφπνπο. (Hughes G. J., 2001) 

Ο Αξηζηνηέιεο, εθηηκνχζε ην δάζθαιφ ηνπ, ηνλ Πιάησλα, ν νπνίνο πξνζπάζεζε 

λα θαηεπζχλεη ηε δχλακε ηεο αλζξψπηλεο ζέιεζεο πξνο ηηο αηψληεο αιήζεηεο. 

Τπνζηήξηδε φηη νη άλζξσπνη πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζρεηηθά κε ην  ζάξξνο. Γελ  είλαη 

αξθεηφ φκσο γηα λα απαηηήζεη νη άλζξσπνη λα ελεξγνχλ ζαξξαιέα, ζαλ λα ππάξρεη 

έλαο θαη κφλν ηξφπνο γηα λα εθθξάζνπλ ηελ αξεηή ζηελ πξάμε. Δλψ θάπνηνη κπνξεί 

λα πηζηεχνπλ φηη ν θφβνο είλαη έλα εκπφδην γηα ζαξξαιέα δξάζε, ν Αξηζηνηέιεο 

επηζεκαίλεη φηη ν θφβνο κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο απνθάζεηο θάπνηνπ. Αιιά, ν θφβνο 

σζηφζν είλαη έλα ειάηησκα εμνπζελσηηθφ ζηελ δηαδηθαζία ηεο εζηθήο πξαθηηθήο. 

(Urmson J, 1998) 

Η Αξεηή, ινηπφλ, είλαη κηα θαηάζηαζε ηνπ ραξαθηήξα πνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

επηινγή, θαη βξίζθεηαη ζην κέζν, θαη πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ κηα ινγηθή αξρή, ηελ 

νπνία ινγηθή αξρή θαζνξίδεη ε αηνκηθή πξαθηηθή ζνθία. Ο Αξηζηνηέιεο ππελζπκίδεη 

ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ φηη δελ είλαη εχθνιν λα βξνπλ ηε κέζε, ηε ρξπζή ηνκή 

δειαδή. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ θηινζφθνπ έγθεηηαη ζηελ επηξξνή ηεο εζηθήο πξαθηηθήο 

θαη ζηηο εθδειψζεηο ηεο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, έηζη ψζηε πξαγκαηηθά νη άλζξσπνη 

λα κπνξνχλ λα βηψζνπλ ηελ αιεζηλή επηπρία. Γηα λα είλαη πξαγκαηηθά επηπρηζκέλνο, 

σο εθ ηνχηνπ θαλείο πξέπεη λα δξάζεη ελάξεηα, δειαδή, λα βηψζεη ηηο αξεηέο ζην 

ζσζηφ ρξφλν, ζε ζρέζε κε ηα ζσζηά αληηθείκελα, πξνο ηνπο ζσζηνχο αλζξψπνπο, κε 

ην ζσζηφ θίλεηξν, θαη κε ην ζσζηφ ηξφπν. (Hope, 2010) 

Η εζηθή πξάμε είλαη κηα άζθεζε ηεο δηάλνηαο θαη ηεο ζέιεζεο θαζψο νη άλζξσπνη 

ζπγθεληξψλνπλ ηδέεο ζρεηηθά κε ην ηη απαηηεί αξεηή, κε ηηο δεμηφηεηεο ησλ βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ, θαη θαηεπζχλεη απηέο ηηο πξνζπάζεηεο πξνο ηελ επίηεπμε ηεο αξεηήο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. Με ηε ζπκκεηνρή ζηελ εζηθή πξάμε, ηα αλζξψπηλα φληα 

εθθξάδνπλ ηελ ππεξνρή ηνπο σο νξζνινγηθά πιάζκαηα. (Cooper John, 1975) 

ηα έξγα ηνπ ν Αξηζηνηέιεο δηεξεπλά ην ζέκα ηεο εγεζίαο εμεηάδνληαο ηα είδε 

ησλ θαζεζηψησλ πνπ πξαγκαηηθά ππήξραλ ζηνλ ειιεληθφ θφζκν. Με ηελ εθ ηνπ 

ζχλεγγπο εμέηαζε ησλ θαζεζηψησλ πνπ πξαγκαηηθά ππάξρνπλ, κπνξνχκε λα 
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εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ 

θαζελφο. Όπσο θαη νη πνιηηηθνί επηζηήκνλεο ζήκεξα, κειέηεζε ηα ηδηαίηεξα πνιηηηθά 

θαηλφκελα ηεο επνρήο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα γηα ην πψο 

ιεηηνπξγνχλ ηα θαζεζηψηα θαη νη πνιηηηθνί ζεζκνί θαη γηα ην πψο ζα πξέπεη ηειηθά λα 

ιεηηνπξγήζνπλ. Γηα λα γίλεη απηφ, έζηεηιε ηνπο καζεηέο ηνπ ζε φιε ηελ Διιάδα γηα 

λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θαζεζηψηα θαη ηηο ηζηνξίεο ησλ ειιεληθψλ 

πφιεσλ, θαη ρξεζηκνπνίεζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζηελ πνιηηηθή ηνπ (πξφηαζε) 

δίλνληαο παξαδείγκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπ. (Hughes G. J., 2001) 

Έλαο άιινο ηξφπνο ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη κηα 

ηππνινγία ησλ θαζεζηψησλ, ηφζν επηηπρή πνπ θαηέιεμε λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ηελ 

επνρή ηνπ Μαθηαβέιη ζρεδφλ 2000 ρξφληα αξγφηεξα. Δθάξκνδε δχν θξηηήξηα γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ θαζεζηψησλ ζε έμη θαηεγνξίεο. (Cooper John, 1975) 

Σν πξψην θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηεί, γηα λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ εηδψλ ησλ θαζεζηψησλ, είλαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ: έλαο εγέηεο, ιίγνη, ή 

νη πνιινί. Σν δεχηεξν είλαη ίζσο ιίγν πην απξνζδφθεην: εθείλνη πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

εμνπζία, αλεμάξηεηα κε ην αλ είλαη ιίγνη ή πνιινί, θνηηάδνπλ κφλν ην δηθφ ηνπο 

ζπκθέξνλ ή κήπσο θξίλεη θαη παίξλνπλ απνθάζεηο πξνο ην ζπκθέξνλ φισλ ησλ 

πνιηηψλ; Σα θαζεζηψηα πνπ απνβιέπνπλ ζην θνηλφ θαιφ είλαη ζσζηά θαζεζηψηα 

αλάινγα, ελψ εθείλα πνπ απνβιέπνπλ κφλν ζην πξνζσπηθφ φθεινο ησλ θπβεξλψλησλ 

είλαη ειαηησκαηηθά, θαη απνηεινχλ φια παξεθθιίζεηο απφ ηα ζσζηά θαζεζηψηα. 

(Urmson J, 1998) 

Έπεηηα ν Αξηζηνηέιεο νξίδεη ηα έμη είδε ησλ θαζεζηψησλ. Σα ζσζηά 

θαζεζηψηα είλαη: ε κνλαξρία (δηνίθεζε απφ έλαλ άλζξσπν γηα ην θνηλφ θαιφ), 

αξηζηνθξαηία (δηνίθεζε απφ κεξηθνχο γηα ην θνηλφ θαιφ), θαη ε πνιηηεία (δηνίθεζε 

απφ ηνπο πνιινχο γηα ην θνηλφ θαιφ). Σα εζθαικέλα ή απνθιίλνληα θαζεζηψηα είλαη: 

ε  ηπξαλλία (εμνπζία ελφο άλζξσπνπ πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ), ε νιηγαξρία (εμνπζία 

απφ ηνπο ιίγνπο πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο), θαη ε δεκνθξαηίαο (εμνπζία απφ ηνπο 

πνιινχο πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο). Ο Αξηζηνηέιεο ηα θαηαηάζζεη αξγφηεξα ζηε ζεηξά 

ζεσξψληαο ηε κνλαξρία ην θαιχηεξν, ηελ αξηζηνθξαηία ην επφκελν θαιχηεξν, 

αθνινπζεί ην πνιίηεπκα, κεηά ε δεκνθξαηία, ε νιηγαξρία θαη ηέινο ε ηπξαλλία. Οη 

άλζξσπνη ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο ζπλεζίδνπλ λα ζεσξνχλ ηε δεκνθξαηία σο κηα θαιή 

κνξθή δηαθπβέξλεζεο - ίζσο ε κφλε θαιή κνξθή δηαθπβέξλεζεο - αιιά ν 

Αξηζηνηέιεο ζεσξεί φηη είλαη έλα απφ ηα ιαλζαζκέλα θαζεζηψηα, αλ θαη είλαη ε 

ιηγφηεξν θαθή απφ ηηο ηξεηο. Θα πξέπεη επίζεο λα έρνπκε θαηά λνπ φηη ην "θνηλφ 
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θαιφ" θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε ζεκαίλεη ην θνηλφ θαιφ ησλ πνιηηψλ, θαη φρη θαη 'αλάγθε 

φισλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο (Bostock David, 2000) 

ρεδφλ ακέζσο κεηά απφ απηή ηελ ηππνινγία ν Αξηζηνηέιεο δηεπθξηλίδεη ηελ 

πξαγκαηηθή δηάθξηζε κεηαμχ νιηγαξρίαο θαη δεκνθξαηίαο, πνπ είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ αλ θπβεξλνχλ νη πινχζηνη ή νη θησρνί θαη φρη 

αλ θπβεξλνχλ νη ιίγνη ή νη πνιινί.  Γεδνκέλνπ φηη πάληα νη θησρνί είλαη πνιινί, ελψ 

νη πινχζηνη είλαη ιίγνη, κνηάδεη ηειηθά λα είλαη ν αξηζκφο ησλ εγεηψλ παξά ν πινχηνο 

ηνπο, πνπ δηαθξίλεη ηα δχν είδε θαζεζηψησλ. Όιεο νη πφιεηο έρνπλ απηέο ηηο δχν 

νκάδεο, νη πνιινί θησρνί θαη νη ιίγνη πινχζηνη, θαη ν Αξηζηνηέιεο γλψξηδε θαιά φηη 

ήηαλ ε ζχγθξνπζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν νκάδσλ πνπ πξνθάιεζε ηελ πνιηηηθή 

αζηάζεηα ζηηο πφιεηο, θαη αθφκε νδήγεζε ζε εκθχιηνπο πνιέκνπο. Ο Αξηζηνηέιεο 

μνδεχεη σο εθ ηνχηνπ πνιχ ρξφλν ζπδεηψληαο ηα δχν απηά θαζεζηψηα θαη ην 

πξφβιεκα ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο, θαη επηθεληξψλεηαη ζε απηφ ην πξφβιεκα. 

(Hughes G. J., 2001) 

Ο Αξηζηνηέιεο πηζηεχεη φηη εθείλνη πνπ είλαη πην ελάξεηνη δηεθδηθνχλ 

πεξηζζφηεξν απφ φινπο λα δηνηθνχλ. Αλ ε πφιε αλαπηχζζεηαη γηα ράξε ησλ πνιηηψλ, 

ηφηε εθείλνη πνπ είλαη πεξηζζφηεξν ελάξεηνη είλαη νη πην θαηάιιεινη γηα λα 

θπβεξλήζνπλ. Απηνί  ζα θπβεξλήζνπλ θαιχηεξα, θαη γηα ινγαξηαζκφ φισλ ησλ 

πνιηηψλ, θαη ζα θξνληίζνπλ γηα ηε ζέζπηζε λφκσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ θαη ηνπο 

άιινπο ζηελ αξεηή. (Cooper John, 1975) 

Οη νιηγαξρηθνί θαη νη δεκνθξαηηθνί εμίζνπ έρνπλ αμηψζεηο γηα πνιηηηθή 

εμνπζία πνπ βαζίδεηαη ζηε δηθαηνζχλε. Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε, ε δηθαηνζχλε 

ππαγνξεχεη φηη νη ίζνη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα πάξνπλ ίζα πξάγκαηα, θαη νη άληζνη 

άλζξσπνη ζα πξέπεη λα πάξνπλ άληζα πξάγκαηα. Οη νιηγαξρηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

κεγαιχηεξε επκάξεηα ηνπο, ηνπο δίλεη ην δηθαίσκα κεγαιχηεξεο ηζρχο, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη κφλν απηνί ζα πξέπεη λα δηνηθνχλ, ελψ νη Γεκνθξαηηθνί ιέλε φηη είλαη 

εμίζνπ δηθαίσκα θάζε πνιίηε λα έρεη έλα ίζν κεξίδην πνιηηηθήο εμνπζίαο. (Urmson J, 

1998) 

 

4.2.4 Σν ήζνο ηνπ εγέηε ζηνλ Πιάησλα 

 

Όπσο φινη νη αξραίνη θηιφζνθνη ν Πιάησλ δηαηεξεί κηα αξεηή πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ επδαηκνλία, δειαδή, ηελ επεκεξία ησλ αλζξψπσλ, πνπ είλαη ν πςειφηεξνο 
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ζηφρν ηεο εζηθήο ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Οη εθπαηδεπηηθέο ηδέεο ηνπ Πιάησλα 

πξνέξρνληαη ελ κέξεη απφ ηε ζχιιεςε ηνπ γηα ηε δηθαηνζχλε, ηφζν γηα ηνπο ηδηψηεο 

φζν θαη γηα ηελ ηδαληθή πνιηηεία. Η ηδαληθή πνιηηεία ηνπ Πιάησλα ήηαλ κηα 

δεκνθξαηία κε ηξεηο θαηεγνξίεο πνιηηψλ: ηερλίηεο, βνεζνχο θαη ηνλ θηιφζνθν-

βαζηιηά, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο δηέζεηε μερσξηζηέο ηθαλφηεηεο θαη θχζεηο. Οη 

ξνπέο, άιισζηε, αληαλαθινχλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ ζην πιαίζην 

ηεο ηξηκεξήο δηάθξηζεο ηεο ςπρήο, πνπ απνηειείηαη απφ ηελ επηζπκία, ην πλεχκα θαη 

ηνλ ιφγν. Οη ηερλίηεο, γηα παξάδεηγκα, ζηνπο νπνίνπο θπξηαξρνχζαλ νη επηζπκίεο, 

πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή πιηθψλ αγαζψλ. Ο Φηιφζνθνο-βαζηιηάο, ν εγέηεο ηεο 

ηδαληθήο πνιηηείαο, είρε ςπρή ζηελ νπνία ν ιφγνο βαζίιεπε πάλσ απφ ην πλεχκα θαη 

ηελ επηζπκία, θαη σο εθ ηνχηνπ θαηείρε ηελ πξνλνεηηθφηεηα θαη ηε γλψζε λα 

απνθαλζεί κε ζχλεζε. Καηά ηελ άπνςε ηνπ Πιάησλα, νη θπβεξλψληεο δελ ήηαλ 

απιψο ειίη δηαλννπκέλσλ, αιιά εζηθνί εγέηεο. Κάζε ηάμε πνιίηε είρε κηα μερσξηζηή 

ππνρξέσζε λα παξακείλεη πηζηή ζηελ απνθαζηζηηθή θχζε ηεο. (SCOLNICOV S, 

1988) 

Οη εθπαηδεπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Πιάησλα αληαλαθιψληαη επίζεο ζηελ 

μερσξηζηή παηδαγσγηθή ηνπ. Πξνθαιψληαο ηνπο ζνθηζηέο πίζηεπε ζηελ εζηθή θαη 

ππνζηήξηδε φηη ε εθπαίδεπζε ζηελ θαηάζηαζε ηεο «αξηζηείαο» δελ είρε λφεκα, θαζψο 

ε γλψζε ήηαλ απφιπηε, βέβαηε, θαη θαιή. Χο απνηέιεζκα, νη εθπαηδεπηηθνί είραλ 

πςειή εζηθή επζχλε. Ο Πιάησλαο ακθέβαιιε θαηά πφζν ππάξρεη κηα ηππνπνηεκέλε 

κέζνδνο δηδαζθαιίαο γηα φια ηα ζέκαηα, θαη ππνζηήξημε φηη ε εζηθά νπδέηεξε 

εθπαίδεπζε ζα θαηαζηξέςεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο. Δθείλνο πξνηίκεζε ηε 

δηαιεθηηθή κέζνδν. Γηα ηνλ Πιάησλα, ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ δελ ήηαλ λα γεκίζεη έλα 

άδεην δνρείν (εθπαηδεπφκελνο) κε εηδηθέο ηθαλφηεηεο, αιιά θαη λα ελζαξξχλεη ην 

καζεηή λα αλαθαηεπζχλεη ηελ ςπρή ηνπ θαη λα αιιάμεη ηε δηάηαμε ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ επηηξέπνληαο ζην ιφγν λα ππεξηζρχζεη πάλσ απφ ηα αλνξζνινγηθά 

ζηνηρεία ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο επηζπκίαο.. (PLATO, 1980) 

Ο Πιάησλ, επίζεο, θαηέζηεζε ζαθέο φηη δελ είλαη φινη νη πνιίηεο ηεο ηδαληθήο 

πνιηηείαο ηθαλνί λα αληηιακβάλνληαη ηε κνξθή ηνπ θαινχ. Χο εθ ηνχηνπ, πξφηεηλε 

μερσξηζηά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο κέιινληεο ηερλίηεο, βνεζνχο θαη ηνλ 

θηιφζνθν-βαζηιηά. Δπηπιένλ, ν Πιάησλαο ππνζηήξημε ηελ ηδέα ηεο απνκάθξπλζεο 

φισλ ησλ βξεθψλ απφ ηηο θπζηθέο νηθνγέλεηέο ηνπο γηα λα ιάβνπλ κηα ζσζηή 

εθπαίδεπζε ,γηα λα αλαπηχμνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπο, θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

ήζνπο ζηελ ςπρή ηνπο. Ο Πιάησλαο θνβφηαλ φηη ηα θαιιηηερληθά έξγα ζα κπνξνχζαλ 
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λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ηνπ δίθαηνπ θξάηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ήζειε λα 

θξαηήζεη ηνπο θαιιηηέρλεο θαη ηνπο πηζαλνχο εγέηεο ππφινγνπο γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

δεκηνπξγηψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ν Πιάησλ ππνζηήξημε ηε 

ινγνθξηζία φισλ ησλ κνξθψλ ηέρλεο πνπ δελ απεηθνλίδνπλ κε αθξίβεηα ην θαιφ ζηε 

ζπκπεξηθνξά. Η ηέρλε, σο έλα ηζρπξφ κέζν πνπ απεηινχζε ηελ αξκνλία ηεο ςπρήο, 

ήηαλ ε πην θαηάιιειε γηα ηνπο θηινζφθνπο πνπ είραλ αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

γλσξίδνπλ θαη ζα κπνξνχζαλ λα αληηζηαζνχλ ζηελ επηθίλδπλε θαη παξάινγε γνεηεία 

ηεο. (BARROW R, 1976) 

Η αλεζπρία ηνπ Πιάησλα γηα ηελ εζηθή ηνλ νδήγεζε πέξα απφ ην άηνκν ζε 

κηα εμέηαζε ηεο πνιηηηθήο ζεσξίαο. Η εζηθή πεξηιακβάλεη ηελ αιιειεπίδξαζε κε 

ηνπο άιινπο θαη σο εθ ηνχηνπ ε νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο θχζεο ηεο 

θπβέξλεζεο είλαη θεληξηθά δεηήκαηα. Ο Πιάησλ είδε ηελ αζελατθή δεκνθξαηία σο 

θπβέξλεζε κε ηνπο πνιίηεο, ηαπηφρξνλα λα επηδηψθνπλ ηε δηθή ηνπο επηβίσζε θαη 

ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. ην κπαιφ ηνπ, έλαο 

θίλδπλνο ζε απηφ ην ζχζηεκα ήηαλ φηη ην νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ φζσλ βξίζθνληαη 

ζηελ εμνπζία επεξεάδεη ζπρλά ηηο πνιηηηθέο ηνπο απνθάζεηο. (SCOLNICOV S, 1988) 

χκθσλα κε ηνλ Πιάησλα ν εθθπιηζκφο ηεο εγεζίαο πξνθαιείηαη απφ ηνλ εγέηε πνπ 

πξνζδηνξίδεη ην ζπκθέξνλ κε ην δηθφ ηνπ θέξδνο θαη φρη κε βάζε ηελ επεκεξία ησλ 

θπβεξλσκέλσλ. Γηα ηνλ Πιάησλα, ην νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ θαη ε πνιηηηθή εμνπζία 

πξέπεη λα δηαηεξνχληαη μερσξηζηά θαη δελ επηηξέπεηαη λα ζπλδπαζηνχλ. (Jowett B, 

1952) 

Πίζηεπε φηη φρη κφλν ε δεκνθξαηία, αιιά θαη ε νιηγαξρία ησλ Σξηάληα είρε 

μεζηξαηίζεη επεηδή νη πνιηηηθνί εγέηεο, ηπθισκέλνη απφ ην δηθφ ηνπο ζπκθέξνλ, 

παξακεινχζαλ ην ζπκθέξνλ ηνπ θξάηνπο ζην ζχλνιφ ηνπ. Η πνιηηηθή εμνπζία 

θαίλεηαη λα πξνζέιθπε ηα άηνκα πνπ δελ είραλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο εγεζίαο, 

δειαδή, λνεκνζχλε, αθεξαηφηεηα θαη αληδηνηειή αλεζπρία γηα ηελ επεκεξία ησλ 

θπβεξλσκέλσλ. Η λνεκνζχλε είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πιαησληθή άπνςε 

ηεο εγεζίαο. Σα πξνζφληα γηα ηελ απφθηεζε πνιηηηθήο εμνπζίαο ζα πξέπεη λα 

βαζίδνληαη ζηελ θαηνρή ηεο αλψηεξεο λνεκνζχλεο θαη φρη ηεο αλψηεξεο θπζηθήο 

δχλακεο. Η γλψζε ηεο εζηθήο θαη έλα ζσζηφ φξακα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο, πνπ λα εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ησλ θπβεξλσκέλσλ, ήηαλ απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε. Σα ζπκθέξνληα ηνπ θξάηνπο έπξεπε λα έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε 

κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ θάζε αηφκνπ. (PLATO, 1980) 
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Η ηδέα ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο νξζφηεηαο γίλνληαη ηα ηέιεηα θξηηήξηα γηα ηε 

δηάθξηζε ηνπ ζσζηνχ απφ ην ιάζνο ή ηνπ δίθαηνπ απφ ην άδηθν. Η εζηθή ηνπ 

Πιάησλα πξνζπαζεί λα αλαθαιχςεη πνηα είλαη ε πςειφηεξε νξζφηεηα γηα ηνλ 

άλζξσπν, νξζφηεηα ηεο νπνίαο ε επίηεπμε ζεκαίλεη επηπρία θαη ε νπνία 

επηηπγράλεηαη κε ηελ άζθεζε ηεο αξεηήο. Η πςειφηεξε νξζφηεηα κπνξεί λα γίλεη 

θαηαλνεηή κε δχν ηξφπνπο: κηα θαιή δσή δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί νχηε κφλν κέζσ 

κέηξησλ απνιαχζεσλ νχηε κφλν κέζα απφ ηε ζνθία, αιιά κε έλα κίγκα θαη ησλ δχν. 

Η αξεηή, ε κέζνδνο γηα ηελ επίηεπμε ηεο πςειφηεξεο νξζφηεηα, εθηειεί ηνλ ξνιφ ηεο 

δηαιεθηηθήο, πνπ είλαη ε κέζνδνο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ λνεηνχ. Με ηελ πξαθηηθή ηεο 

αξεηήο επηηπγράλνπκε ηελ πςειφηεξε νξζφηεηα θαη, σο εθ ηνχηνπ, ηελ ππέξηαηε 

επηπρία. Μαδί κε ηελ πξαθηηθή εμήγεζε ηεο αξεηήο ν Πιάησλ ππεξαζπίδεηαη κηα 

πλεπκαηηθή ζεσξία πνπ ζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα κε ηελ ζεσξία ησλ Ιδεψλ: ε αξεηή είλαη ε 

γλψζε ηνπ ηη είλαη ζσζηφ γηα ηνλ άλζξσπν ή, θαιχηεξα, ε γλψζε ηεο Ιδέαο ηεο 

νξζφηεηαο, θαη θπξίσο ηαπηίδεηαη κε ηε ζνθία ή ηε ζχλεζε. (SCOLNICOV S, 1988) 

Ο Πιάησλ ζεσξεί φηη ν άλζξσπνο είλαη εθ θχζεσο έλα θνηλσληθφ νλ. Γη 'απηφ 

θαη  ππάξρνπλ ηα θξάηε. Σν άηνκν κπνξεί λα θηάζεη ζην κέγηζην επίηεπγκα ηνπ, ην 

θξάηνο, αιιά κφλν ζε έλα ηδαληθφ θξάηνο. Οη θηιφζνθνη, ησλ νπνίσλ ε ηδηαίηεξε 

αξεηή είλαη ε ζνθία ή ζχλεζε, είλαη νη κφλνη ηθαλνί γηα λα  θπβεξλήζνπλ. Ο ζθνπφο 

ηνπ θξάηνπο είλαη ε δηθαηνζχλε, ε θνηλή επεκεξία φισλ ησλ πνιηηψλ, ε νπνία ζα 

είλαη δπλαηή κφλνλ εθφζνλ θάζε θαηεγνξία εθπιεξψζεη ην δηθφ ηνπ ξφιν. Ο 

θηιφζνθνο πξέπεη λα επηδηψθεη ηε γεληθή επεκεξία θαη έηζη, πξνζπαζεί λα απνθχγεη 

ηνπο πεηξαζκνχο γη’ απηφ δελ έρεη νχηε ηδησηηθή πεξηνπζία νχηε νηθνγέλεηα. Κχξηνο 

ζθνπφο ηνπ είλαη ε ζνθία πνπ ηνπ επηηξέπεη λα εθπιεξψλεη ηελ απνζηνιή ηνπο, 

δειαδή ηελ δηαθπβέξλεζε ηεο πφιεο. ε απηφ ην ηδαληθφ θξάηνο κφλν κηα άξηζηα 

επηιεγκέλε κεηνλφηεηα έρεη ηελ εμνπζία. ην ηδαληθφ θξάηνο ηνπ Πιάησλα ην 

πνιίηεπκα είλαη ζαθψο αξηζηνθξαηηθφ. Σέινο, καδί κε ηελ πεξηγξαθή ηεο ηδαληθήο 

θνηλσλίαο, ν Πιάησλ πεξηγξάθεη θαη αμηνινγεί ηηο πξαγκαηηθέο κνξθέο 

δηαθπβέξλεζεο: ππάξρνπλ πέληε, αιιά φια πξνέξρνληαη απφ ηε κνλαξρία ή ηελ 

αξηζηνθξαηία εμαηηίαο ηεο πξννδεπηηθήο θζνξάο: ζηξαηησηηθή δηθηαηνξία, νιηγαξρία, 

δεκνθξαηία θαη, ην ρεηξφηεξν απ 'φια , ε ηπξαλλία. Η κνλαξρία ή  αξηζηνθξαηία είλαη 

ε πην ηέιεηα κνξθή θπβέξλεζεο: κηα θπβέξλεζε απνηεινχκελε απφ ηα θαιχηεξα 

άηνκα.  (Jowett B, 1952) 
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4.2.5 Αληηπαξάζεζε Αξεηατθήο εζηθήο Πιάησλα θαη Αξηζηνηέιε κε άιιεο 

ζεσξίεο θαλνληζηηθήο εζηθήο 

 

4.2.5.1 Ηζηθόο λαηνπξαιηζκόο 

 

Ο Άγγινο θηιφζνθνο Σφκαο Υνκπο (1588-1679) είλαη γλσζηφο γηα ηελ 

πνιηηηθή ζθέςε ηνπ. Σν φξακά ηνπ γηα ηνλ θφζκν ήηαλ εληππσζηαθά πξσηφηππν θαη 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ζηε ζχγρξνλε πνιηηηθή. Κχξην κέιεκά ηνπ ήηαλ ην πξφβιεκα 

ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ηάμεο: πψο ηα αλζξψπηλα φληα, δειαδή, κπνξνχλ λα 

δήζνπλ καδί εηξεληθά θαη λα απνθχγνπλ ηνλ θίλδπλν θαη ην θφβν ηνπ εκθπιίνπ 

πνιέκνπ. (Oakeshott M, 1975) 

Ο Υνκπο είλαη ν παηέξαο ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο. Άκεζα ή 

έκκεζα, έρεη ζέζεη ηνπο φξνπο ηεο ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

πνιηηηθήο δσήο. Η Ηζηθή ζθέςε ηνπ Υνκπο είλαη δχζθνιν λα δηαρσξηζηεί απφ ηελ 

πνιηηηθή ηνπ. Η  άπνςή ηνπ, γη’ απηφ πνπ νθείινπκε λα θάλνπκε εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απν ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε. Όηαλ ππάξρεη πνιηηηθή εμνπζία, 

ην θαζήθνλ θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά απιφ: ζα πξέπεη λα ππαθνχκε ζηελ εμνπζία. Γηα 

ηνλ Υνκπο ε εζηθή αζρνιείηαη κε ηελ αλζξψπηλε θχζε, ελψ ε πνιηηηθή θηινζνθία 

αζρνιείηαη κε ην ηη ζπκβαίλεη φηαλ αιιειεπηδξνχλ ηα αλζξψπηλα φληα. (Armitage D, 

2007) 

Γηαβάδνληαο ηα εηζαγσγηθά θεθάιαηα ηνπ έξγνπ ηνπ «Λεβηάζαλ» 

παξαηεξνχκε φηη  αξρίδεη ιέγνληάο καο φηη ην αλζξψπηλν ζψκα είλαη ζαλ κηα κεραλή, 

θαη φηη ε πνιηηηθή νξγάλσζε («ε θνηλνπνιηηεία» ) είλαη ζαλ έλα ηερλεηφ αλζξψπηλν 

νλ. Σειεηψλεη ιέγνληαο φηη ε αιήζεηα ησλ ηδεψλ ηνπ, κπνξεί λα εθηηκεζεί κφλν απφ 

ηελ απηνεμέηαζε, εμεηάδνληαο δειαδή ηνλ εαπηφ καο, θαη επηδηθάδεη ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο ζθέςεηο θαη ηα πάζε καο, ηα νπνία απνηεινχλ ηε βάζε φιεο ηεο 

αλζξψπηλεο δξάζεο. Όζν γηα ηελ επηηπρή πνιηηηθή νξγάλσζε, ε νκνηφηεηα κεηαμχ 

ηεο Κνηλνπνιηηείαο θαη κηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο είλαη πξάγκαηη 

θνληηλέο. (Sorell T, 1986) 

Μεξηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ε κεραληθή θνζκνζεσξία ηνπ Υνκπο δελ αθήλεη 

πεξηζψξηα γηα ηελ επηξξνή ησλ εζηθψλ ηδεψλ, θαζψο ππνζηεξίδεη φηη ε κφλε 

απνηειεζκαηηθή επηξξνή ζηε ζπκπεξηθνξά καο είλαη ηα θίλεηξα ηεο επραξίζηεζεο 

θαη ηνπ πφλνπ. (Collins J, 2005) 
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Τπάξρνπλ δχν ζεκαληηθέο πηπρέο ζηελ εηθφλα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο ηνπ αλζξψπνπ 

γηα ηνλ Υνκπο. Απηφ πνπ παξαθηλεί ηνλ άλζξσπν λα δξάζεη είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ γηα ηνλ Υνκπο. Η άιιε πηπρή αθνξά ηηο αλζξψπηλεο εμνπζίεο, ηελ θξίζε 

θαη ηε ινγηθή, γηα ηηο νπνίεο ν Υνκπο ηείλεη λα είλαη εμαηξεηηθά επηθπιαθηηθφο. Όπσο 

θαη πνιινί άιινη θηιφζνθνη πξηλ απφ απηφλ, ν Υνκπο ζέιεη λα παξνπζηάζεη κηα πην 

ζηαζεξή πηπρή ηεο αλζξψπηλεο εζηθήο απφ φηη πεξηέρεηαη ζηηο θαζεκεξηλέο 

πεπνηζήζεηο. (Collins J, 2005) 

Ο Υνκπο έρεη πνιινχο ιφγνπο γηα λα ζθέθηεηαη φηη ε αλζξψπηλε θξίζε είλαη 

αλαμηφπηζηε, θαη πξέπεη λα θαζνδεγείηαη απφ ηελ επηζηήκε, θαζψο νη απνθάζεηο καο 

ηείλνπλ λα ζηξεβιψλεηαη απφ ηδηνηέιεηα ή απφ ηηο απνιαχζεηο θαη ηνπο πφλνπο ηεο 

ζηηγκήο. Μπνξνχκε (νη άλζξσπνη) λα έρνπκε ηα ίδηα βαζηθά πάζε, αιιά ππάξρνπλ 

δηάθνξα πξάγκαηα ζηνλ θφζκν πνπ καο επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθά. Έρνπκε ηελ ηάζε 

λα ρξεζηκνπνηνχκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο, σο κέηξν γηα ηνπο άιινπο. Απηή είλαη ε 

εηθφλα ηνπ Υνκπο γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε. Δίκαζηε επάισηνη θαη έρνπκε αλάγθεο. 

Δχθνια  παξαζπξφκαζηε ζηελ πξνζπάζεηά καο λα γλσξίζνπκε ηνλ θφζκν γχξσ καο. 

Η δηθή καο ηθαλφηεηα ηνπ ιφγνπ είλαη ηφζν εχζξαπζηε ζε ζρέζε κε  ηελ ηθαλφηεηά 

καο λα γλσξίδνπκε, θαζψο  ν ιφγνο καο εμαξηάηαη απφ ηε γιψζζα θαη είλαη επηξξεπήο 

ζε ιάζε. Όηαλ δξνχκε, κπνξνχκε λα ην πξάμνπκε εγσηζηηθά ή απζφξκεηα ή ελ 

αγλνία καο ζηε βάζεη ηνπ ειαηησκαηηθνχ ζπιινγηζκνχ καο. (Oakeshott M, 1975) 

Ο Υνκπο ζθέθηεηαη ειάρηζηα ηελ έλλνηα ηεο επηπρίαο. Γη’ απηφλ ην θαιχηεξν 

ζην νπνίν κπνξνχκε λα ειπίδνπκε είλαη ε εηξεληθή δσή θάησ απφ έλα απηαξρηθφ 

θαζεζηψο. Σν ρεηξφηεξν, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Υνκπο, είλαη απηφ πνπ ν ίδηνο απνθαιεί 

«θπζηθή θαηάζηαζε ηεο αλζξσπφηεηαο,» κηα θαηάζηαζε απεηιήο, βίαο, αλαζθάιεηαο 

θαη αζηάζεηαο. ε γεληθέο γξακκέο, ην επηρείξεκα ηνπ Υνκπο είλαη φηη ε ελαιιαθηηθή 

ιχζε γηα θπβέξλεζε είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ θαλείο δελ ζα κπνξνχζε εχινγα λα 

επηζπκεί, θαη φηη θάζε πξνζπάζεηα λα γίλεη ε  θπβέξλεζε ππφινγε ζην ιαφ πξέπεη λα 

ππνλνκεχεηαη (Armitage D, 2007). 

 

4.2.5.2 Ωθειηκηζκόο 

 

Οη θιαζηθνί σθειηκηζηέο, Bentham θαη Mill, αζρνινχληαη κε λνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο. Αλ κε ηη άιιν, νη κεηαξξπζκίζεηο απηέο ζα κπνξνχζαλ 
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λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ην ζεκειηψδεο θίλεηξν πίζσ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ θιαζηθνχ 

Χθειηκηζκνχ. Η αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο απηήο επεξεάδεηαη απφ ηζρπξέο απφςεηο γηα 

ην ηη ιάζνο έγηλε ζηελ θνηλσλία. (Darwall Stephen, 1995) 

Σν έξγν ηνπ John Stuart Mill (1806-1873) πεξηιακβάλεη θείκελα ινγηθήο, 

επηζηεκνινγίαο, νηθνλνκίαο, θνηλσληθή θαη πνιηηηθήο θηινζνθίαο, εζηθήο, 

κεηαθπζηθήο, ζξεζθείαο.  (Rosen Frederick, 2003) 

ηα γξαπηά ηνπ, ν Mill ππνζηεξίδεη κηα ζεηξά ακθηιεγφκελσλ αξρψλ. 

Τπεξαζπίδεηαη ην ξηδηθφ εκπεηξηζκφ ζηε ινγηθή θαη ηα καζεκαηηθά, γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη φηη νη βαζηθέο αξρέο ηεο ινγηθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ είλαη γεληθεχζεηο 

απφ ηελ εκπεηξία θαη φρη γλσζηέο εθ ησλ πξνηέξσλ. Η αξρή ηεο ρξεζηκφηεηαο, φηη 

δειαδή «νη δξάζεηο είλαη δηθαίσκα, θαη 'αλαινγία, δεδνκέλνπ φηη ηείλνπλ λα 

πξνάγνπλ ηελ επηπρία είλαη ιάζνο θαηά ηνλ Mill δεδνκέλνπ φηη ηείλνπλ λα παξάγνπλ 

ην αληίζεην ηεο επηπρίαο». Απηφ ήηαλ ην επίθεληξν ηεο εζηθήο θηινζνθίαο ηνπ. 

(Scarre Geoffrey, 1996) 

Η αξρή ηεο ρξεζηκφηεηαο θαηείρε κηα καθξά ηζηνξία πνπ εθηείλεηαη πίζσ ζην 

1730. Οη πξψηνη ππνζηεξηθηέο ηεο αξρήο ηεο ρξεζηκφηεηαο ήηαλ νη ζξεζθεπηηθνί 

σθειηκηζηέο, πνπ εθπξνζσπνχληαη κεηαμχ άιισλ, απφ ηνλ John Gay, John Brown, 

Soame Jenyns, θαη ηνλ πην γλσζηφ, ηνλ William Paley. Ο ζξεζθεπηηθφο σθειηκηζκφο 

ήηαλ πνιχ δεκνθηιήο κεηαμχ ησλ κνξθσκέλσλ ηάμεσλ θαη θπξηάξρεζε ζηα 

παλεπηζηήκηα κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1830. Οη ζηνραζηέο ήηαλ φινη βαζηά 

επεξεαζκέλνη απφ ηνλ εκπεηξηζκφ ηνπ Locke θαη ςπρνινγηθά εδνληζκέλνη θαη ζπρλά 

βξηζθφηαλ ζε αληίζεζε κε ηηο αληαγσληζηηθέο εζηθέο δηδαζθαιίεο ηνπ Shaftesbury, 

Hutcheson, Clarke, θαη Wollaston. (Gill Michael, 2006) 

ε αληίζεζε κε ηνλ ζξεζθεπηηθφ σθειηκηζκφ, πνπ είρε ιίγεο θηινδνμίεο λα 

είλαη κηα εζηθή ζεσξία πνπ αλαζεσξεί θνηλέο εζηθέο ζπκπεξηθνξέο, ζηα ηέιε ηνπ 

δέθαηνπ φγδννπ αηψλα, νη θνζκηθέο εθδφζεηο ηνπ σθειηκηζκνχ γελλήζεθαλ κέζα απφ 

δηάθνξεο θηλήζεηο γηα κεηαξξχζκηζε. Η αξρή ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη νη ζπζρεηηζκέλεο  

δεζκεχζεηο γηα ηελ επηπρία, σο ην κφλν επηζπκεηφ ηέινο εγγελψο, θαη ε εζηθή 

ηζνδπλακία ηεο επηπρίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ, ιακβάλνληαη σο έλα φξγαλν 

κεηαξξχζκηζεο.  (Raphael D. D, 1969)  

Μηα εθδνρή ηνπ θνζκηθνχ σθειηκηζκφ εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ William 

Godwin, ν νπνίνο απέθηεζε κεγάιε θήκε κε ηε δεκνζίεπζε ηεο Πνιηηηθήο 

Γηθαηνζχλεο ηνπ 1793. Αλ θαη ε θήκε ηνπ ήηαλ ζρεηηθά βξαρχβηα, ν Godwin 

θάλνληαο ρξήζε ηεο αξρήο ηεο ρξεζηκφηεηαο γηα ηελ αηηία ηεο ξηδνζπαζηηθήο 
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πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο θξηηηθήο μεθίλεζε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ σθειηκηζκνχ κε 

αληηζξεζθεπηηθφηεηα θαη επηθίλδπλεο δεκνθξαηηθέο αμίεο. (Rosen Frederick, 2003) 

Η δεχηεξε έθδνζε ηνπ θνζκηθνχ σθειηκηζκνχ, θαη εθείλε πνπ ελέπλεπζε ηνλ 

Mill, πξνέθπςε απφ ην έξγν ηνπ Jeremy Bentham. Ο Bentham, ν νπνίνο ήηαλ πνιχ 

πην επηηπρήο απφ ηνλ Godwin ζηελ νηθνδφκεζε ελφο θηλήκαηνο γχξσ απφ ηηο ηδέεο 

ηνπ, ρξεζηκνπνίεζε ηελ αξρή ηεο ρξεζηκφηεηαο σο ζπζθεπή ηεο πνιηηηθήο, ηεο 

θνηλσληθήο, ηεο λνκηθήο θαη ηεο θξηηηθήο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ Bentham ζηελ αξρή ηεο ρξεζηκφηεηαο δελ πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλεζπρία γηα ηελ εζηθή ζεσξία φζν απφ ηελ αλεζπρία ζρεηηθά κε ηηο λνκνζεηηθέο θαη 

λνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο. (Scarre Geoffrey, 1996) 

ηνλ ρψξν ηεο πνιηηηθήο, ε αξρή ηεο ρξεζηκφηεηαο ρξεζίκεπζε σο εξγαιείν 

γηα ηνπο αληηπάινπο ηεο κεηαξξχζκηζεο. Πξψηα απ’ φια ε κεηαξξχζκηζε ζήκαηλε 

επέθηαζε ηεο ςεθνθνξίαο. Αιιά απηφ ζήκαηλε επίζεο λνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ θαη 

ησλ λνκηθψλ ζεζκψλ, θαη πνηθηιίεο θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο, ηδίσο ησλ θνξέσλ 

πνπ είραλ ηελ ηάζε λα επλννχλ ηελ αξηζηνθξαηία θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ πινπζίσλ. 

(Raphael D. D, 1969)  

Ο Mill ζην έξγν ηνπ «Χθειηκηζκφο» πνπ πεξηιακβάλεη πέληε θεθάιαηα, 

ππεξαζπίδεηαη ηελ αξρήο ηεο ρξεζηκφηεηαο. ην πξψην, ν Mill θαζνξίδεη ην 

πξφβιεκα, δηαθξίλεη κεηαμχ ηεο «δηαηζζεηηθήο» θαη «επαγσγηθήο» εζηθήο, θαη, 

επίζεο, πξνηείλεη φξηα ζην ηη κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε απφ ηηο αξρέο ηεο εζηθήο. ην 

δεχηεξν θεθάιαην, ν Mill δηνξζψλεη παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αξρή ηεο 

ρξεζηκφηεηαο. Σν ηξίην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ην ζέκα ησλ θηλήηξσλ θαη πάιη κε 

επίθεληξν ηελ αθφινπζε εξψηεζε: Πνηα είλαη ε πεγή ηεο ππνρξέσζήο καο γηα ηελ 

αξρή ηεο ρξεζηκφηεηαο; Ση, κε άιια ιφγηα, καο παξαθηλεί λα ελεξγνχκε κε ηξφπνπο 

πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ αξρή ηεο ρξεζηκφηεηαο. Ο Mill ππεξαζπίδεηαη ηε 

δπλαηφηεηα κηαο ηζρπξήο ρξεζηηθά ζπλείδεζεο (δειαδή κηαο ηζρπξήο αίζζεζε ηεο 

ππνρξέσζεο γηα ηε γεληθή επηπρία), δείρλνληαο πψο έλα ηέηνην ζπλαίζζεκα κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί έμσ απφ ηε θπζηθή επηζπκία, πσο πξέπεη λα είκαζηε ζε ελφηεηα κε ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο καο-κηα επηζπκία πνπ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα λνηαδφκαζηε γηα ην 

ηη ζα ζπκβεί ζε απηνχο θαη λα αληηιακβαλφκαζηε ηα δηθά καο ζπκθέξνληα, φπσο 

ζπλδένληαη κε ηα δηθά ηνπο. (Boonin-Vail D, 1994) Αλ θαη ην δεχηεξν θεθάιαην 

έδεημε φηη δελ ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζνχκε ζπλερψο ηε γεληθή επηπρία, σζηφζν, 

είλαη έλα ζεκάδη ηεο εζηθήο πξνφδνπ φηαλ ε επηπρία ησλ άιισλ, φπσο ε επηπρία 
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εθείλσλ πνπ δελ γλσξίδνπκε, γίλεηαη ζεκαληηθή γηα καο. Σέινο, ζην Κεθάιαην Πέληε 

δείρλεη πψο ν σθειηκηζκφο κπνξεί λα εμεγήζεη ην εηδηθφ θαζεζηψο πνπ θαίλεηαη λα 

ρνξεγεί ζηε δηθαηνζχλε θαη ζηηο παξαβηάζεηο ηνπ. Η δηθαηνζχλε είλαη θάηη πνπ 

είκαζηε ηδηαίηεξα πξφζπκνη λα ππεξαζπηζηνχκε. Πξνηείλεη ινηπφλ ε δηθαηνζχλε λα 

νξηνζεηείηαη απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο εζηθήο, δηφηη πεξηιακβάλεη ηα θαζήθνληα γηα ηα 

νπνία άιινη έρνπλ δηθαηψκαηα ζπζρεηηθά, «Γηθαηνζχλε δελ ζεκαίλεη κφλν θάηη πνπ 

είλαη ζσζηφ λα θάλνπκε θαη ιάζνο λα κελ θάλνπκε, αιιά θάηη πνπ κπνξεί λα 

απαηηήζεη απφ εκάο σο εζηθφ δηθαίσκα ηνπ θάπνηνο άιινο. (Darwall Stephen, 1995) 

Οη επηθξηηέο ηνπ σθειηκηζκνχ έρνπλ δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αδπλακία 

ηεο λα παξέρεη κηα ηθαλνπνηεηηθή εθδνρή ησλ δηθαησκάησλ. Γηα  ηνλ Mill, ην λα έρεη 

θάπνηνο  δηθαίσκα είλαη «λα έρεη θάηη πνπ ε θνηλσλία ζα έπξεπε λα ππεξαζπηζηεί ηελ 

θαηνρή ηνπ. Αλ εθείλνο πνπ αληηδξά ξσηήζεη γηαηί ζα πξέπεη, δελ κπνξψ λα ηνπ 

δψζσ θαλέλα άιιν ιφγν παξά κνλάρα ηε γεληθή ρξεζηκφηεηα.». Αιιά ηη ζα γηλφηαλ 

αλ ε γεληθή ρξεζηκφηεηα απαηηνχζε λα παξαβηάδνπλ ηα δηθαηψκαηά ζαο; Η δηαίζζεζε 

φηη θάηη δελ πάεη θαιά αλ ηα δηθαηψκαηά ζαο παξαβηάδνληαη γηα ράξε ηνπ γεληθνχ 

ζπκθέξνληνο πξνθάιεζε ηε κεγάιε πξφθιεζε ζηηο σθειηκηζηηθέο αληηιήςεηο ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη ηζνπεδψζεθε απφ ζηνραζηέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα φπσο ν John Rawls. 

(Gill Michael, 2006) 

 

4.3 ρέζε Βηνεζηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Ηγεζίαο 

Κνηλφο παξνλνκαζηήο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ εγέηε θαη ζηελ πεξίπησζε απηνχ πνπ 

αζθεί δηνηθεηηθά θαζήθνληα απνηειεί ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Απηέο νη 

απνθάζεηο θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε ιακβάλνληαη κε ζεβαζκφ ζηνπο θαλφλεο, πνπ 

θάπνηεο θνξέο ν εγέηεο θαιείηαη λα ηηο ππεξβαίλεη θηφιαο έρνληαο σο θξηηήξην ηε 

γλψζε θαη ηε δέζκεπζε ζην αγαζφ κε ηειηθφ ζηφρν ηελ επδαηκνλία ησλ αλζξψπσλ. Η 

αξεηή απνηειεί κέζν απφθηεζεο ηεο επδαηκνλίαο αιιά είλαη θαη κία επηινγή 

θαη΄απηήλ θαη φρη επηινγή εξγαιεηαθνχ ραξαθηήξα.  

ην ζεκείν απηφ αλαδχνληαη νξηζκέλα εξσηήκαηα, φπσο: 

Ση είδνπο είλαη απηέο νη απνθάζεηο ηηο νπνίεο θαιείηαη λα ιάβεη ν εγέηεο ζηνλ ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο . 

Με πνηεο αξρέο θαιείηαη λα απνθαζίδεη; 



68 

 

Θα κπνξνχζε ε ελάξεηε εθπαηδεπηηθή εγεζία λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ; 

Μπνξεί ε Αξηζηνηειηθή εζηθή λα ππνδείμεη πνηα πξάμε πξέπεη λα πξνθξηζεί ζε 

πεξηπηψζεηο βηνεζηθψλ δηιεκκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν εγέηεο ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο; 

Απνηεινχλ αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ηεο βηνεζηθήο;  

Γηαηί λα επηιεγεί ε επδαηκνλία απφ ηνπο εγέηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ; Ση 

έρεη λα πξνζθέξεη ζηνπο νξγαληζκνχο απηνχο; 

Ση ελλννχκε φηαλ ιέκε βηνεζηθή; Σε δσή ή ην βίν, ή θαη ηα δχν καδί;. Οπφηε ηίζεηαη 

ην εξψηεκα πνηα ε ζράζε ηε εζηθήο ζεκαζίαο ηεο δσήο ζε ζρέζε κε ηελ εζηθή 

ζεκαζία ηνπ βίνπ; 

Πξέπεη λα μεθηλήζνπκε απφ κηα γισζζηθή παξαηήξεζε πνπ ζα καο βνεζήζεη λα πάκε 

παξαπέξα. Η αξραία ειιεληθή γιψζζα δηαθξίλεη κεηαμχ δσήο θαη βίνπ, θάηη πνπ 

ράζεθε ζηε ζπλέρεηα. Η δσή είλαη πεξηζζφηεξν κεραληζκφο ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο 

αλαπαξαγσγήο θαη αλαθέξεηαη ζηελ επηβίσζε ζηνλ ηξφπν εθδήισζήο ηεο, ζηε 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δσήο θαη ζηα κέζα πνπ ηε δηαζθαιίδνπλ σο βηνινγηθφ 

θαηλφκελν. Δλψ ν βίνο ζηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα ζεκαίλεη φηη έρεη θαη έλα 

αμηαθφ πεξηερφκελν.  Ο βίνο ζηα αξραία ειιεληθά αλαθέξεηαη κφλν ζε ζρέζε κε ηνλ 

άλζξσπν. ήκεξα ζα ιέγακε απηφ πνπ ιέεη ν σθξάηεο, δειαδή πψο αμίδεη λα δνχκε; 

Η αλζξψπηλε δσή δειαδή έρεη κηα βηνχκελε αμία, απφ ηε ζθνπηά απηνχ πνπ ηε δεη. 

Ακέζσο ακέζσο νη ιέμεηο θαη ε ηζηνξία ηνπο καο απνθάιπςε θάπνηα εξσηήκαηα. 

Απηά αλαθχπηνπλ επζχο ακέζσο ζηε βηνεζηθή. Έλα πξάγκα απφ ηελ αξρή κπνξνχκε 

λα πνχκε. Η βηνεζηθή αθνξά θαη ηε δσή θαη ην βίν, ηελ αμία ηεο δσήο γεληθά .Άξα ηε 

βηνεζηθή ηελ ελδηαθέξεη θαη ε αμία ηεο δσή θαη ε αμία ηνπ βίνπ κε ηελ αξραία 

ζεκαζία ηνπ φξνπ. 

Καη ην εξψηεκα είλαη πνηα είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηα δχν; Καη αλ ππάξρνπλ 

εληάζεηο αλάκεζα ζηελ αμία ηεο δσή θαη ζηελ αμία ηνπ βίνπ. 

Άξα έρεη ζεκαζία αλ ζα ηα βιέπακε φια απφ ηε ζθνπηά ηνπ αλζξψπνπ ή φρη. 

Η ζθνπηά ηεο δσή είλαη απξφζσπε, ελψ ε ζθνπηά ηνπ βίνπ έρεη έλα ζηνηρείν 

αλζξσπνθεληξηθφ. Άξα, εάλ δψζνπκε κεγαιχηεξν βάξνο ζην βίν απηνκάησο ε ζθνπηά 
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ηνπ αλζξψπνπ είλαη ε βαζηθή ζθνπηά ζηε βηνεζηθή. Σν εξψηεκα ινηπφλ είλαη εάλ ζα 

δνχκε ηε δσή απφ ηε ζθνπηά ηνπ βίνπ ή ηνλ βίν απφ ηε ζθνπηά ηεο δσήο.  Πφζν ην 

έλα εηζέξρεηαη ζην άιιν; 

ηε βηνεζηθή ππάξρεη έλα αλζξσπνθεληξηθφ ζηνηρείν πνπ δελ κπνξνχκε λα ην 

παξαθάκςνπκε. Σν θνηλφ εξψηεκα πνπ ππάξρεη ζε φια ηα βηνεζηθά εξσηήκαηα είλαη 

πνηα είλαη ε εζηθή ζεκαζία θαη ε αμία ηνπ βίνπ. Ση είλαη απηφ πνπ θάλεη ην βίν άμην 

ζεβαζκνχ θαη ελδερνκέλσο ζεζκηθήο πξνζηαζίαο απφ ηελ πνιηηεία. Σν άηνκν πνπ 

εγείηαη ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ είλαη άμην ζεβαζκνχ θαη  κπξνζηά ζε ηη 

είδνπο δηιήκκαηα κπνξεί λα βξεζεί αζθψληαο ηα θαζήθνληά ηνπ; Ο δηαθεθξηκέλνο 

θαζεγεηήο  Peter Senge ζην άξζξν ηνπ The Sound of Silence: The Role of Solitude 

for Ethical Decision Making (2011),  αλαθέξεη φηη εγεζία ρσξίο εζηθή δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη. 

Γηα ηνλ εγέηε ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ έληνλα δηιήκκαηα θαηά ηε δηαδηθαζία 

ιήςεο ησλ απνθάζεσλ πξνθχπηνπλ ζε ελδερφκελεο πεξηπηψζεηο φπσο: 

ηηο απνθάζεηο πνπ θαινχληαη λα ιακβάλνπλ ηα εγεηηθά ζηειέρε ζην ρψξν ηεο   

εθπαίδεπζεο εκπεξηέρνληαη δχζθνια εζηθά δηιήκκαηα θαη βηνεζηθνί πξνβιεκαηηζκνί. 

Ο ξφινο ηνπο είλαη ζχλζεηνο θαη ε επζχλε ηνπο πνιχ κεγάιε θαζψο είλαη δεκφζηνη 

ππάιιεινη κε ππνρξεψζεηο απέλαληη ζε πνιινχο αλζξψπνπο νη νπνίνη έρνπλ πνιιέο 

θνξέο αληαγσληζηηθέο αμίεο θαη ζπκθέξνληα. Γηα παξάδεηγκα πξέπεη νη γνλείο λα 

ελεκεξσζνχλ εάλ ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ιάβεη γλψζε φηη ε θφξε ηνπο εμεηάδεη ην 

ελδερφκελν κίαο έθηξσζεο; 

Σα εζηθά δηιήκκαηα πνπ πηζαλφλ λα αληηκεησπίζεη ν εγέηεο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη 

πνηθίια. Πεξίπησζε εγθχνπ θνηηήηξηαο ε νπνία αλαινγίδεηαη ην ελδερφκελν λα 

πξνβεί ζε άκβισζε πξνθεηκέλνπ λα απνπεξαηψζεη ηηο ζπνπδέο ηεο. Πεξίπησζε 

ηθαλήο θνηηήηξηαο πνπ πάζρεη απφ λεπξηθή αλνξεμία θαη ε νπνία ζηεξείηαη 

θαηάιιεισλ επθαηξηψλ γηα κάζεζε θαη απφθηεζε εκπεηξίαο ή φηαλ παξεκπνδίδεηαη 

απφ ην λα παξέρεη ηελ θαηάιιειε αλάδξαζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηεο εκπεηξίαο.  

Όπσο αλαθέξεη ν Rushworth Kidder (1995) έλα εζηθφ δίιεκκα πξνθχπηεη θαη  απφ 

κηα επηινγή κεηαμχ δχν δηθαησκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ  ν 

εθπαηδεπηηθφο εγέηεο θιεζεί λα δηαρεηξηζηεί  κηα επηρνξήγεζε πνπ ζα δνζεί απηφ ζα 



70 

 

απνηειέζεη έλα εζηθφ πεηξαζκφ γηα απηφλ απνθαζίδνληαο εάλ ζα πξέπεη λα επηιέμεη 

ηε δεκηνπξγία ελφο αλαβαζκηζκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ή ελφο πξνγξάκκαηνο 

πξφιεςεο ηεο εγθαηάιεηςεο ζπνπδψλ. 

Οξηζκέλεο κειέηεο (Peggy Kirby 1990) δείρλνπλ φηη νη ππνρξεψζεηο ησλ αλσηέξσλ 

αζθνχλ ηδηαίηεξε πίεζε ζηε ιήςε εζηθψλ απνθάζεσλ. Ννκηκνπνηείηαη ν πξχηαλεο 

ελφο παλεπηζηεκίνπ λα πξνζβάιιεη ηελ αμηνπξέπεηα ή λα πηέδεη ππεξβνιηθά ηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπ; Τπάξρεη πεξίπησζε απηνθηνλίαο κέινπο ηεο παλεπηζηεκηαθήο 

θνηλφηεηαο εμαηηίαο ηεο ππεξβνιηθήο πίεζεο πνπ ππέζηε κέζα ζηνλ αθαδεκατθφ 

ρψξν. Δδψ εγείξεηαη ην δήηεκα ηεο επάξθεηαο ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο 

εθπαίδεπζεο ησλ ζεκεξηλψλ θαη ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ εγεηψλ. Η Σάληα 

Αλαγλσζηνπνχινπ ζην βηβιίν ηεο «Ηζηθά δεηήκαηα ζηελ Φπρνινγία» αλαθέξεη φηη 

ππάξρεη κφλν έλα  κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Βηνεζηθήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο 

Κξήηεο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη παξαδφζεηο ελφο ή δχν καζεκάησλ δενληνινγίαο ζην 

πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα νξηζκέλσλ παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ.  Μία απφ ηηο 

ζπλέπεηεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη φηη ίζσο λα δηακνξθψλεηαη ε εληχπσζε φηη ε 

εθπαίδεπζε θαη ε βηνεζηθή επαηζζεηνπνίεζε απνηειεί δήηεκα ήζζνλνο ζεκαζίαο. Σν 

λα παίξλεη θάπνηνο θάπνηνο βηνεζηθή εθπαίδεπζε ηνπ καζαίλεη λα απνθαζίδεη θαη λα  

πξάηηεη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν πνπ αξγφηεξα ζα θηλεηνπνηήζεη ηηο εζηθέο ηνπ 

ζθέςεηο. Απηνχ ηνπ είδνπο ν πξνζαλαηνιηζκφο απνηειεί δήηεκα απνθάζεσλ ησλ 

αλζξψπσλ πνπ εγνχληαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο (π.ρ. ππνπξγείνπ Παηδείαο).  

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εγέηε ζηε ιήςε βηνεζηθψλ απνθάζεσλ δελ πεξηνξίδεηαη 

κφλν ζηνπο ζπνπδαζηέο αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο φηαλ εθείλνη 

αληηκεησπίδνπλ δεηήκαηα φκνηα κε απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζηελ πεξίπησζε ησλ 

θνηηεηψλ. Γηα παξάδεηγκα απνξξίθζεθε ε πξφζιεςε δαζθάιαο επεηδή είρε 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ηεο αζζέλεηαο ηεο ρνξείαο ηνπ Huntington, ρσξίο ε ίδηα λα 

πάζρεη απφ απηήλ κε ηε δηθαηνινγία φηη ζηελ ζπάληα πεξίπησζε πνπ ζα λνζήζεη ζα 

παξνπζηάδεη ζπλερείο απνπζίεο απφ ηελ εξγαζία θαη αχμεζε ηνπ θφζηνπο  (Δζληθή 

Δπηηξνπή Βηνεζηθήο: Ηκεξ/λία Γεκνζίεπζεο: 14-10-2003) 

Τπάξρεη ελδερφκελε πεξίπησζε έλα κέινο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο λα δεηήζεη απφ 

ηε Γηεπζχληξηα Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ λα αζθήζεη ην δηνηθεηηθφ ηεο ξφιν θαη λα 

εμεγήζεη ζην θνηηεηή πσο δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ, αλ δελ 

εθπιεξψλεη ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ αλαηίζεληαη φκσο κεξνιεπηηθά θαη ζε βάξνο 
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εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ Κψδηθα ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ, φπσο ην ρξψκα, ε θαηαγσγή, ε εζληθφηεηα, ε ειηθία ή θάπνηα 

αλαπεξία. Πνην ζα είλαη ην θξηηήξην ηεο ιήςεο απφθαζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε;  

Με πνηνλ ηξφπν ζα αληηκεησπίζεη έλαο εθπαηδεπηηθφο εγέηεο ηελ ελερφκελε 

πεξίπησζε θνηηεηή πνπ απεηιεί λα απηνθηνλήζεη;  

Πσο ζα δηαρεηξηζηεί ηελ πεξίπησζε θαη πσο ζα απνθαζίζεη έλαο αθαδεκατθφο 

ζχκβνπινο πνπ θνηηήηξηα ηνπ θαηέζεζε ηε ζθέςε ηεο φηη επηζπκεί λα θπνθνξήζεη σο 

παξέλζεηε κεηέξα πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ρξεκαηηθφ αληίηηκν;  

Πνην θξηηήξην ζα ιάβεη ππφςε ηνπ ν δηεπζπληήο αθαδεκατθήο κνλάδαο, ν πξφεδξνο 

ηεο ζρνιήο, ή ν πξχηαλεο κπξνζηά ζηελ ελδερφκελε πεξίπησζε χπαξμεο 

αληηδενληνινγηθψλ ζρέζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ζε αλεμάξηεηα ή εκπνξηθά ζπκθέξνληα 

λα δηαθπβεχνπλ ηελ επαγγεικαηηθή αλεμαξηεζία θαη απηνλνκία κε ηελ ζθφπηκε 

παξαθξάηεζε δεδνκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ άιινπο επηζηήκνλεο ζηηο 

έξεπλέο ηνπο ; 

ε φια ηα παξαπάλσ εζηθά δηιήκκαηα ζηα νπνία ηαπηφρξνλα εκπεξηέρνληαη 

βηνεζηθνί πξνβιεκαηηζκνί θαιείηαη ν εθπαηδεπηηθφο εγέηεο(πξχηαλεο, αληηπξχηαλεο, 

πξφεδξνο, αλαπιεξσηήο πξφεδξνο, δηεπζπληήο ηνκέο, δηεπζπληήο αθαδεκατθήο 

κνλάδνο-θιηληθήο, εξγαζηεξίνπ) φρη επίζεκα θαη ηππηθά κφλν αιιά αλεπίζεκα θαη 

άηππα λα παξέρεη θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νη νπνίεο πηζαλφηαηα ζα 

επεξεάζνπλ ηελ ηειηθή απφθαζε ηνπ άκεζα ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ. 

Υσξίο εμαίξεζε φια ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ζε ππεξζεηηθφ βαζκφ 

εθείλα πνπ θαηέρνπλ δηνηθεηηθέο ζέζεηο ή εγεηηθά αμηψκαηα ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ 

φηη αζθνχλ ζπγθεθξηκέλνπο θνηλσληθνχο ξφινπο.  Θα πξέπεη επίζεο λα αλαγλσξίδνπλ 

φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο αληαλαθιά θαη έρεη επηπηψζεηο ζην ξφιν ηνπο ζην 

παλεπηζηήκην. Η δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα ιήςεο ησλ απνθάζεψλ ηνπο, ν ηξφπνο 

άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο  ιακβάλεη ρψξα θαη έμσ απφ 

ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, έμσ απφ ην λνζνθνκείν θαη κεηά ην σξάξηφ ηνπο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ζε επηζθέςεηο ζε ηξίηνπο ρψξνπο, ζε ζπλεληεχμεηο, θαζψο θαη ζηηο 

θνηλσληθέο εθδειψζεηο. Γεληθφηεξα, ε πνιηηεία ηνπο φπσο θαη ν βίνο ηνπο ζα πξέπεη 

λα είλαη άκεκπηνο θαη ππνδεηγκαηηθφο.  
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Ο εγέηεο ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα απνηειεί πξφηππν πξνο κίκεζε γηα ηνπο 

θνηηεηέο ηνπ. Οπνηνδήπνηε εζηθφ ηνπ παξάπησκα γίλεη αληηιεπηφ απφ ηνπο θνηηεηέο 

ελδέρεηαη ζην κέιινλ απηνί λα ην επαλαιάβνπλ. Γηα παξάδεηγκα εάλ απνθαιπθζεί φηη 

ζπκκεηέρεη ζε αλήζηθα πεηξάκαηα ή έξεπλεο ηφηε δηαθηλδπλεχεηαη ε εζηθή πξαθηηθή 

ησλ θνηηεηψλ ζην κέιινλ. Αθφκε θαη “εζηθά παξαπηψκαηα” ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή 

κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηθείκελν πξνο κίκεζε απφ ηνπο θνηηεηέο, νη νπνίνη ελδέρεηαη 

ζην κέιινλ λα είλαη νη ίδηνη εθπαηδεπηηθνί εγέηεο. 

Τπάξρεη αλάγθε γηα ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ πνπ λα ζηεξίδεηαη ζε 

αξρέο θαη αμίεο γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ επηηπρψο ζηηο απμεκέλεο 

πξνζδνθίεο ηεο θνηλσλίαο. Οη λφκνη δελ κπνξνχλ λα επηβάινπλ ζπκπεξηθνξέο. 

Κπξίσο ρξεηάδεηαη ν παξαδεηγκαηηζκφο κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ζηάζε ησλ 

εγεηψλ ηνπο.  

 Μπνξνχκε ινηπφλ λα γπξίζνπκε ζηηο ξίδεο καο, ζηελ παηδεία καο.  

Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ κε ηελ επίζεκε δηδαζθαιία ηεο δηδαθηέαο χιεο ηνπ 

καζήκαηνο γηα επαγγεικαηηζκφ θαη φ,ηη βιέπνπλ ζηα πξφζσπα απηψλ πνπ απνηεινχλ 

ηα «πξφηππά» ηνπο, ην ηη εηζπξάηηνπλ απφ ην «θξπθφ» ή «άηππν», πιελ φκσο 

πξαγκαηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

Γελ κπνξεί λα ππάξμεη κηα επλνκνχκελε θαη επδαίκνλε θνηλσλία αλ εθείλνη πνπ 

θαηέρνπλ εγεηηθέο ζέζεηο  δελ παίδνπλ  ζσζηά ηνπο θνηλσληθνχο ηνπο ξφινπο , νη 

νπνίνη φκσο έρνπλ πνιηηηθή δηάζηαζε κε ηελ αξραηνειιεληθή ζεκαζία ηνπ φξνπ 

«πφιηο». 

Ο Γ. Κνχηξαο ζην άξζξν ηνπ «Δμνπζία θαη Παηδεία θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε» αλαθέξεη 

φηη ε πφιε-θξάηνο ζηε θηινζνθία ηνπ Αξηζηνηέιε, απνηειεί ην θπζηθφ ρψξν κέζα 

ζηνλ νπνίν νινθιεξψλεηαη ελεξγεία ν άλζξσπνο θαη εζηθά θαη πλεπκαηηθά θαη 

θηλείηαη πξνο ηνλ ηειηθφ ζθνπφ πνπ είλαη ε επδαηκνλία. 

Με ην πξνζσπηθφ ηνπο παξάδεηγκα θαη ηηο αξρέο ηνπο νη εγέηεο ηεο εθπαίδεπζεο ζα 

δηακνξθψλνπλ πεπαηδεπκέλνπο επηζηήκνλεο θαη φρη απιψο επηζηήκνλεο, νη νπνίνη, 

φπσο ιέεη ν Αξηζηνηέιεο, ζα είλαη ηθαλνί λα ζθέθηνληαη θαη λα θξίλνπλ ζσζηά. Ο 

ηζρπξφο δεζκφο πνπ αλαγλσξίδεη ν Αξηζηνηέιεο φηη ππάξρεη κεηαμχ πνιίηε, πφιεσο 

θαη παηδείαο ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαηππψζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ 

παξαθάησ άπνςε.  Δίλαη ελδερφκελν ν ζπνπδαίνο πνιίηεο λα κελ θαηέρεη θαη ηελ 
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αξεηή ηνπ ζπνπδαίνπ αλδξφο ιέγνληαο ζπγθεθξηκέλα: «ίζσο νπ ηαπηφλ αλδξί θαη 

πνιίηε παληί» (ΗΝ 1276b 35). Οη ελάξεηνη εθπαηδεπηηθνί εγέηεο θαη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο ζην «θνηλφ θαιφ» ζηελ επδαηκνλία ησλ αηφκσλ πνπ εγνχληαη 

ζα δηακνξθψλνπλ ηέηνηνπο πνιίηεο πνπ ζα είλαη φρη κφλν ζπνπδαίνη αιιά θαη 

ελάξεηνη. Ο θάζε πνιίηεο ζηα πιαίζηα ηεο πφιεο κπνξεί λα γίλεη ελάξεηνο κε ηελ 

νξζή δηαπαηδαγψγεζε. Η θξφλεζε κπνξεί λα βξεη ηδηαίηεξε εθαξκνγή ζην πεδίν ηεο 

Βηνεζηθήο αιιά απηφ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. Η κφλε καο ειπίδα είλαη 

νη πνιίηεο. Θα δηακνξθψλνπλ ην βίν ηνπο θαη ζα επηιέγνπλ σο θξφληκνη άλζξσπνη 

πνπ ζηε ζπλέρεηα, φηαλ ζα θιεζνχλ σο κειινληηθνί εγέηεο λα παίξλνπλ θαη απηνί 

απνθάζεηο, ζα ζηνρεχνπλ θαη εθείλνη ζηελ επδαηκνλία  ηνπ βίνπ ησλ άιισλ.  

Γηαηί φκσο λα επηιεγεί ε επδαηκνλία απφ ηνπο εγέηεο ησλ νξγαληζκψλ; Ση έρεη λα 

πξνζθέξεη ζηνπο νξγαληζκνχο; 

χκθσλα κε ηνλ Fredrickson (2003) ζην άξζξν ηνπ “Positive Emotions and Upward 

Spirals in Organizations” in Positive Organizational Scholarship, pp. 163-175,   ε 

αξρή ηεο επεξγεζίαο (beneficence) έρεη πςειή θαη ζαθή ζρέζε κε ηελ ελάξεηε 

εγεζία. Πεξηγξάθεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε λα παξάγεη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ λα 

αληαλαθιψληαη θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ. Η ελάξεηε εγεηηθή ζπκπεξηθνξά 

πεξηιακβάλεη ηελ επεξγεζία ησλ άιισλ θαη είλαη εθείλε ε ζπκπεξηθνξά πνπ 

δεκηνπξγεί πινχην, πξνζηηζέκελε αμία θαη νθέιε ζηνπο άιινπο.  

Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Caldwell,Bischoff,and Karri, (2002) ζην άξζξν “The Four 

Umpires: A Paradigm for Ethical Leadership,” ε αξρή ηεο επεξγεζίαο ζηελ εγεζία 

αληηθαηνπηξίδεη εθείλε ηε θηινζνθία ηνπ εγέηε  ν νπνίνο πηνζεηεί ην «εμνπζία καδί» 

παξά «εμνπζία πάλσ ζε» άιινπο, θαη επηδηψθεη λα δεκηνπξγήζεη κηα θαιχηεξε 

πξαγκαηηθφηεηα γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, Οη Spreitzer & Cameron (2012) 

αλαθέξνπλ φηη, ζχκθσλα κε πνιινχο επηζηήκνλεο ην θιεηδί γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνπο κνληέξλνπο νξγαληζκνχο είλαη λα δεκηνπξγεζεί κία 

αξεηή θαη έλα πςειφ επίπεδν εζηθήο θνπιηνχξαο. 

Ο Cameron (2003) έρεη δηαηππψζεη ηελ άπνςε φηη ε ελάξεηε εγεηηθή ζπκπεξηθνξά 

απνηειεί πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνπο νξγαληζκνχο θαη πεξηιακβάλεη ηελ αιιειεγγχε 

θαη ηηο επεξγεηηθέο πξάμεηο ζηνπο άιινπο. ε απηφ ζπκθσλεί θαη ν  P. Senge (2006), 

δηαθεθξηκέλνο θαζεγεηήο ζην MIT ν νπνίνο αλαθέξεη ηελ χπαξμε πιεζψξαο 

εκπεηξηθψλ ζηνηρείσλ πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ άπνςε θαη ζπκπιεξψλεη φηη, φηαλ νη 
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αξκφδηνη εγέηεο παξέρνπλ επεξγεηηθέο δξάζεηο θαη ζεηηθά θίλεηξα ζηνπο ππαιιήινπο, 

νη ελ ιφγσ εξγαδφκελνη είλαη πην δεζκεπκέλνη ζηνπο ζηφρνπο  θαη νη νξγαληζκνί ηνπο 

είλαη πεξηζζφηεξν θεξδνθφξνη. Δίλαη ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ηεο επεξγεζίαο ηδηαίηεξα 

ζηα δνκέο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζην πιαίζην ησλ  ζπζηεκάησλ φπνπ 

απαηηνχληαη πςειέο απνδφζεηο  (Becker & Huselid, 1999).   Δθείλεο νη εγεηηθέο 

θνπιηνχξεο πνπ είλαη θαλνληζηηθά εζηθέο κπνξνχλ λα θεξδίδνπλ ηελ δέζκεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηελ εκπηζηνζχλε, ε νπνία επίζεο παξάγεη βειηησκέλε πνηφηεηα, 

θαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη απμεκέλε θεξδνθνξία Cameron (2003). 

ηελ αξηζηνηειηθή παξάδνζε αλαθέξεη ν Solommon (1992) ηεο πηνζέηεζεο ελάξεησλ 

πξαθηηθψλ θαη αξρψλ, ε επεξγεζία απέλαληη ζηνπο άιινπο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο νηθνδφκεζεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ  εθπαηδεχνληαο ηνπο άιινπο  κε κεγάιν 

ζεβαζκφ φηαλ ζπλεξγαδφκαζηε κε απηνχο γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα θαιχηεξε 

θνηλσλία. Η επηδίσμε ηεο αξεηήο ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ε επεξγεζία είλαη 

ζπλψλπκεο έλλνηεο θαη απνηππψλνληαη θάλνληαο ην θαιφ θαη φρη απνθεχγνληαο ηε 

βιάβε, κε ζεβαζκφ ζηελ απηνλνκία ησλ άιισλ θαη κε δέζκεπζε ζηε δίθαηε 

αληηκεηψπηζή ηνπο (Beauchamp Ghildress,2005). Η αξρή ηεο επεξγεζίαο ζεσξείηαη 

αμηέπαηλν πξφηππν δέζκεπζεο γηα ηελ επεκεξία ησλ άιισλ θαη απνηειεί 

αλακθηζβήηεηα αξεηή, βάζε θαη αξρή (Beauchamp,2008). Σνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο 

δεκηνπξγίαο επζπγξακκηζκέλσλ νξγαλσηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία αζπάδνληαη 

επγελή πξφηππα, θαη αμίεο εληζρχνληαο ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Οη εγέηεο θαη νη νξγαληζκνί φηαλ δεκηνπξγνχλ θνπιηνχξα πςειήο 

εκπηζηνζχλεο θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαδεηθλχνληαο θαη ελδπλακψλνληαο 

ηηο αλαμηνπνίεηεο δπλαηφηεηεο ηφηε κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα (Boudreau & Ramstad,2005).  

Μεξηθνί εζηθνί θηιφζνθνη θηιφζνθνη έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη δελ ππάξρεη ππνρξέσζε 

ηεο επεξγεζίαο ζε φια, αιιά κφλν νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ άζθεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ξφισλ θαη αλαζέζεσλ θαζεθφλησλ. Τπνζηεξίδνπλ φηη ε επεξγεηηθή 

δξάζε είλαη ελάξεηε θαη απνηειεί αμηέπαηλν εζηθφ ηδαληθφ, αιιά φρη ππνρξέσζε θαη 

ζπλεπψο ηα άηνκα δελ είλαη εζηθά αλεπαξθή εάλ απνηχρνπλ λα δξάζνπλ επεξγεηηθά. 

Έλα ηέηνην παξάδεηγκα βξίζθεηαη θαη ζηε ζεσξία ηνπ Bernard Gert. ε απηή ηε 

ζεσξία νη κφλεο ππνρξεψζεηο ζηελ εζηθή δσή απνηεινχληαη απφ εζηθνχο θαλφλεο πνπ 

απαγνξεχνπλ ηελ πξφθιεζε βιάβεο. χκθσλα κε απηφλ ν κφλνο ζηφρνο ηεο εζηθήο 

είλαη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε βιάβε θαη φρη ε πξνψζεζε ηνπ θνηλνχ θαινχ. 
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Τπνζηεξίδεη, δειαδή, φηη κπνξνχλ ηα άηνκα λα ελεξγνχλ ακεξφιεπηα αλά πάζα 

ζηηγκή ζε ζρέζε κε ηα άιια άηνκα  κε ζηφρν λα κελ πξνθαινχλ βιάβε αιιά δελ 

κπνξνχλ ακεξφιεπηα λα πξνσζνχλ ην θαιφ φισλ ησλ αηφκσλ αλά πάζα ζηηγκή. 

Δπηκέλεη ζηελ γξακκή ηεο ππνρξέσζεο ηεο κε βιάβεο  θαη βιέπεη ηελ επεξγεζία σο 

γεληθή ππνρξέσζε θαη φηη απνηειεί έλα εζηθφ ηδεψδεο εθηφο ηεο άζθεζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ξφινπ. 

 χκθσλα κε ηηο έξεπλεο ηνπ Cameron (2011) πνπ δηεμήρζεζαλ ζε πάξα πνιιά 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα θαη θάπνηεο απφ απηέο ήηαλ θαη καθξνρξφληεο έρεη απνδεηρζεί 

φηη φηαλ εκπιέθεηαη θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξαθηηθή ηεο αξεηήο ηφηε ηα 

απνηειέζκαηα είλαη πνιχ πην απνδνηηθά, ζεηηθά αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηά 

δελ αλακέλνληαη ή αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ήδε έρεη γίλεη έλα ζθάικα.  

Σελ έξεπλα ηελ έθαλε ζε εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο αιιά θαη  ζε 16 δηαθνξεηηθέο 

βηνκεραλίεο, θεξδνζθνπηθέο θαη κε, φπσο θαη ζε κηθξέο θαη κεγάιεο εηαηξείεο. 

Μεξηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ νξγαληζκψλ ήηαλ ε General Electric, National City 

bank, YMCA, Office Max, U.S. Airways, Southwest Airlines αιιά θαη ζε 

λνζνθνκεία, ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ζε έλα ππξεληθφ εξγνζηάζην ζην 

Rocky Flats-Denver . Σν εξεπλεηηθφ ηνπ εξψηεκα ήηαλ, αλ νη νξγαληζκνί 

πηνζεηήζνπλ ή αλαπηχμνπλ ελάξεηεο πξαθηηθέο ηη ζα ζπκβεί κε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο 

επηδφζεηο;  Καηά πφζν δειαδή νη ελάξεηεο πξαθηηθέο παξάγνπλ πξαγκαηηθά ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηνπο παξαδνζηαθνχο δείθηεο ηνπ ζθνπνχ, 

φπσο ε απνδνηηθφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε παξαγσγηθφηεηα; Πνηεο ήηαλ νη 

επηπηψζεηο ησλ ελάξεησλ πξαθηηθψλ (αιιειεγγχε, εζηθφηεηα, ηηκηφηεηα, πνηφηεηα) 

ζηνπο νξγαληζκνχο απηνχο; 

 Βξέζεθε φηη νη νξγαληζκνί πνπ εθάξκνδαλ ζεηηθέο πξαθηηθέο θαη ελάξεηε εγεζία 

ήηαλ ζεκαληηθά πην απνηειεζκαηηθνί απφ ηνπο νξγαληζκνχο πνπ δελ ην έθαλαλ (Kim 

Cameron, 2011, The Effects of Virtuous Leadership on Organizational Performance, 

Univercity of Michigan). Γειαδή, εάλ νη νξγαληζκνί πνπ νη πξσηαξρηθνί ηνπο ζηφρνη, 

φπσο ε παξαγσγηθφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα επεξεάδνληαλ 

απφ ηελ αξεηή , πηνζεηψληαο ζεηηθέο πξαθηηθέο (εζηθφηεηα, δέζκεπζε, αμηνπξέπεηα 

θ.ι.π.) ηφηε  νη νηθνλνκηθέο ηνπο απνδφζεηο ήηαλ ζεακαηηθά βειηησκέλεο. ε έλα 

δηάζηεκα 12 κελψλ πνπ εθαξκφζηεθε ε  ζηξαηεγηθή ηεο ελάξεηεο εγεζίαο ζηελ 

αεξνπνξηθή εηαηξία Southwest Airlines, κεηά ηελ ηξαγσδία ηεο 11εο επηεκβξίνπ 
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2001,  ν δείθηεο ζπζρέηηζεο ήηαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο (.86).  Μέρξη ην ηέινο ηνπ 

2006 δηαπηζηψζεθε κία πνιχ κηθξή κείσζε θαη ν δείθηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο 

ελάξεηεο εγεζίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο παξέκεηλε πνιχ ζεκαληηθφο (.79)     

ε κηα άιιε έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε θαη πνπ πεξηειάκβαλε 40 δηαθνξεηηθνχο 

νξγαληζκνχο, βξέζεθε φηη ππήξρε κηα πνιχ ζεκαληηθή θαη πάιη ζπζρέηηζε (.45). 

Γειαδή θαηά ην ήκηζπ ε δηαθχκαλζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνδφζεσλ 

κπνξνχζαλ λα εμεγεζνχλ απφ ηε βειηίσζε ησλ ζεηηθψλ πξαθηηθψλ.  

Η  Kim Cameron θαηαιήγνληαο ιέεη φηη αθνχ κπνξνχκε λα βξνχκε ζεηηθέο 

επηπηψζεηο ηεο ελάξεηεο εγεζίαο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ νξγαληζκψλ 

ηφηε κπνξνχκε λα ηηο βξνχκε θαη νπνπδήπνηε αιινχ. Η πξνψζεζε ηεο αξεηήο είλαη 

εγγελέο θαιφ, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρνπλ άιια απνηειέζκαηα πνπ λα έρνπλ 

επηηεπρζεί ζηνπο νξγαληζκνχο θαη αλαγλσξίδεη φηη ε ελάξεηε εγεζία απνηειεί κηα 

ζεκαληηθή θαη ζπρλά παξακειεκέλε επθαηξία αλάπηπμεο ησλ νξγαληζκψλ.  

Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε ε επδαηκνλία σο «αλζξψπηλν αγαζφ» θαη σο «έζραην ηέινο» 

ηεο αλζξψπηλεο δσήο εμαζθαιίδεη κία ηέιεηα θαη απηάξθε δσή. Ο άλζξσπνο σο εζηθφ 

ππνθείκελν ην νπνίν ελεξγεί ζπλεηδεηά θαη επηιέγεη ειεχζεξα, επηιέγεη ηελ 

επδαηκνλία θαη είλαη ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλνο ζε απηή. Δθείλνο πνπ θαηέρεη ην 

ιφγν, δειαδή ηε ινγηθή, ηελ έιινγε ζηάζκηζε, ηε θξφλεζε φπσο ηελ νλνκάδεη έρεη 

ηελ ηθαλφηεηα λα θξίλεη θαη λα απνθαζίδεη ζσζηά θαζψο θαη λα βξίζθεη ηνλ νξζφ 

ηξφπν γηα ηελ εθάζηνηε πξάμε. 

Παξαπάλσ έγηλε ιφγνο γηα απνθάζεηο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πνπ ιακβάλνληαη απφ 

ηνλ εγέηε ηεο εθπαίδεπζεο, φηαλ απηφο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ζεκαληηθά 

δηιήκκαηα. Ο ελάξεηνο εγέηεο ιέεη ν Αξηζηνηέιεο είλαη εθείλνο πνπ έρεη απνθηήζεη 

ηελ ηθαλφηεηα κέζσ ηεο θξφλεζεο λα ιακβάλεη αγαζέο θαη νξζέο απνθάζεηο. 

Η ζρέζε ηνπ νξζνχ θαη ηνπ αγαζνχ είλαη ζήκεξα έλα βαζηθφ εξψηεκα ηεο εζηθήο 

θηινζνθίαο. Όπσο ππνζηεξίρζεθε απφ ηνλ θ. νχξια ζηηο δηαιέμεηο ηνπ ζηα πιαίζηα 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Βηνεζηθήο, ε ηάζε είλαη ζήκεξα λα κε 

βιέπνπκε ην νξζφ θαη ην αγαζφ ζαλ δχν μερσξηζηέο ζθαίξεο, αιιά λα 

πξνζπαζήζνπκε λα απνθαηαζηήζνπκε κία ελφηεηα κεηαμχ ηνπο. Σν πψο βέβαηα ζα 

επηηεπρζεί απηή ε ελφηεηα είλαη εξψηεκα δχζθνιν. ήκεξα νχηε νη ζεσξίεο πνπ 

βιέπνπλ ηελ  απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ηνπ νξζνχ έρνπλ απήρεζε νχηε θαη νη ζεσξίεο 
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πνπ βιέπνπλ ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ αγαζνχ. Οη ζεσξίεο πξνζπαζνχλ λα δείμνπλ φηη 

ππάξρνπλ ζηνηρεία ηνπ αγαζνχ ζην νξζφ θαη αληίζηνηρα. Ο Thomas Nagel ζην βηβιίν 

ηνπ  “ Equality and impartiality” πνπ ην έγξαςε ην 1991, ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη ε 

απνιπηνπνίεζε ηνπ νξζνχ απνβαίλεη ζε έιιεηςε, νδεγεί ζηελ εθκεδέληζή ηνπ. Γελ 

θηάλεη κφλν ε ακεξφιεπηε εζηθή, θάπνηεο θνξέο πξέπεη λα είζαη θαη κεξνιεπηηθφο, 

ρσξίο απηφ λα είλαη θηιαπηία. Τπάξρνπλ θάπνηα θαζήθνληα πνπ είλαη πξνο ηνπο 

νηθείνπο καο, πνπ είλαη ηζρπξφηεξα απφ ηα θαζήθνληα πξνο ηξίηνπο. Αλ ιέεη ζε έλα 

λαπάγην είλαη λα ζψζσ ην παηδί κνπ ή θάπνηνλ δηαθεθξηκέλν επηζηήκνλα, πνπ 

πηζαλφλ ζα έρεη πνιιά λα σθειεζεί ε αλζξσπφηεηα απφ απηφλ, απηφλ πνπ πξέπεη λα 

ζψζσ είλαη ην παηδί κνπ θπζηθά. 

 Ο Dworkin ζην ηειεπηαίν ηνπ βηβιίν  “Justice for hedgehogs” (2011) είλαη ελαληίνλ 

ηεο απνκφλσζεο ηεο εζηθήο ηνπ νξζνχ θαη ηεο εζηθήο ηνπ αγαζνχ θαη αλαδεηά απηή  

ηελ  θνηλή ξίδα ζε φιν ην βηβιίν. Η εζηθή είλαη έλα θαη κεγαιφ πξάγκα, δελ είλαη 

πνιιά θαη κηθξά. 

ήκεξα θαη νη ηειεηνθξαηηθέο ζεσξίεο πνπ πηζηεχνπλ φηη, ν ζθνπφο ηεο πνιηηείαο 

είλαη ε πξναγσγή ηνπ αγαζνχ, λα καο θάλεη επδαίκνλεο θαη αγαζνχο πνιίηεο, θαη νη 

αληίζεηεο ζεσξίεο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηε λενηεξηθφηεηα θαη πηζηεχνπλ φηη ρξένο ηεο  

πνιηηείαο είλαη λα θάλεη ρεηξάθεηνπο θαη ηθαλνχο πνιίηεο πνπ κφλνη ηνπο ζα βξίζθνπλ 

ην αγαζφ,  έρνπλ βάιεη θαη νη δχν λεξφ ζην θξαζί ηνπο. Αθφκε θαη νη πην αθξαίνη 

ηειεηνθξάηεο ηεο παξαδνζηαθήο ζεσξίαο παξαδέρνληαη έλα πξάγκα. Όηη ζηηο 

παιαηφηεξεο επνρέο ηα θξάηε θαη νη θνηλσλίεο ήηαλ πην νκνηνγελείο σο πξνο ηηο 

εζηθέο αληηιήςεηο. ήκεξα  επηθξαηεί ην θαηλφκελν ηνπ αμηαθνχ πινπξαιηζκνχ ζηηο 

θνηλσλίεο. Γελ βιέπνπλ φινη νη άλζξσπνη ηε δσή θαη ηηο αμίεο κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

Απηφ είλαη κία πξαγκαηηθφηεηα ζήκεξα, φπσο ιέεη ν  Rawls, πνπ είλαη κε 

αλαζηξέςηκε. Γελ κπνξνχκε λα μαλαγπξίζνπκε ζε παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο κε 

νκνηνκνξθία γηα ηηο αληηιήςεηο γηα ην αγαζφ. Όκσο ελψ κηιάεη γηα πξνηεξαηφηεηα 

ηνπ νξζνχ απέλαληη ζην αγαζφ, απφ ηελ άιιε δελ ιέεη φηη ε πνιηηεία δελ κπνξεί λα 

πξνάγεη θαη θάπνηα αγαζά. Χο εθ ηνχηνπ φινη ππνρξενχληαη λα βάινπλ λεξφ ζην 

θξαζί ηνπο. 

Τπάξρεη θαη κία πξνζέγγηζε αξθεηά κεγάιε ησλ δχν απηψλ πνιχ κεγάισλ ξεπκάησλ. 

Ο Joseph Raz θαζεγεηήο ηεο θηινζνθίαο ηνπ δηθαίνπ ζην παλεπηζηήκην ηεο 

Ομθφξδεο, κεηξηνπαζήο ηειεηνθξάηεο, ζην βηβιίν ηνπ «The Morality of Freedom» 
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επηκέλεη φπσο νη παξδνζηαθέο ζεσξίεο, φηη απνζηνιή ηεο πνιηηείαο δελ κπνξεί λα 

είλαη άιιε απφ ηελ πξναγσγή ηνπ αγαζνχ, κφλν έηζη λνκηκνπνηείηαη ην θξάηνο. 

Αλαθέξεη φηη ζήκεξα δνχκε ζε κηα επνρή αμηαθνχ πινπξαιηζκνχ πνπ είλαη 

αλππέξζεηε, ππάξρνπλ πνιιά αγαζά, πνιιέο αληηιήςεηο γηα ηα αγαζά απηά θαη δελ 

ππάξρεη ηξφπνο λα πνχκε πνηα είλαη ε θαιχηεξε απφ ηελ άιιε ή πην αγαζφ είλαη 

ζεκαληηθφηεξν απφ ην άιιν. Δπίζεο δηαηππψλεη θαη κία ηξίηε ζέζε ιέγνληαο φηη πάξα 

πνιιά αγαζά είλαη αζχκκεηξα κεηαμχ ηνπο. Όια απηά πνπ ε νξζξνπξαθηηθή 

θηινζνθία καο ιέεη φηη έρνπλ λφεκα π.ρ. ε απηνλνκία, ηα δηθαηψκαηα, είλαη θαη απηά 

ζνβαξά αμηαθά κεγέζε αιιά θαη απηά κπαίλνπλ ζηε δπγαξηά. Καη επνκέλσο ε νξζή 

πνιηηηθή απφθαζε πξψηνλ δελ κπνξεί λα είλαη αθξαία, δελ λνείηαη λα πξνάγεη 

κνλνκεξψο κηα αληίιεςε γηα ην αγαζφ θαη δεχηεξνλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ιίγν σο 

πνιχ ζε πνιηηηθέο δειαδή ζε εζηθέο εθηηκήζεηο. Σηο αληηιήςεηο πεξί ηνπ αγαζνχ πνπ 

είλαη πνιχ εξηδφκελεο δελ κπνξεί κνλνκεξψο ε πνιηηεία, ν λνκνζέηεο λα ηηο θνβάηαη. 

Ο  Dworkin ζην βηβιίν ηνπ  “ Life Dominion” αλαπηχζζεη δελ γίλεηαη λα αθήζσ ηηο 

αληηιήςεηο κνπ γηα ην αγαζφ θαη πψο ηηο ζεκειηψλσ έμσ απφ ηνλ πνιηηηθφ ρψξν θαη 

ρξεζηκνπνηεί κηα παιηά δηάθξηζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Rawls κεηαμχ “concept” 

“conception”. Αλ δηαθσλνχκε γηα ην ηη είλαη αγαζφ, ηη είλαη επδαηκνλία, ηη είλαη 

άδηθν, ηη είλαη δίθαην, δελ δηαθσλνχκε  γηα ην “concept” αιιά γηα ην  “conception” 

πνπ έρνπκε γηα ην αγαζφ ή ηελ επδαηκνλία. Όηαλ δηαθσλνχκε γηα ην λφεκα ηεο δσήο, 

γηα ηα αγαζά, νη “conceptions” ζπγθξνχνληαη φρη ην “concept”. Αιιηψο δελ ππάξρεη 

δηαθσλία αλ δελ ζπκθσλήζνπκε φινη φηη κηιάκε γηα θάηη πάξα πνιχ ζπνπδαίν.  

Μπνξεί ινηπφλ ν θαζέλαο καο λα θάλεη ηελ απηνθξηηηθή ηνπ θαη απηφ κπνξεί λα 

εμαθαλίζεη θάπνηεο ζπγθξνχζεηο. Φπζηθά ηίπνηε δελ εγγπάηαη φηη ζα ζπκβεί. 

Μπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε σο ην ηέινο ηηο δηαθσλίεο καο. Σφηε, φκσο, ιέεη ν 

Dworkin, πνην ζα είλαη ηα απνηέιεζκα; Να έρνπκε ηφζν βαζηά θαη ξηδηθή δηαθσλία, 

ελψ θαη νη δχν ζπκθσλνχκε φηη είλαη αγαζφ, αιιά ην πψο είλαη αγαζφ δηαθσλνχκε 

ξηδηθά, ηφηε καο ιέεη απηέο ηηο  αληηιήςεηο πξέπεη λα ηηο βάινπκε σο ηίηιν ζε 

εηζαγσγηθά, ηφηε είλαη θάηη ζαλ ζξεζθεία. Καη αλ ην δνχκε απηφ, ηφηε πξέπεη λα 

δνχκε φηη αδηθνχκε ν έλαο ηνλ άιινλ κε ην λα πξνζπαζνχκε λα ηνπ επηβάιινπκε ηελ 

άπνςή καο. Σνλ αδηθνχκε ζην πην βαζχ πνπ κπνξεί λα έρεη. Καη θαλείο δελ κπνξεί λα 

έρεη ηίπνηε πην βαζχ παξά ηελ αληίιεςή ηνπ γηα ην ηη είλαη απηφ πνπ δίλεη λφεκα ζηε 

δσή ηνπ, πνηα είλαη δειαδή ε αμία ηεο δσήο. Απηφ είλαη ηεξφ ηνπ θαζελφο θαη δελ 

εμαλαγθάδεηαη.  Δάλ θηλδπλεχεη ε πξναγσγή κηαο κνξθήο αγαζνχ ζε βάξνο θάπνηνπ 

άιινπ, εάλ εξίδεηαη αξθεηά έληνλα θαη εάλ θηλδπλεχεη λα πξνθαιέζεη κάιινλ 
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δηαίξεζε παξά ελφηεηα ηεο θνηλσλίαο, ην θαιχηεξν ιέεη ν Dworkin, είλαη ε απνρή ηνπ 

λνκνζέηε. 

 

Κεθάιαην 5
ν
 : Φηινζνθηθόο Αλαζηνραζκόο 

  

ην θεθάιαην απηφ επηρεηξείηαη ζχλζεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ ψζηε λα 

εθπιεξσζεί ν εξεπλεηηθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο θαη λα δνζνχλ απαληήζεηο ζρεηηθά κε 

ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ κέζσ ηεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα γίλεη κηα θξηηηθή αλάιπζε ηνπ θεθαιαίνπ 

πνπ πξνεγήζεθε κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ζεσξίεο 

πνπ αλαπηχρζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Δίλαη θαλεξφ πσο πξφθεηηαη γηα ζεσξίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία θαη ζην πσο αληηιακβάλεηαη ε θάζε ζεσξία ην 

ξφιν ηνπ εγέηε ζηελ δηνίθεζε. 

 

Πιάησλ θαη Αξηζηνηέιεο 

Οη θηινζνθίεο ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε δηαθέξνπλ ζε πνιιά ζέκαηα. 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά δεηήκαηα είλαη λα εμεηάζεη θαλείο ηηο δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο δενληνινγηθέο ηνπο ζεσξίεο. Μπνξεί θαλείο λα βξεη 

πνιιά ζεκεία ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ εζηθψλ ζεσξηψλ ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ 

Αξηζηνηέιε. Χζηφζν, έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία είλαη νη δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αλζξψπηλε ιεηηνπξγία θαη ν ξφινο ηεο ζηελ εζηθή. 

Δπίζεο κία απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο αληηζέζεηο αλάκεζα ζηηο εζηθέο πεπνηζήζεηο 

ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε ζηεξίδεηαη ζηα επηρεηξήκαηα ηνπο γηα ηελ 

αλζξψπηλε ιεηηνπξγία. (Cooper John, 1975) 

Με ην ζχζηεκα ηνπ επδαηκνληζκνχ, ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα θαηαιήμνπλ ζε κηα ζεσξία ή έλα ζχζηεκα ή ζχλνιν εζηθψλ αξρψλ ή 

αμηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην ηη είλαη θαιφ θαη θαθφ θαη ηη εζηθφ θαζήθνλ θαη 

ππνρξέσζε. Πεξαηηέξσ, πξνρσξνχλ ζηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ 

ηε ζπκπεξηθνξά ελφο άηνκνπ ή κηαο νκάδαο. Η θχξηα αλεζπρία ηνπο γηα ηε 

ζπκκφξθσζε κε απηφ ην πξφηππν ηνπ δηθαηψκαηνο είλαη ε ηδέα ηεο αξεηήο. Δπίζεο, 

θαίλεηαη λα ηνπνζεηνχλ ε αξεηή σο ηδηαίηεξε εζηθή ππεξνρή. (PLATO, 1980) 
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Σν πξφηππν θαη ν επξέσο απνδεθηφο νξηζκφο ηνπ επδαηκνληζκνχ έρεη κηα 

ζεσξία φηη ζηφρνο ηεο πςειφηεξε εζηθήο είλαη ε επηπρία θαη ε πξνζσπηθή επεκεξία. 

Ο νξηζκφο ηεο επηπρίαο ζηνλ Πιάησλα είλαη επαξθήο, αιιά θαίλεηαη λα ράλεη κέξνο 

ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ. (BARROW R, 1976) 

Όζνλ αθνξά ηηο δηαθνξέο ζηνλ Πιάησλα θαη ηνλ Αξηζηνηέιε απφ άπνςε 

εζηθήο, δχν πξάγκαηα είλαη πξνθαλή: α) θαίλνληαη λα θηάλνπλ ζε παξφκνηα 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε πνιιά ζέκαηα, πνπ θαίλνληαη λα είλαη δηαθνξεηηθά θαη β) 

ν Πιάησλαο θαίλεηαη λα ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ αξεηή πξαθηηθά, ελψ ν 

Αξηζηνηέιεο αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ παξνρή ηνπ νξηζκνχ ηεο αξεηήο.  

(Hughes G. J., 2001) 

Σφζν γηα ηνλ  Πιάησλα φζν θαη γηα ηνλ Αξηζηνηέιε ην θαιφ θαίλεηαη λα είλαη 

επηπρία. Γηα ηνλ Πιάησλα, ε εξκελεία ηεο έλλνηαο ηνπ επδαηκνληζκνχ έρεη ην 

πξνβάδηζκα. Η επηπρία έρεη εδψ ηξείο νξηζκνχο:  

I. Σν λα δεηο ζε αξκνλία κε ηνλ εαπηφ ζνπ 

II. Σν λα δεηο κε ηελ αξεηή ηεο αιήζεηαο θαη 

III. Έλαο ζπλδπαζκφο ησλ δχν παξαπάλσ: έλα αίζζεκα επηπρίαο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο απηνηθαλνπνίεζεο. Απηή ε επηπρία, ε νπνία 

θαίλεηαη λα είλαη ην ππέξηαην αγαζφ, είλαη επηηεχμηκε κφλν κέζσ ηεο 

άζθεζεο νξηζκέλσλ αξεηψλ  

ηελ Πνιηηεία, είλαη ζαθέο φηη ηφζν ην άηνκν φζν θαη ην θξάηνο πξέπεη λα 

πεξηέρνπλ ηηο αξεηέο ηεο ζνθίαο, ηνπ ζάξξνπο, ηεο εγθξάηεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο, 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Δπηπιένλ, ε δσή ηνπ σθξάηε, 

φπσο εθθξάδεηαη ζηελ Απνινγία απνδεηθλχεη φηη ε αθεξαηφηεηα είλαη επίζεο 

απαξαίηεηε γηα λα θξαηήζεη θαλείο απηέο ηηο αξεηέο κε νξζνθξνζχλε θαη κε ηε ζεηξά 

ηεο, ε αθεξαηφηεηα ζα νδεγήζεη ζηελ επηπρία. (Rachels & Rachels, 2012) 

Ο Αξηζηνηέιεο θαηαιήγεη ζην βηβιίν ηνπ «Ηζηθά Νηθνκάρεηα» φηη ε επηπρία είλαη 

θαιή. Θέιεη λα δείμεη νηη ε αλζξψπηλε θαινζχλε είλαη δξαζηεξηφηεηα ηεο ςπρήο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ αξεηή. ηνλ Αξηζηνηέιε ε έλλνηα ηεο θαινζχλεο θαίλεηαη λα είλαη 

ίδηα κε απηή ηνπ Πιάησλα. (Hope, 2010; Καξακαλψιεο, 2009) 

Έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Αξηζηνηέιεο αλαθέξεηαη ζηελ αξεηή είλαη ε δπλεηηθή 

αξηζηεία ελφο αηφκνπ, θάηη πνπ θαίλεηαη λα δείρλεη θαη ν Πιάησλαο. Σν άηνκν ζηνλ 

Πιάησλα πξνζπαζεί λα θηάζεη ζηελ επηπρία. Απφ ηελ ςπρή πξνέξρεηαη ε αξηζηεία 

θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. Ο Αξηζηνηέιεο πξνζζέηεη, επίζεο, φηη απηή είλαη κηα 

δξαζηεξηφηεηα. Απηφ θαίλεηαη λα ππνλνεί φηη είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζπλερίδεηαη 
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κφλν κέζα απφ ηελ πξνβνιή ηεο αξεηήο ζηελ αθεξαηφηεηα. Έηζη, ηφζν ν Πιάησλ φζν 

θαη ν Αξηζηνηέιεο θαίλεηαη λα ηνπνζεηνχλ ηελ επηπρία ζε εμάξηεζε κε ηε ςπρή θαη 

ηε ζπλερή άζθεζε ηεο απην-εθπιήξσζεο κέζσ ηεο αθεξαηφηεηαο. (PLATO, 1980; 

Καξακαλψιεο, 2009) 

ην βηβιίν ηεο Πνιηηείαο, ν Πιάησλαο πεξηγξάθεη ηηο ηξεηο αξεηέο πνπ θαηέρεη 

θάπνηνο ζηελ ηδαληθή θαηάζηαζε: (1) ζνθία ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο 

θπβεξλψληεο, (2) ζάξξνο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο βνεζνχο, θαη (3) εγθξάηεηα 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο. Αληίζηνηρα θάλεη θαη ηξηκεξή δηάθξηζε 

ηεο ςπρήο. Η ςπρή απνηειείηαη απφ ιφγν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο θπβεξλψληεο, 

ζέιεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο βνεζνχο θαη επηζπκία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηνπο εξγαδφκελνπο. Ο Αξηζηνηέιεο πξνζεγγίδεη ηελ ςπρή θάπσο δηαθνξεηηθά θαζψο 

πξνηείλεη κφλν δχν κέξε ηεο ςπρήο: (1) ην νξζνινγηθφ ζηνηρείν θαη (2) ην 

αλνξζνινγηθφ ζηνηρείν. Σν νξζνινγηθφ ζηνηρείν κπνξεί λα ζεσξεζεί νηη πεξηέρεη θαη 

ην ιφγν θαη ηε βνχιεζε. Σν αλνξζνινγηθφ ζηνηρείν πεξηέρεη ην κέξνο ηεο 

επηζπκίαο/φξεμεο θαη πξέπεη λα επηδεηθλχεη εγθξάηεηα πξνθεηκέλνπ λα επηθξαηήζεη ην 

νξζνινγηθφ ζηνηρείν. (Bambrough R, 2003) 

Ο Αξηζηνηέιεο ππαηλίζζεηαη γηα ηελ ηδέα ηεο δηθαηνζχλεο φηη δελ είλαη απιψο 

κηα θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ην ζσζηφ, αιιά κηα θαηάζηαζε πνπ ζπλεπάγεηαη ην 

ζσζηφ, δειαδή ηελ αξεηή. (Καξακαλψιεο, 2009). Ο ζσζηφο θαλφλαο θαίλεηαη λα 

ππνλνεί δηθαηνζχλε, ελψ εθείλνη ζηελ πνιηηεία πνπ θαζνξίδνπλ ηη είλαη δηθαηνζχλε 

είλαη νη θπβεξλψληεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην θξάηνο επηρεηξεί λα επηζπκνχλ ην 

ζσζηφ (δειαδή ηα άηνκα). Απηφ θαίλεηαη λα είλαη ε κνξθή ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 

πξφηεηλε ν Πιάησλαο κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εγεκφλσλ θαη κε ηελ αλάγθε λα 

γλσξίδνπλ ην θαιφ γηα ην θξάηνο. Έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

θαηάζηαζε φπνπ νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα αλαθαιχςνπλ ηελ έκθπηε δπλαηφηεηά 

ηνπο. (Bostock David, 2000) 

Πνιιά πξάγκαηα πνπ ν Αξηζηνηέιεο ζπδεηά ζηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα δείρλνπλ 

φηη ε ζνθία (δειαδή νη γλψζεηο) είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή δσή πνπ νδεγεί ζηελ 

επηπρία, ζχκθσλα κε ηελ αξεηή. Ο Αξηζηνηέιεο θαίλεηαη λα εθθξάδεη φηη ε πην 

ζεκαληηθή αξεηή γηα ηνλ άλζξσπν είλαη ε πλεπκαηηθή (δειαδή ηεο γλψζεο κέζσ ηεο 

ελαηέληζεο) θαη αλ θαη νη ίδηνη νη άλζξσπνη ηελ εθπιεξψλνπλ κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο, ν ιφγνο (ε πεξηζπιινγή) πξέπεη λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο εθπιήξσζεο. Πξνθχπηεη επίζεο φηη, φηαλ ν Αξηζηνηέιεο αλαθέξεη φηη 

ε επηπρία είλαη ζε εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη επηζπκεηέο απφ κφλεο ηνπο 
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θαη φηη ε αξεηή είλαη ε πην επηζπκεηή. Όια απηά νδεγνχλ ζε απηφ πνπ ν Αξηζηνηέιεο 

εθθξάδεη φηη ε επηπρία είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ςπρήο ζχκθσλα κε ηελ αξεηή. 

(Bostock David, 2000; Καξακαλψιεο, 2009) 

Σφζν ν Πιάησλ φζν θαη ν Αξηζηνηέιεο θαίλεηαη λα πξνζδίδνπλ ζηελ αξεηή 

ηεο αθεξαηφηεηαο κεγάιε ζεκαζία. Ο σθξάηεο επέδεημε αιεζηλή αθεξαηφηεηα ζηελ 

Απνινγία ηνπ φηαλ πέζαλε γηα φ, ηη πίζηεπε φηη έπξεπε λα θάλεη ζχκθσλα κε ηε 

θχζε/εζηθή.  ην βηβιίν ηνπ Ηζηθά Νηθνκάρεηα, ν Αξηζηνηέιεο αλαθέξεη φηη ε ηειηθή 

αξεηή είλαη απηάξθεο. Απηή ε πεξίπησζε είλαη πξνθαλήο γηαηί θάπνηνο ζα πιάζεη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αθεξαηφηεηαο κέζσ ηεο απην-ηθαλνπνίεζεο γηαηί ζα είλαη ζε 

θαηάζηαζε πιεξφηεηαο θαη δελ ζα κπνξεί λα παξαζπξζεί απφ ηε πνξεία ηνπ γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν. Απηφ κνηάδεη κε απηφ πνπ πξνηείλεη ν Πιάησλ γηα ηελ αξεηή ηεο 

δηθαηνζχλεο, δεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο ζα είλαη παξαγσγηθφ αλ ν 

θαζέλαο αθνινπζεί ηελ αξεηή. (Cooper John, 1975) 

Έλαο ρψξνο φπνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα δηαθνξά κεηαμχ ηνπ Πιάησλα 

θαη ηνπ Αξηζηνηέιε είλαη νη αξεηέο ζην ζχλνιφ ηνπο, δηφηη ν Αξηζηνηέιεο 

επηθεληξψλεηαη ιίγν πεξηζζφηεξν ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ απφ φ, ηη ν Πιάησλ. Ο 

Πιάησλ έρεη πξνζθέξεη έλα πην αθεξεκέλν νξηζκφ. Καη νη δχν ζπγγξαθείο θαίλνληαη 

λα δείρλνπλ ηελ ζνθία σο θχξηα αξεηή επεηδή κέζσ ηεο ζνθίαο θαλείο είλαη ζε ζέζε 

λα απνθηήζεη απηνγλσζία. Ο Αξηζηνηέιεο αλαθέξεη άκεζα φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

ινγηθήο ζχκθσλα κε ηελ νπνία απνθηά θαλείο γλψζε είλαη ε κεγαιχηεξε αξεηή ζηνλ 

άλζξσπν. ηνλ  Πιάησλα ππάξρεη κηα ηάζε λα αλαθέξνπκε ηελ αθεξαηφηεηα σο 

πξσηαξρηθή αξεηή ηνπ σθξάηε, θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ ηνπ επδαηκνληζκνχ ζηνλ 

νπνίν εκπεξηέρεηαη ε αθεξαηφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ, ρσξίο θακία γλψζε, δελ ππάξρεη 

αθεξαηφηεηα. Η αθεξαηφηεηα μεπξνβάιιεη σο ε δεχηεξε ζεκειηψδεο αξεηή. (Jowett 

B, 1952) 

Έηζη, έρεη απνδεηρζεί φηη ν Πιάησλ πξνηείλεη πέληε βαζηθέο αξεηέο γηα ηε 

δηαβίσζε κηαο εζηθήο δσήο: ζνθία, ζάξξνο, εγθξάηεηα, δηθαηνζχλε θαη αθεξαηφηεηα. 

Ο Αξηζηνηέιεο θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε απηφ θαη εθθξάδεη φηη ππάξρνπλ απηέο νη 

αξεηέο, θαζψο θαη φιεο νη άιιεο αξεηέο ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζε θάζε άηνκν. Καη νη 

δχν ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη νη αξεηέο πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζε έλα άηνκν 

κέζσ ηεο άζθεζεο ηεο αξεηήο. (SCOLNICOV S, 1988) 

Ο Αξηζηνηέιεο εμεγεί ην πψο νη αξεηέο αζθνχληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Δμεγεί φηη ε αξεηή είλαη κηα θαηάζηαζε ηνπ ραξαθηήξα πνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

επηινγή, δηφηη ε εζηθή αξεηή είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα κέζν κεηαμχ ησλ δχν 
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άθξσλ, ην έλα κέξνο είλαη ε πεξίζζεηα θαη ην άιιν ε αλεπάξθεηα. Έηζη, πξνθχπηεη φηη 

ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζην ελδηάκεζν. (Urmson J, 1998; Καξακαλψιεο, 2009) 

Η ηδέα ηεο επηινγήο θέξλεη κηα άιιε αλεζπρία πνπ αληηκεησπίδεη ν Αξηζηνηέιεο. Ο 

Αξηζηνηέιεο αλαθέξεη φηη ε ειεπζεξία είλαη ε απηνδηάζεζε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

επηινγή σο πξναηξεηηθή. Έηζη πξνθχπηεη φηη, φηαλ ε επηινγή γίλεηαη, θάπνηνο 

ζεσξείηαη ειεχζεξνο θαη ζεσξείηαη ππεχζπλνο γηα ηελ ελέξγεηα ηνπ απηή. (BARROW 

R, 1976) 

Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε ν νξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο θαίλεηαη λα βαζίδεηαη ζε απηφ 

πνπ θαη ν Πιάησλαο έρεη εθθξάζεη. ηνλ Κξίησλ, ν σθξάηεο εμέθξαζε φηη ήηαλ 

ειεχζεξε ε επηινγή ηνπ, λα δήζεη ζηελ Αζήλα θαη δεδνκέλνπ φηη απηφ είλαη έηζη, έρεη 

θάλεη κηα δεζκεπηηθή ζπκθσλία κε ην θξάηνο θαη δελ κπνξεί λα κελ ππαθνχζεη ζηνπο 

λφκνπο θαη λα επηρεηξήζεη κηα απφδξαζε, φπσο πξνηείλεηαη απφ ηνλ Κξίησλα. Έηζη, 

πξνθχπηεη φηη, αθφκε θαη αλ σθξάηεο φηαλ είρε ηεζεί ζε ζάλαην, ήηαλ αθφκε 

ειεχζεξνο. (Hope, 2010) 

Τπάξρεη κφλν έλα πξφβιεκα ζην ζχζηεκα ηεο επδαηκνλίαο. Φαίλεηαη λα 

απνπζηάδεη κία αξεηή, απηή ηεο ηαπεηλφηεηαο. Ο Πιάησλ αλαθέξεη φηη είηε νη 

θηιφζνθνη πξέπεη λα γίλνπλ βαζηιηάδεο ή νη βαζηιηάδεο πνπ είλαη ηψξα πξέπεη λα 

γίλνπλ θηιφζνθνη. Ο Αξηζηνηέιεο αλαθέξεη φηη ν θηιφζνθνο είλαη ζηελ θαιχηεξε 

θαηάζηαζε πλεπκαηηθά θαη είλαη πην αγαπεηφο ζηνπο ζενχο, επεηδή είλαη παξφκνηνο 

κε απηνχο, θαη φηη νη  θηιφζνθνη είλαη νη πην επηπρηζκέλνη απφ θάζε άιιν άλζξσπν. 

(Hughes G. J., 2001) 

Δθηφο ηνπ φηη είλαη εζηθή αξεηή ν επδαηκνληζκφο θαίλεηαη επίζεο λα είλαη ην 

πλεπκαηηθφ ηέθλν ηνπ Πιάησλα. Δθηφο απφ κεξηθέο ρξήζηκεο ηδέεο θαη πεξαηηέξσ 

δηεπθξηλίζεηο, ν Αξηζηνηέιεο θαίλεηαη λα επαλαιακβάλεη αθξηβψο ην ίδην πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην εζηθφ ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Πιάησλα, αιιά κε κηα 

πην γιαθπξή πεξηγξαθή. Χζηφζν, γηα λα είκαζηε δίθαηνη κε ηνλ Αξηζηνηέιε, παξέρεη 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ φ, ηη ν Πιάησλ ζηα έξγα ηνπ γηα ηηο αξεηέο, θαζψο θαη 

ζηελ εζηθή θαη ηελ πνιηηηθή. Παξ 'φια απηά, είλαη πξνθαλέο φηη ν Αξηζηνηέιεο έδεζε 

ηελ εκπεηξία γηα πεξηζζφηεξν απφ 20 ρξφληα, λα είλαη καζεηήο ηνπ Πιάησλα, θάηη 

πνπ είρε ηεξάζηηα επίδξαζε θαη επηξξνή ζηε ζθέςε ηνπ. (Jowett B, 1952) 

Η αξεηή ηνπ επδαηκνληζκνχ δελ αζρνιείηαη κε ην ηη είλαη ην ζσζηφ πνπ πξέπεη 

λα γίλεη ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε, αιιά πνην είλαη ην θαιχηεξν είδνο ηεο δσήο 

ελφο αηφκνπ πνπ κπνξεί λα δήζεη. Ο σθξάηεο, ν Πιάησλαο θαη ν Αξηζηνηέιεο έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη απηφ ην είδνο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο εζηθήο ή ηεο εζηθήο κε 
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βάζε ηηο αξεηέο πνπ νλνκάδεηαη επδαηκνληζκφο. Ο Αξηζηνηέιεο εμεηάδεη ηελ επηπρία 

σο ην απφιπην ηέινο θαη ςάρλεη ηξφπνπο γηα λα θηάζνπκε ζε απηφ ην ηέινο. Έηζη, ν 

Αξηζηνηέιεο είλαη ζε ζέζε λα νξίζεη κηα πνξεία πξνο ηελ επηπρία. (Urmson J, 1998) 

Δλ θαηαθιείδη, ε κεγαιχηεξε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ 

Αξηζηνηέιε είλαη ε ζχιιεςε ηεο έλλνηα ηεο αλζξψπηλεο ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο, νη 

ζηφρνη ηνπο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθνί. Ο Πιάησλ ρξεζηκνπνηεί ηα επηρεηξήκαηά ηνπ 

γηα λα αληηθξνχζεη εθείλνπο πνπ ζα ππνζηήξηδαλ φηη ε αδηθία είλαη επεξγεηηθή γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ ηεο πφιεο, ζηελ νπνία ε αξεηή γηα ηελ πφιε πξνέξρεηαη 

απφ θάζε πξφζσπν πνπ πιεξνί ηε ιεηηνπξγία ηεο. Ο Αξηζηνηέιεο, απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ρξεζηκνπνηεί ηα επηρεηξήκαηά ηνπ γηα ηελ άκεζε δεκηνπξγία κηαο κεζφδνπ 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο αξεηήο. (Bostock David, 2000) 

 

Ηζηθφο λαηνπξαιηζκφο-Σφκαο Υνκπο 

 

Γηα ηνλ Υνκπο ε πνιηηηθή εμνπζία είλαη ηερλεηή: ζηελ «θπζηθή» ηνπο 

θαηάζηαζε ηα αλζξψπηλα φληα ζηεξνχληαη θπβέξλεζεο, ε νπνία είλαη κηα αξρή πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο αλζξψπνπο. Ο Υνκπο παξαδέρζεθε φηη κεξηθνί απφ καο 

είλαη πνιχ ηζρπξφηεξνη απφ θάπνηνπο άιινπο. Καη παξφιν πνπ ν ίδηνο είλαη πνιχ 

ζαξθαζηηθφο ζρεηηθά κε ηελ ηδέα φηη θάπνηνη είλαη ζνθφηεξνη απφ ηνπο άιινπο, δελ 

δπζθνιεχεηαη κε ηελ ηδέα φηη θάπνηνη είλαη ειίζηνη θαη άιινη είλαη επηθίλδπλα 

πνλεξνί. Παξ 'φια απηά, είλαη ζρεδφλ πάληνηε αιήζεηα φηη θάζε αλζξψπηλν νλ είλαη 

ηθαλφ λα ζθνηψζεη νπνηνδήπνηε άιιν. Αθφκα θαη ν ηζρπξφηεξνο πξέπεη λα πεζάλεη. 

Αθφκα θαη ν πην αδχλακνο ζα κπνξνχζε λα πείζεη ηνπο άιινπο γηα λα ηνλ βνεζήζνπλ 

λα ζθνηψζεη έλαλ άιιν. (Λεβηάζαλ, XIII.1-2) Δπεηδή νη ελήιηθεο είλαη «ίζνη» σο πξνο 

ηελ ηδηφηεηα απηή απεηινχλ ν έλαο ηε δσή ηνπ άιινπ. (Boonin-Vail D, 1994) 

Δθ' φζνλ ηα αλζξψπηλα φληα δελ έρνπλ θαλνλίζεη κε επηηπρία θάπνηα κνξθή 

θπβέξλεζεο, δνπλ ζε θπζηθή θαηάζηαζε. Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε ζα κπνξνχζε λα 

ζπκβεί ζηελ «αξρή ηνπ ρξφλνπ» ή ζε «πξσηφγνλεο» θνηλσλίεο. Θα κπνξνχζε λα 

ζπκβεί, φπσο αλαθέξεη, θαη αχξην ζε θάζε ζχγρξνλε θνηλσλία, γηα παξάδεηγκα, αλ ε 

αζηπλνκία θαη ν ζηξαηφο μαθληθά αξλεζνχλ λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο θπβέξλεζεο. Αλ θάπνηα απνηειεζκαηηθή αξρή εληζρπζεί ζηε ζέζε 

ηνπ βαζηιηά, ηφηε ν Υνκπο ηζρπξίδεηαη φηη ην απνηέιεζκα είλαη θαηαδηθαζκέλν θαη 

δελ είλαη ηίπνηα ιηγφηεξν απφ κηα εκπφιεκε θαηάζηαζε. (Sorell T, 1986) 
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Ο Υνκπο παξέρεη κηα ζεηξά απφ ηζρπξά επηρεηξήκαηα πνπ δείρλνπλ φηη είλαη 

εμαηξεηηθά απίζαλν ηα αλζξψπηλα φληα λα δνπλ κε αζθάιεηα θαη εηξεληθή ζπλεξγαζία 

ρσξίο θπβέξλεζε. Απηφ είλαη έλα επηρείξεκα πην δχζθνιν απφ φ, ηη κπνξεί λα 

θαίλεηαη. Ο Υνκπο δελ ππνζέηεη φηη φινη είκαζηε εγσηζηέο, φηη φινη είκαζηε δεηινί, ή 

φηη είκαζηε φινη απειπηζκέλνη, αιιά αζρνιείηαη κε ην πψο καο βιέπνπλ νη άιινη. 

Δπηπιένλ, πνιινί απφ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ζα είλαη έηνηκνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

βία γηα λα πεηχρνπλ ην ζθνπφ ηνπο - εηδηθά εάλ δελ ππάξρεη θπβέξλεζε ή αζηπλνκία 

λα ηνπο ζηακαηήζεη. ε απηφ ην ζεκείν ν Υνκπο είλαη ζίγνπξα ζσζηφο. Γεχηεξνλ, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έρεη λφεκα, ηνπιάρηζηνλ ζε βξαρππξφζεζκν νξίδνληα, λα 

ρξεζηκνπνηνχλ βία θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη εγσηζηηθά, απφ θφβν ή καηαηνδνμία. 

χκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ Υνκπο, «ε θαθία ησλ θαθψλ αλζξψπσλ αλαγθάδεη επίζεο 

ηνπο θαινχο αλζξψπνπο λα πξνζθεχγνπλ, γηα ηε δηθή ηνπο πξνζηαζία, ζηηο αξεηέο 

ηνπ πνιέκνπ, πνπ είλαη ε βία θαη ε απάηε. Δθηφο ηνπ φηη είλαη πνιχπινθν ην 

επηρείξεκα ηνπ Υνκπο θαζίζηαηαη πνιχ δχζθνιν λα αληηθξνπζηεί. (Oakeshott M, 

1975) 

Πίζσ απφ απηφ ην πην βαζηθφ επηρείξεκα έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε 

αλαζθάιεηα. Όπσο ζα δνχκε ν Υνκπο δίλεη κεγάιε βαξχηεηα ζηηο ζπκβάζεηο. 

πγθεθξηκέλα, κηιάεη ζπρλά γηα "δηαζήθε", κε ηελ νπνία λνείηαη ε ζχκβαζε φπνπ ν 

έλαο ζπκβαιιφκελνο εθηειεί έλα κέξνο ηεο ζπκθσλίαο ηνπ αξγφηεξα απφ φηη ν 

άιινο. ηελ θπζηθή πνιηηεία ην είδνο απηψλ ησλ ζπκθσληψλ δελ πξφθεηηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη, θαζψο κφλν ν πην αδχλακνο ζα έρεη θαιφ ιφγν γηα λα εθηειέζεη ην 

δεχηεξν κέξνο ηεο δηαζήθεο. Χζηφζν, έλα ηεξάζηην πνζνζηφ ησλ αλζξψπηλσλ 

ζπλεξγαζηψλ βαζίδεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε, φηη νη άιινη ζα ηνπο επηζηξέςνπλ κέξνο 

ηεο επθαηξίαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. (Oakeshott M, 1975) 

Κάπνηνο κπνξεί εχινγα λα αληηηαρζεί ζηα παξαπάλσ. Αθφκα θη αλ δελ 

ππάξρεη θπβέξλεζε, παξέρνληαο έλα πιαίζην λφκνπ, ηελ θξίζε θαη ηελ ηηκσξία, νη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη έρνπλ κηα ινγηθή αίζζεζε ηνπ ηη είλαη ζσζηφ θαη ηη ιάζνο, ην 

νπνίν ζα απνηξέςεη ην είδνο ηεο αλαζθάιεηαο, θαη ην ζπάζηκν ησλ ζπκβάζεσλ. 

Πξάγκαηη, ε βαζηθή αίζζεζε ηεο εζηθήο κπνξεί λα απνηξέςεη κεγάιν κέξνο ηεο 

απιεζηίαο, ηεο πξνιεπηηθήο επίζεζεο θαη γεληθφηεξα φηη άιιν ν Υνκπο ηφληζε 

αξρηθά. Απηφ είλαη ην ζεκείν ηεο θξίζεο ζην επηρείξεκα ηνπ Υνκπο, θαη είλαη εδψ 

φπνπ κπνξεί θαλείο λα θαηεγνξήζεη ηνλ Υνκπο γηα ηελ απαηζηνδνμία ηνπ. Χζηφζν ν 

Υνκπο θάλεη δχν ηζρπξηζκνχο. Ο πξψηνο αθνξά ηα θαζήθνληά καο ζηελ θπζηθή 

θαηάζηαζε (δειαδή, ην ιεγφκελν «δηθαίσκα ηεο θχζεο»). Ο δεχηεξνο πξνθχπηεη απφ 
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απηφ, θαη παξαηεξείηαη ιηγφηεξν ζπρλά: πξφθεηηαη γηα ηνλ θίλδπλν πνπ εγθπκνλνχλ νη 

δηάθνξεο κεηαβιεηέο θαη απνθάζεηο καο γηα ην ηη είλαη ζσζηφ θαη ηη ιάζνο. (Armitage 

D, 2007) 

Η άπνςε ηνπ Υνκπο γηα ην θπζηθφ δηθαίσκα είλαη αξθεηά απιφ λα 

θαζνξίζηεη. Μηιψληαο έμσ απφ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ - έρνπκε ην δηθαίσκα λα 

θάλνπκε φ, ηη λνκίδνπκε φηη ζα καο εμαζθαιίζεη ηελ απηνζπληήξεζε. Σν ρεηξφηεξν 

πνπ κπνξεί λα καο ζπκβεί είλαη ν βίαηνο ζάλαηνο ζηα ρέξηα ησλ άιισλ. Αιιά, ιέεη ν 

Υνκπο, θαη απηφ είλαη ην ζεκείν πνπ θάλεη ην επηρείξεκα ηνπ ηζρπξφ, δελ έρνπκε 

κφλν ην δηθαίσκα λα δηαζθαιίζνπκε ηελ απηνζπληήξεζή καο. Ο θαζέλαο έρεη ην 

δηθαίσκα λα θξίλεη ηη ζα καο εμαζθαιίζεη ε απηνζπληήξεζε. Καη εδψ είλαη φπνπ ε 

εηθφλα ηεο αλζξσπφηεηαο ηνπ Υνκπο γίλεηαη ζεκαληηθή. Ο Υνκπο καο έρεη δψζεη 

θαινχο ιφγνπο λα πηζηεχνπκε φηη ηα αλζξψπηλα φληα ζπάληα θξίλνπλ κε ζχλεζε. 

Χζηφζν, ζηελ θαηάζηαζε ηεο θχζεο θαλείο δελ είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζεη κε 

επηηπρία ηη είλαη θαιή θξίζε. Αλ θξίλσ φηη ε δνινθνλία ζα είλαη κηα ινγηθή ή αθφκα 

θαη απαξαίηεηε θίλεζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο κνπ, ηφηε έρσ ην δηθαίσκα λα ζε 

ζθνηψζσ. Άιινη κπνξεί λα θξίλνπλ ην δήηεκα δηαθνξεηηθά, θπζηθά. ρεδφλ ζίγνπξα 

ζα ππάξρεη κηα εληειψο δηαθνξεηηθή άπνςε γηα ηα πξάγκαηα. Δπεηδή είκαζηε φινη 

αλαζθαιείο, δηφηη ε εκπηζηνζχλε είλαη πεξηζζφηεξν-ή-ιηγφηεξν απνχζα, ππάξρεη 

κηθξή πηζαλφηεηα λα ιχζνπκε ηηο παξεμεγήζεηο εηξεληθά, νχηε κπνξνχκε λα 

βαζηζηνχκε ζε θάπνηνλ ηξίην λα απνθαζίζεη γηα καο. (Sorell T, 1986) 

Γηα ην ιφγν απηφ ν Υνκπο θάλεη πνιχ ηνικεξέο αμηψζεηο πνπ αθνχγνληαη 

εληειψο αλήζηθεο. «ε απηφ ηνλ πφιεκν ηνπ θάζε αλζξψπνπ ελάληηα ζε θάζε 

άλζξσπν», ιέεη, φηη ηίπνηα δελ κπνξεί λα είλαη άδηθν. Οη έλλνηεο ηνπ θαινχ θαη ηνπ 

θαθνχ, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο αδηθίαο δελ έρνπλ θακία ζέζε ζηελ θαηάζηαζε ηεο 

θχζεο. Ιζρπξίδεηαη, επίζεο, φηη ζηελ θαηάζηαζε ηεο θχζεο ν θαζέλαο έρεη δηθαίσκα 

ζε φια ηα πξάγκαηα, αθφκε θαη ζην ζψκα ηνπ άιινπ. Ο Υνκπο είλαη δξακαηηθφο ζην 

έξγν ηνπ, αιιά νη ηδέεο ηνπ είλαη ππεξαζπίζηκεο. Οη αλαγλψζηεο ηνπ Υνκπο, πνπ 

δηαβάδνπλ γηα πξψηε θνξά ην βηβιίν ηνπ, ζπρλά ππνζέηνπλ φηη ε θαηάζηαζε ηεο 

θχζεο ζα είλαη έλα πνιχ θαιχηεξν κέξνο, εάλ απηφο ήηαλ απιψο θαη κφλν γηα λα 

απεηθνλίζεη ηα αλζξψπηλα φληα κε νξηζκέλεο βαζηθέο εζηθέο ηδέεο. Αιιά απηφ είλαη 

αθειέο. Αλ νη άλζξσπνη κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο εζηθέο ηδέεο, φρη κφλν ζην επίπεδν ησλ 

γεληθψλ αξρψλ, αιιά θαη ζην επίπεδν ηεο αηνκηθήο απφθαζεο, ηφηε ε πξφθιεζε πνπ 

ζέηεη παξακέλεη άιπηε: ηα αλζξψπηλα φληα πνπ δελ έρνπλ θάπνηα θνηλή αξρή είλαη 
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ζρεδφλ βέβαην φηη ζα πέζνπλ ζε επηθίλδπλεο θαη ζαλάζηκεο ζπγθξνχζεηο. (Boonin-

Vail D, 1994) 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη εξκελείαο άπνςε ηνπ Υνκπο γηα ηελ απνπζία 

εζηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηελ θαηάζηαζε ηεο θχζεο. Η θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε είλαη κηα 

θαζαξά ζεσξεηηθή θαηαζθεπή, πνπ ζα απνδείμεη φηη ηφζν ε θπβέξλεζε φζν θαη ε 

θνηλσλία είλαη απαξαίηεηε γηα ηα αλζξψπηλα φληα. Αο ππνζέζνπκε φηη ν Υνκπο έρεη 

κηα πνιχ πην πνιχπινθε εηθφλα ησλ αλζξψπηλσλ θηλήηξσλ, έηζη ψζηε δελ ππάξρεη 

θαλέλαο ιφγνο λα πηζηεχνπκε ζηηο εζηθέο απηέο ηδέεο πνπ απνπζηάδνπλ απφ ην θπζηθφ 

θξάηνο. Ο Υνκπο έρεη πάληα ηνλ εκθχιην πφιεκν ζην κπαιφ ηνπ, φηαλ πεξηγξάθεη ηα 

παξαπάλσ. Σν πξφβιεκα εδψ δελ είλαη ε έιιεηςε ησλ εζηθψλ ηδεψλ - θάζε άιιν - 

αιιά φηη νη εζηθέο ηδέεο θαη νη απνθάζεηο δηαθέξνπλ πάξα πνιχ. Απηφ καο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δνχκε επίζεο, φηη ππάξρνπλ πνιιέο ζπγθξνχζεηο ηνπ Υφκπο κε ηηο 

ζξεζθεπηηθέο ηδέεο ή ηα πνιηηηθά ηδεψδε.  ην ηέινο, φκσο πξέπεη λα ζπκφκαζηε φηη 

ην έξγν ηνπ Υνκπο έρεη σο ζηφρν λα ιεηηνπξγήζεη σο κηα ηζρπξή θαη απνθαζηζηηθή 

απεηιή, ηελ νπνία, αλ δελ ηελ ιάβνπκε ζνβαξά ππφςε θαη απνηχρνπκε λα ζεβφκαζηε 

ηελ πθηζηάκελε πνιηηηθή εμνπζία, ηφηε ε θπζηθή θαηάζηαζε θαη ε θξίθε ηνπ 

πνιέκνπ καο πεξηκέλνπλ. (Sorell T, 1986) 

 

 

Χθειηκηζκφο 

Αλ θαη ππάξρνπλ πνιιέο θαη πνηθίιεο ζπδεηήζεηο γηα ην δήηεκα ηνπ 

σθειηκηζκνχ, σζηφζν ν σθειηκηζκφο απνηειείηαη γεληθφηεξα απφ ηελ άπνςε φηη ε 

εζηθά ζσζηή ελέξγεηα είλαη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα δηεπθξηληζηεί απηή ε γεληθεπκέλε απαίηεζε. Έλα 

πξάγκα πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη ε ζεσξία ηνπ σθειηκηζκνχ είλαη κηα κνξθή 

ζπλεπεηνθξαηίαο: ε ζσζηή ελέξγεηα γίλεηαη θαηαλνεηή εμ νινθιήξνπ απφ ηελ άπνςε 

ησλ ζπλεπεηψλ πνπ παξάγνληαη. Απηφ πνπ μερσξίδεη ηνλ σθειηκηζκφ απφ ηνλ 

εγσηζκφ έρεη λα θάλεη κε ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ ζπλεπεηψλ. Η 

σθειηκηζηηθή άπνςε κεγηζηνπνηεί ην ζπλνιηθφ θαιφ δειαδή λα εμεηάζεη ην θαιφ ησλ 

άιισλ, θαζψο θαη ην ίδην θαιφ. (Darwall Stephen, 1995; Scarre Geoffrey, 1996) 

Οη θιαζηθνί σθειηκηζηέο, φπσο ν Jeremy Bentham θαη ν John Stuart Mill, 

πξνζδηφξηζαλ ην θαιφ κε ηελ έλλνηα ηεο επραξίζηεζεο, γηαηί φπσο θαη ν Δπίθνπξνο, 

ήηαλ εδνληζηέο. Δπίζεο, έθξηλαλ φηη ζα έπξεπε λα κεγηζηνπνηήζνπλ ην θαιφ, δειαδή, 
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λα επηθέξεη «ην κεγαιχηεξν πνζφ ηνπ θαινχ γηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

αηφκσλ»  (Rosen Frederick, 2003). 

Ο Χθειηκηζκφο δηαθξίλεηαη επίζεο απφ ηελ ακεξνιεςία θαη ηνλ παξάγνληα 

ηεο νπδεηεξφηεηαο. Όηαλ θάπνηνο κεγηζηνπνηεί ην θαιφ, απηή είλαη ε θαιχηεξε 

ακεξφιεπηε άπνςε.  (Rosen Frederick, 2003) 

Ο John Stuart Mill (1806-1873) ήηαλ νπαδφο ηνπ Bentham, θαη, ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπ, ζαχκαδε πνιχ ηε δνπιεηά ηνπ Bentham, αθφκε θη αλ 

δηαθσλνχζε κε θάπνηεο απφ ηηο αμηψζεηο ηνπ. Η έλλνηα ηεο επηπρίαο, ηδηαίηεξα 

ζρεηηθά κε ηε θχζε ηνπ Bentham, ν νπνίνο έθξηλε φηη δελ ππήξραλ πνηνηηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ απνιαχζεσλ, κφλν πνζνηηθέο. Απηφ ηνλ άθεζε «αλνηρηφ» ζε 

κηα πιεζψξα επηθξίζεσλ. Καη’ αξράο, ν εδνληζηήο Bentham ήηαλ θαλαηηθφο νπαδφο 

ηεο ηζφηεηαο. Ννεηηθέο απνιαχζεηο, θαη αηζζεζηαθέο απνιαχζεηο, ήηαλ εμίζνπ θαιέο, 

ηνπιάρηζηνλ εγγελψο, απφ φ, ηη πην εμειηγκέλεο θαη πνιχπινθεο απνιαχζεηο. 

Γεχηεξνλ, ε άπνςε ηνπ Bentham φηη δελ ππάξρνπλ πνηνηηθέο δηαθνξέο ζηηο 

απνιαχζεηο, επίζεο, ηνλ άθεζε «αλνηρηφ» ζηελ θξηηηθή θαζψο ππνζηήξηδε φηη νη 

απνιαχζεηο ηνπ αλζξψπνπ δελ είραλ πεξηζζφηεξε αμία απφ ηηο απνιαχζεηο ησλ δψσλ 

θαη, ηξίηνλ, ηνλ δέζκεπζε ην πφξηζκα γηα ηελ εζηθή ππφζηαζε ησλ δψσλ, 

παξαζπξφκελνο απφ ηελ επαηζζεζία ηνπ, νηη ήηαλ ε ίδηα φπσο εθείλε ησλ αλζξψπσλ. 

Γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα έβιαπηαλ έλα θνπηάβη θαη ηαπηφρξνλα έλαλ 

άλζξσπν, ν Bentham ζεσξνχζε φηη είλαη εμίζνπ θαθέο πξάμεηο θαη νη δπν θαη κάιηζηα 

ίζεο αμίαο, φκσο, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη είραλ ηελ άπνςε φηη ην λα βιάπηεηο ην 

άηνκν ήηαλ ρεηξφηεξν. Ο Mill δήηεζε αιιαγέο ζηε ζεσξία πνπ ζα κπνξνχζε λα 

θηινμελήζεη απηψλ ησλ εηδψλ ηηο δηαηζζήζεηο. (Scarre Geoffrey, 1996) 

Γηα ην ιφγν απηφ, ν εδνληζκφο ηνπ Mill επεξεάζηεθε απφ ηειεηνκαλείο 

δηαηζζήζεηο. Τπάξρνπλ θάπνηεο απνιαχζεηο πνπ είλαη πην πάλσ απφ άιιεο. Η θάζε 

είδνπο πλεπκαηηθή απφιαπζε είλαη κεγαιχηεξε θαη θαιχηεξε, απφ ην είδνο απηψλ πνπ 

θαηαηάζζνληαη ζηελ αηζζεζηαθή, θαη θπζηθά απφ εθείλεο πνπ κνηξαδφκαζηε κε ηα 

δψα. Γηα θάπνηνπο απηφ θαίλεηαη λα ζεκαίλεη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν Mill  δελ 

ήηαλ έλαο ρξεζηηθφο εδνληζηήο. Η άπνςή ηνπ φκσο γηα ην θαιφ δελ δηαθέξεη απφ ηελ 

άπνςε ηνπ Bentham. Έηζη , φπσο πίζηεπε θαη ν Bentham, ην θαιφ εμαθνινπζεί λα 

βξίζθεηαη ζηελ επραξίζηεζε, εμαθνινπζεί λα είλαη κηα ςπρνινγηθή θαηάζηαζε. Δίλαη 

βέβαην φηη ππάξρεη απηή ε νκνηφηεηα. Πεξαηηέξσ, νη βαζηθέο δνκέο ησλ ζεσξηψλ ηνπο 

είλαη ε ίδηα. Δλψ είλαη αιήζεηα φηη ν Mill είλαη πην άλεηνο κε έλλνηεο φπσο απηή ησλ 

«δηθαησκάησλ», απηφ δελ ζεκαίλεη φηη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, απέξξηςε ηνλ 
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σθειηκηζκφ. Σν ζθεπηηθφ γηα φια ηα δηθαηψκαηα πνπ αλαγλσξίδεη είλαη ρξεζηηθφ. 

(Gill Michael, 2006) 

Η απφδεημε ηνπ Mill γηα ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ φηη ε πλεπκαηηθή επραξίζηεζε 

είλαη θαιχηεξε ζε είδνο απφ ηηο άιιεο, φκσο, είλαη εμαηξεηηθά χπνπηε. Δδψ ν Mill δελ 

επηρεηξεί κηα απιή έθθιεζε ζηηο πξψηεο δηαηζζήζεηο. Ο Mill ζπλερίδεη λα ππνζηεξίδεη 

φηη νη άλζξσπνη επηζπκνχλ ηελ επηπρία, ηελ ρξεζηηθή, θαη φηη ε γεληθή επηπρία είλαη 

θαιή ζην άζξνηζκα ηνπ ζπλφινπ ησλ αηφκσλ. (Darwall Stephen, 1995) 

Ο Moore (1873-1958) επέθξηλε ηελ άπνςε απηή ηνπ Mill σο απαηειή. 

Τπνζηήξημε φηη ζηεξηδφηαλ ζε κία πξνθαλή αζάθεηα. Ο Mill έρεη θάλεη κηα αθειή θαη 

απιντθή ρξήζε ηεο λαηνπξαιηζηηθήο πιάλεο. "Καιή", καο ιέεη, ζεκαίλεη 

«επηζπκεηή», θαη κπνξείηε κφλν λα κάζεηε ηη ζεκαίλεη επηζπκεηή, επηδηψθνληαο λα 

αλαθαιχςεηε ηη πξαγκαηηθά ζέιεηε. Σν γεγνλφο είλαη φηη "επηζπκεηή" ζεκαίλεη 

"κπνξεί λα είλαη επηζπκεηή", φπσο "νξαηφ" ζεκαίλεη "κπνξεί λα είλαη νξαηφ. 

Δπηζπκεηή ζεκαίλεη απιά απηή πνπ ζα έπξεπε λα είλαη επηζπκεηή ή αμίδεη λα είλαη 

επηζπκεηή. (Rosen Frederick, 2003) 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη ν Mill δηαηχπσζε ηα παξαπάλσ σο 

ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Bentham, ηελ νπνία θαη ηελ επέθξηλε. Ο 

Bentham, σζηφζν, κπνξεί λα θηινμελήζεη πνιιέο απφ ηηο ίδηεο δηαηζζήζεηο εληφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν ίδηνο ζεκεηψλεη φηη ππάξρεη κηα 

πνηθηιία παξακέηξσλ θαηά κήθνο ηεο νπνίαο κεηξάκε πνζνηηθά ηελ επραξίζηεζε, ηελ 

έληαζε θαη ηε δηάξθεηα. Ο Πιήξεο θαηάινγνο ηνπ έρεη σο εμήο: έληαζε, δηάξθεηα, 

βεβαηφηεηα ή αβεβαηφηεηα, εγγχηεηα ή απφζηαζε, γνληκφηεηα, αγλφηεηα, θαη έθηαζε. 

(Raphael D. D, 1969)  

Η έθδνζε ηνπ σθειηκηζκνχ  ηνπ Mill δηέθεξε απφ απηή ηνπ Bentham, επίζεο, 

ζην φηη ηνπνζεηνχζε ζε βάξνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ θπξψζεσλ 

ζπλαηζζήκαηα, φπσο ελνρέο θαη ηχςεηο πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηε ξχζκηζε ησλ 

ελεξγεηψλ καο. Απηή είλαη κηα παξάκεηξνο ηεο δηαθνξεηηθή άπνςεο γηα ηελ 

αλζξψπηλε θχζε πνπ εγθξίζεθε απφ ηνλ Mill. Δίκαζηε ηα είδε ησλ αλζξψπσλ πνπ 

έρνπλ θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα, ζπλαηζζήκαηα γηα ηνπο άιινπο, φρη κφλν γηα ηνλ 

εαπηφ καο. Ννηαδφκαζηε γη 'απηνχο, θαη φηαλ αληηιακβαλφκαζηε φηη ηνπο βιάπηνχκε 

απηφ πξνθαιεί επψδπλεο εκπεηξίεο  ζε καο. Όηαλ θάπνηνο αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ 

ηνπ λα είλαη ν αληηπξφζσπνο ηεο ελ ιφγσ δεκίαο, ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ζπζζσξεχνληαη κε επίθεληξν ηνλ εαπηφ καο. Κάπνηνο αηζζάλεηαη ελνρή γηα απηφ πνπ 

έρεη θάλεη, φρη γηα ην ηη βιέπεη θάπνηνο άιινο λα θάλεη. Όπσο θαη νη εμσηεξηθέο 
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κνξθέο ηηκσξίαο, νη εζσηεξηθέο θπξψζεηο είλαη εξγαιεία πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ 

θαηάιιειε δξάζε. Ο Mill έθξηλε επίζεο φηη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αλζξψπηλεο ςπρνινγίαο, φπσο ε ζπλείδεζε, ε αίζζεζε ηεο δηθαηνζχλεο, είλαη 

αλαδνρέο θαη θίλεηξα. Η αίζζεζε ηεο δηθαηνζχλεο, γηα παξάδεηγκα, εμαξηάηαη πνιχ 

απφ ηα θπζηθά εξεζίζκαηα. Φπζηθά, απηφ ζπλερίδεηαη θαζψο ε αηηηνιφγεζε πξέπεη λα 

είλαη έλα μερσξηζηφ δήηεκα. Σν ζπλαίζζεκα είλαη εθεί θπζηθά, αιιά είλαη 

«δηεπξπκέλε» ε έλλνηα, ηεο ηθαλφηεηά καο λα πεξηιακβάλνπκε ηελ επεκεξία ησλ 

άιισλ ζηηο ζθέςεηο καο, θαη λα παίξλνπκε έμππλεο απνθάζεηο, πνπ καο δίλεη ην 

δηθαίσκα ηεο θαλνληζηηθήο ηζρχο. (Raphael D. D, 1969) 

Όπσο ν Bentham, ν Mill επηδίσμε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ σθειηκηζκφ γηα λα 

παξαζέζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δίθαην θαη ηελ θνηλσληθή 

πνιηηηθή. Ο ζηφρνο ηεο αχμεζεο ηεο επηπρίαο θξχβεηαη πίζσ απφ ηα επηρεηξήκαηά ηνπ 

γηα ηελ ςήθν ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ. Αλ θάπνηνο κπνξεί λα 

απνδείμεη φηη ην ππνηηζέκελν δηθαίσκα ή θαζήθνλ είλαη επηβιαβέο, ηφηε έρεη δείμεη φηη 

δελ είλαη γλήζην. Έλα απφ ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Mill πην δηάζεκν γηα ην ζθνπφ απηφ 

απνηππψλεηαη  ζηα έξγα ηνπ θαη αθνξά ην ζέκα ηεο ςήθνπ ησλ γπλαηθψλ, φηαλ κηιά 

γηα ηνλ ηδαληθφ γάκν εηαίξσλ, επηζεκαίλνληαο φηη ην ηδαληθφ ππάξρεη κεηαμχ αηφκσλ 

πνπ επεξεάδνπλ ην έλα ην άιιν εμίζνπ. Η βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ησλ 

γπλαηθψλ ήηαλ ζεκαληηθή γηαηί κέρξη ηφηε νη γπλαίθεο ζηεξνχληαλ ηεο πξφζβαζεο 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη άιισλ επθαηξηψλ θαη παξαηηνχληαλ απφ κηα ζεκαληηθή πεγή 

επηπρίαο. (Scarre Geoffrey, 1996) 

Η δηάλνηα ηνπ Mill αζρνιείηαη κε ηνλ θφζκν αληί λα θχγεη απφ απηφλ. Η 

ζεσξία ηνπ δελ ήηαλ απιά κηα θηινζνθία, αθφκε θαη φηαλ αζρνινχληαλ κε 

θηινζνθηθά ζέκαηα πνπ ζεσξνχληαλ αζήκαληα. Σν έξγν παξνπζηάδεη έλα δηαξθέο 

ελδηαθέξνλ, δηφηη αληαλαθιά ηνλ ηξφπν πνπ αγσλίζηεθε ρξεζηκνπνηψληαο ην κπαιφ 

ηνπ θαη πξνζπάζεζε λα ζπλζέζεη ηελ ζεκαληηθή πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή θίλεζε. 

ηέθεηαη αλάκεζα ζηηο ζπγθξνχζεηο δηαθσηηζκνχ θαη ξνκαληηζκνχ, θηιειεπζεξηζκνχ 

θαη ζπληεξεηηζκνχ, θαη ηζηνξηθηζκνχ θαη νξζνινγηζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε, 

παξνπζηάδεηαη σο θάπνηνο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ζπδήηεζε θαη φρη δήισζε, πνπ θάλεη 

εηιηθξηλείο πξνζπάζεηεο γηα λα πξνρσξήζνπκε πέξα απφ ηελ ζχγθξνπζε κε ζπλερή 

θαη πξνζεθηηθή αλάιπζε. Η αλάιπζε πνπ παξάγεη δίλεη πξνθιεηηθέο απαληήζεηο ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ. Δίηε θαλείο ζπκθσλεί είηε φρη κε ηηο 

απαληήζεηο ηνπ, Mill, εθείλνο ρξεζηκεχεη σο πξφηππν γηα ζθέςε ζρεηηθά κε ηα 

αλζξψπηλα πξνβιήκαηα κε ηξφπν ζνβαξφ θαη πνιηηηζκέλν. (Darwall Stephen, 1995) 
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Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ν σθειηκηζκφο έρεη ππνζηεί κηα ζεηξά απφ βειηηψζεηο. 

Μεηά ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα, έρεη γίλεη πην ζχλεζεο λα ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

«ζπλεπεηνθξαηείαο», δεδνκέλνπ φηη πνιχ ιίγνη θηιφζνθνη ζπκθσλνχλ απφιπηα κε 

ηελ άπνςε πνπ πξνηείλεη ν θιαζηθφο σθειηκηζκφο, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ 

εδνληζηηθή ζεσξία ηεο αμίαο. Χζηφζν, ε επίδξαζε ησλ θιαζηθψλ σθειηκηζηψλ έρεη 

βαζηά απήρεζε φρη κφλν ζηελ εζηθή θηινζνθία, αιιά θαη ζηελ πνιηηηθή θηινζνθία 

θαη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή. Ο Bentham αλαξσηήζεθε πνηά είλαη ε ρξήζε ηνπ 

σθειηκηζκνχ: Απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο δηακφξθσζεο ηεο πνιηηηθήο. Η 

άξζξσζε θαη ε ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ζην ζρεκαηηζκφ ηεο 

πνιηηηθήο νθείιεηαη ζηνλ θιαζζηθφ σθειηκηζκφ (Scarre Geoffrey, 1996). 
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Κεθάιαην 6
ν
   

  Πξνζσπηθφο Αλαζηνραζκφο 

 

Η ελαζρφιεζή κνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ε εληξχθηζή κνπ ζηελ 

Αξηζηνηειηθή ζθέςε κε βνήζεζε λα θαηαιήμσ ζε αξθεηά πξνζσπηθά ζπκπεξάζκαηα 

αλαθνξηθά κε ηελ εζηθή εγεζία ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Η πιεζψξα ησλ εζηθψλ 

δηιιεκάησλ θαζψο θαη νη πξνθιήζεηο πνπ ζπλαληά έλαο εθπαηδεπηηθφο εγέηεο  δελ 

κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνληαη πάληα ή κφλν δενληνινγηθά , αιιά ε Αξηζηνηειηθή 

Ηζηθή Θεσξία κπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ πνιχηηκν εθείλν νδεγφ γηα ηελ πξνζέγγηζε 

θαη ηελ επίιπζή ηνπο. 

  Η ζεκαζία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ αλζξψπνπ θαη ε εδξαίσζε ηεο αξεηήο ζην 

άηνκν, ν πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ επδαηκνλία κέζσ ηεο επίηεπμεο ελάξεησλ 

πξάμεσλ  ζπλππάξρνπλ ζε κηα αξηζηνηειηθήο κνξθήο εθπαηδεπηηθή εγεζία. Απηφ πνπ 

θαζηζηά αξηζηνηειηθή ηελ έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο  απνηειεί  ε ζέζπηζε 

ελάξεησλ ζηφρσλ γηα ην θαιφ ηνπ ζπλφινπ ηνπ νξγαληζκνχ φζν θαη ην θαιφ ησλ 

κειψλ ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ 

πλεπκαηηθή θαη εζηθή εμέιημή ηνπο παξέρνληαο ηηο επθαηξίεο λα γίλνπλ θαη απηνί 

εγέηεο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί εγέηεο ζηε ζχγρξνλε επνρή έξρνληαη αληηκέησπνη κε 

πξνβιήκαηα θαη δηιήκκαηα ηα νπνία θαινχληαη λα επηιχζνπλ. Ο ξφινο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εγεηψλ είλαη πνιπδηάζηαηνο θαη ζχλζεηνο θαζψο πεξηθιείεη επζχλεο 

θαη ππνρξεψζεηο. Όπσο είλαη θπζηθφ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δπζθνιεχνληαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηνλ δχζθνιν απηφ ξφιν ηνπο θαη δεηνχλ ηε βνήζεηα θαη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ. Με αθνξκή ηελ παξέκβαζή ηνπο απηή εδψ θαη 

κεξηθά ρξφληα έρνπλ δεκηνπξγεζεί πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνπλ ζηήξημε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο εγέηεο θαη ζπλερή επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε γηα δεηήκαηα πνπ 

έρνπλ άκεζε ζχλδεζε κε ηα εζηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα.  

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηρεηξήζεθε επίζεο κειέηε ησλ ζέζεσλ βαζηθψλ 

θηινζνθηθψλ πξνζεγγίζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ εγεζία, φπσο είλαη απηή ηνπ Υνκπο, 

ηνπ Πιάησλα, ηνπ σθειηκηζκνχ θαη βέβαηα ηνπ Αξηζηνηέιε. Έπεηηα απφ ηε κειέηε 

απηή νδεγεζήθακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Αξηζηνηειηθή ηνπνζέηεζε απέλαληη ζηνλ 
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άλζξσπν - εγέηε θαη ηελ εζηθή πνπ δηέπεη ηηο πξάμεηο ηνπ είλαη ε πιένλ ελδηαθέξνπζα 

θαη εζηθά νξζή ζέζε, θαζψο ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε ζεκαζία ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηνπ αηφκνπ κέζα απφ κηα δηαδηθαζία ζπλερνχο καζεηείαο. Γελ είλαη 

ακειεηέν ην γεγνλφο φηη ζήκεξα, ηφζνπο αηψλεο κεηά απφ ηα ζπγγξάκκαηα ηνπ 

Αξηζηνηέιε, αθφκε ζπδεηάκε θαη πξνζζέηνπκε ζθέςεηο πάλσ ζηηο ήδε 

θαηαγεγξακκέλεο δηθέο ηνπ ζέζεηο, ελψ ην πεδίν κειέηεο θαη πξνζζήθεο ζθέςεσλ, 

ηδεψλ θαη αλαιχζεσλ επί ησλ ηνπνζεηήζεψλ ηνπ θαίλεηαη αλεμάληιεην. Η δέζκεπζε 

ζην ζηφρν γηα ην επ δελ θαη ηελ πξναγσγή ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο θνηλσλίαο, 

πξνυπνζέηεη κηα αέλαε δηαδξνκή εζηθνχ αλαζηνραζκνχ, κέζσ ηεο θξφλεζεο, 

δηαδηθαζία ε νπνία επηζεκαίλεηαη κε ζαθήλεηα απφ ηνλ Αξηζηνηέιε θαη ηαπηφρξνλα 

πξνηείλεηαη απφ ηελ παξνχζα κειέηε σο ν αζθαιέζηεξνο δξφκνο πνπ σο ηψξα 

δηαηππψζεθε γηα ηελ χπαξμε ηνπ ελάξεηνπ αηφκνπ-εγέηε. Σν άηνκν κε ηε θξφλεζε 

ινγηθνπνηεί ηηο έμεηο ηνπ ηηο νπνίεο αλέπηπμε ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ βίνπ ηνπ, ζηελ 

παηδηθή ειηθία θαη ηελ εθεβεία ηνπ θαη αξγφηεξα θαηά ηελ ελειηθίσζή ηνπ θαη πνπ 

ηνλ έθαλαλ λα θαηέρεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν, κφληκν θαη ζηαζεξφ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο 

επαλαιακβάλνληαο ελέξγεηεο ελφο ηχπνπ.  Η πξναίξεζε, ε ειεχζεξε επηινγή θαη ε 

βνχιεζε ηνπ αηφκνπ απνηεινχλ γηα ηνλ θηιφζνθν απαξαίηεηε πξνυπφζεζε. Ο 

Αξηζηνηέιεο ιέγνληαο φηη ε θξφλεζε είλαη κηα έιινγε έμη κεηά ιφγνπ, αιεζηλή 

πξαθηηθή ησλ αλζξψπηλσλ αγαζψλ θαηαιήγεη ζην φηη ε εζηθή αξεηή απαηηεί ηε 

ζπκβνιή ηνπ πξαθηηθνχ ιφγνπ, ηεο θξφλεζεο δειαδή απφ ηε κεξηά ηνπ πξάηηνληνο 

γηα λα ππάξμεη. 

 Καηά ηελ άπνςή κνπ ε θξφλεζε κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ νδεγφ πξάμεο 

θαηά ηελ επίιπζε βην-εζηθψλ δεηεκάησλ θαη κηα ελαιιαθηηθή εζηθή πξνζέγγηζε θαη 

νδεγφ ζηελ επίιπζε βηνεζηθψλ δηιεκκάησλ. Σα άηνκα-εγέηεο ζε φπνηα εθπαηδεπηηθή 

βαζκίδα θη αλ δξαζηεξηνπνηνχληαη κεηέρνπλ δηαξθψο ζε κηα δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ. Με νδεγφ ηε θξφλεζε ζα ήηαλ εθηθηφ  ην άηνκν λα αθνινπζήζεη  θαηά 

ηε δηαδηθαζία απηή θαλφλεο ή αξρέο πνπ ζα ηζνδπλακνχλ κε κηα δηαδηθαζία 

απφθαζεο γηα ην πνηα είλαη ε ζσζηή ελέξγεηα-απφθαζε ζε θάζε πεξίπησζε. Δθηφο 

ινηπφλ απφ ην φηη ε θξφλεζε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη νδεγφ γηα ηηο εθάζηνηε 

απνθάζεηο ελφο αηφκνπ, ζεσξψ φηη καο παξνπζηάδεη θαη ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζα 

πξέπεη λα γίλεη ην έλα ή ην άιιν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.                    

  ηνλ Αξηζηνηέιε δελ ππάξρεη ε αλάδεημε κφλν ησλ αξρψλ. Τπάξρεη θαη ε 

αλάδεημε ηεο θξίζεο θαη ε ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη θαη 

ε επζχλε ηνπ ελάξεηνπ αηφκνπ. Μεζνδνινγηθά, ε πεξίθεκε έλλνηα ηεο θξφλεζεο ζηε 
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Βηνεζηθή, κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαη ηε ρξεηαδφκαζηε 

πάξα πνιχ ζε θάζε βην-εζηθφ πιαίζην απνθάζεσλ. Καη απηφ δηφηη, ρσξίο ηε θξφλεζε, 

δειαδή ρσξίο ηελ πξαθηηθή θξίζε, δελ κπνξεί λα έρνπκε πξάμε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε. Ο πξαθηηθφο ζπιινγηζκφο, ε ινγηθή επεμεξγαζία ησλ ζπλζεθψλ, ε 

ηθαλφηεηα λα βξίζθεη θαλείο ην κέζν, ε  θξφλεζε ηνπ Αξηζηνηέιε δειαδή, απνηειεί  

κηα πνιχ αλεπηπγκέλε έλλνηα, πνπ φηαλ ηελ αθνινπζνχκε θαη ηελ εθαξκφδνπκε 

κπνξεί λα επηηεπρζεί ην πέξαζκα απφ ηηο αξρέο ζηηο επηκέξνπο πξάμεηο, ζηηο εζηθέο 

θξίζεηο εληέιιεη. Δίλαη ε θξίζε ηνπ θξφληκνπ αλζξψπνπ, κηα έλλνηα πνιχ ζεκαληηθή 

θαη ηε ρξεηαδφκαζηε ζηε βηνεζηθή. Με ηε θξφλεζε κπνξνχκε λα εμεηδηθεχζνπκε ηηο 

αξρέο ζηελ πξάμε θαη γηα απηφ ην ιφγν καο είλαη απαξαίηεηε. Υξεηαδφκαζηε ηε 

δηακεζνιάβεζε απφ ηελ πξαθηηθή θξίζε, πνπ είλαη ε θξίζε ηνπ θξφληκνπ αλζξψπνπ. 

Δίπακε παξαπάλσ φηη ζηνλ Αξηζηνηέιε δελ ππάξρεη ε αλάδεημε κφλν ησλ 

αξρψλ, ππάξρεη θαη ε αλάδεημε ηεο θξίζεο θαη ε ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ γηα λα 

κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ζηε ζπλέρεηα ε επζχλε ηνπ ελάξεηνπ αηφκνπ. Η χπαξμε 

ηεο  ειεπζεξίαο κε ηελ έλλνηα ηεο επηινγήο - πνπ είλαη πάληα αλάκεζα ζην ζσζηφ θαη 

ην ιάζνο- ζην ζεκείν απηφ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί απφ θάπνηνπο  σο φξνο 

ςπρνινγηθφο πεξηζζφηεξν, φπσο θαη ε δεκηνπξγία αλζξψπνπ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ηχπνπ –θξφληκνπ δειαδή-, θαη άξα ζπλέρεηα πξάμεο,  κπνξνχλ λα αηηηνινγήζνπλ ην 

δηφηη ζηελ πξνηίκεζε θαη επηινγή ηεο θξφλεζεο ζηελ επνρή καο. ε κηα επνρή 

λενηεξηθφηεηαο πνπ ε θνηλσλία έρεη δηαθνξνπνηεζεί θαη πνπ ελδερνκέλσο λα κελ 

ππάξρεη κία έλλνηα θνηλνχ αγαζνχ, φπσο ππήξρε ζηελ επνρή ηνπ Αξηζηνηέιε, 

παξ’φια απηά κπνξνχκε θαη ζήκεξα νξηζκέλεο ζπληζηψζεο πνπ έθαλαλ ηφηε ζζελαξή 

θαη ζεκαληηθή ηε ζεσξία ηνπ Αξηζηνηέιε, λα ηηο αμηνπνηήζνπκε ζην πιαίζην κηαο 

αξεηατθήο εζηθήο. Μπνξνχκε κέζσ ηεο θξφλεζεο λα βξίζθνπκε ην ζσζηφ θαη λα 

απνθαζίδνπκε λα πξάμνπκε ζσζηά κε θάπνην ηέινο, κε θάπνην ζθνπφ. Η θξφλεζε 

βνπιεχεηαη, ζθέπηεηαη ηη πξέπεη. ην έθην βηβιίν ησλ Ηζ.Νηθ. (ΗΝ 1144 α6) θξφλεζε 

θαη αξεηή  είλαη πνιχ θνληά, αλ φρη ηαπηίδνληαη. Απηφο πνπ έρεη θξφλεζε έρεη θαη 

αξεηή. Σν ππνθείκελν έρεη κε δηαπξαγκαηεχζηκν φξν. Γελ είλαη φηη  απιά επηζπκεί λα 

πξάμεη ηελ αξεηή αιιά λα θαζνξίδεη, λα νξίδεη ηη είλαη αξεηή ζην ηψξα, ζην παξφλ. Η 

θξφλεζε πξνζδίδεη έλαλ νπζησδψο ινγηθφ ραξαθηήξα ζηελ εζηθή αξεηή. Η αξεηή 

νξίδεη ην ηέινο. Γελ πξάηηεη θαλείο ηελ αξεηή κφλν θαη κφλν  πξνθεηκέλνπ γηα λα 

επδαηκνλήζεη, αιιά γηα λα επδαηκνλήζεη. 
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 Ο Αξηζηνηέιεο πίζηεπε φηη ε εζηθή γλψζε δελ είλαη κφλν κηα ζεσξεηηθή 

γλψζε, αιιά κάιινλ φηη έλα πξφζσπν πξέπεη λα έρεη δξαζηηθή εκπεηξία γηα λα γίλεη 

ελάξεην.  

Αθεηεξία ηνπ Αξηζηνηέιε είλαη φηη νη άλζξσπνη θάλνπλ ηα πάληα 

ζηνρεχνληαο ζην θαιφ. Σν κεγαιχηεξν θαιφ πνπ νη άλζξσπνη ζηνρεχνπλ είλαη ε 

επηπρία. Ο Αξηζηνηέιεο ζεσξνχζε φηη ε εζηθή είλαη πεξηζζφηεξν κηα πξαθηηθή παξά 

κηα ζεσξεηηθή κειέηε. Ο Αξηζηνηέιεο δίδαμε φηη γηα λα γίλεη θάπνηνο ελάξεηνο θαη 

δπλεηηθά ραξνχκελνο απαηηείηαη έλα πξψην ζηάδην εμνηθείσζεο.  

Δθηφο απφ ηα έξγα ηνπ ζρεηηθά κε ηε δενληνινγία, πνπ κειεηνχλ ην άηνκν, ν 

Αξηζηνηέιεο αζρνιήζεθε θαη κε ηελ έλλνηα ηεο πφιεο-θξάηνπο. Ο Αξηζηνηέιεο 

ζεσξεί ηε πφιε σο κηα θπζηθή θνηλφηεηα. Δίλαη γλσζηφ επίζεο φηη δήισζε πσο «ν 

άλζξσπνο είλαη απφ ηε θχζε έλα πνιηηηθφ δψν». Η αληίιεςε ηνπ Αξηζηνηέιε γηα ηελ 

πφιε είλαη νξγαληθή, θαη ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο πξψηνπο πνπ είρε ζπιιάβεη ηελ 

έλλνηα ηεο πφιεο κε απηφλ ηνλ ηξφπν.  

Η ζχγρξνλε αληίιεςε κηαο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο ζε έλα ζχγρξνλν θξάηνο 

είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ Αξηζηνηέιε. Παξά ην γεγνλφο φηη 

γλψξηδε ηελ χπαξμε θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ κεγαιχηεξσλ απηνθξαηνξηψλ, ε θπζηθή 

θνηλφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ήηαλ ε πφιε, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο πνιηηηθή 

θνηλφηεηα. Ο ζθνπφο ηεο πφιεο δελ είλαη κφλν γηα λα απνθεπρζεί ε αδηθία ή γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, αιιά κάιινλ γηα λα επηηξέςεη ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνηνπο 

πνιίηεο ηε δπλαηφηεηα λα δήζνπλ κηα θαιή δσή.  

  Ο αξηζηνηειηθφο νξγαληζκφο πξνάγεη ην θνηλφ αγαζφ θαη φρη απιψο κηα ηάμε 

πξνλνκηνχρσλ αηφκσλ. Δπηηξέπεη ζηα κέιε ηνπ «θαιψο βνπιεχεζζαη πεξί ηα απηψ 

αγαζά θαη ζπκθέξνληα… πνία πξνο ηη επ δελ νισο». Ο Αξηζηνηέιεο καο ζπκίδεη πσο 

νη ελάξεηνη εγέηεο έρνπλ επζχλε ηφζν έλαληη ηνπ νξγαληζκνχ φζν θαη ησλ κειψλ ηνπ 

θαη αλ ππάξρεη ζχγθξνπζε αλάκεζα ζε απηέο  ηηο δχν πιεπξέο , απνηειεί θαζήθνλ 

ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ εθείλεο ηηο ζπλζήθεο ψζηε ηα ζπκθέξνληά ηνπο λα 

ηαπηίδνληαη. Σν θαιφ ηεο θνηλφηεηαο είλαη «κείδνλ γε θαη ηειεηφηεξνλ» απφ ην θαιφ 

νπνηνπδήπνηε αηφκνπ. Ση είλαη θαιχηεξν; Έλαο ελάξεηνο άλζξσπνο ή κηα νιφθιεξε 

πφιε;  ξσηά. Καη απαληά: Μηα θαιή θνηλφηεηα παξέρεη εθείλν ην πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν φινη έρνπλ ηελ επθαηξία λα πξαγκαηψζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο αξεηή. 

Καηά ζπλέπεηα ν ξφινο ηνπ «πνιηηηθνχ» (εγέηεο ζηε ζχγρξνλε θξαζενινγία) 

είλαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο φινη κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζην «επ 
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δελ». Ο Αξηζηνηέιεο καο ππελζπκίδεη φηη επδαηκνλία είλαη έλαο βίνο πιήξεο πνπ 

δηάγεηαη νξζψο θαη πσο απφ λεαξή ειηθία πξέπεη λα θαιιηεξγνχκε ηελ εζηθή γηα λα 

νδεγεζνχκε πξνο ηελ επδαηκνλία.  

ηα κάηηα ηνπ Αξηζηνηέιε αλ θαη νη ελάξεηνη εγέηεο δηαζέηνπλ ηελ 

πλεπκαηηθή αξεηή βαζηζκέλε ζηηο δεμηφηεηέο ηνπο , ην θπξηφηεξν είλαη φηη δηαζέηνπλ 

ηελ εζηθή αξεηή ε νπνία πεγάδεη απφ ηε θξφλεζε. 

Η θξφλεζε δελ απνηειεί «γεσκεηξία πεξί κεγέζε» νχηε ηελ επηζηεκνληθή 

γλψζε ή ηε γλψζε ησλ γεγνλφησλ θαηά νηνλδήπνηε ηξφπν. Γελ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ έρνπλ ηα πξάγκαηα αιιά κε ην «ηη γαξ δεη πξάηηεηλ ή κε» δειαδή κε ην 

πψο κπνξνχλ λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο ζηελ θνηλσλία θαη ζηνπο νξγαληζκνχο. 

Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε ε θξφλεζε είλαη πξνυπφζεζε «εζηθήο αξεηήο» , ην εθ ησλ 

σλ νπθ άλεπ ηεο εγεζίαο. Η θξφλεζε είλαη εθείλε ε νπνία θαζηζηά έλαλ  

αξηζηνηειηθφ εθπαηδεπηηθφ εγέηε λα πξνβαίλεη ζε εζηθά πνηνηηθέο απνθάζεηο , λα 

επηιέγεη πξάμεηο ζπλερείο , εζηθνχ ηχπνπ πξάμεηο θαη λα δηακνξθψλεη εθείλεο ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα θάλνπλ θαη ηνπο άιινπο επηπρηζκέλνπο. 

Ο Αξηζηνηέιεο καο πξνηείλεη ελαιιαθηηθά λα δηαηεξήζνπκε ην πλεχκα καο 

δσληαλφ αμηνπνηψληαο δηαξθψο ηελ ηθαλφηεηα κάζεζεο, επηιέγνληαο απηφ πνπ 

ζήκεξα ηφζν ζπρλά ηνλίδεηαη, ηε δηά βίνπ κάζεζε. 

Απηέο νη αξραίεο ηδέεο ηνπ Αξηζηνηέιε θαληάδνπλ ζήκεξα πεξηζζφηεξν 

επίθαηξεο θαη δηαρξνληθέο απφ πνηέ. Δίλαη ζρεδφλ ηεο κφδαο ε έκθαζε πνπ δίλεη ζηελ 

αλάγθε δηαξθνχο αλαλέσζεο. πληζηνχλ πιένλ δφγκαηα ζπκβαηηθήο ζνθίαο νη 

πεπνηζήζεηο ηνπ φηη  γηα φινπο ηνπο  αλζξψπνπο ε απηνεμέιημε ,  ε θαιιηέξγεηα ησλ 

αηνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ θάζε  αλζξψπνπ  απνηειεί «αθξφηαηνλ αγαζφ» θαη 

πξνυπφζεζε γηα ην «επ δελ». Η απφθηεζε, φκσο, ηεο γλψζεο  έρεη θαη έλα ηίκεκα:  

πξέπεη λα ζέηνπκε πξνηεξαηφηεηεο, λα θάλνπκε επηινγέο  θαη απηφ πνπ ζα πξέπεη λα 

καο θαζνδεγεί είλαη έλα θαη κνλαδηθφ: ε θξφλεζε. Όηαλ ζα ππνβάιινπκε ηηο 

ππνζέζεηο καο ζε απζηεξή εζηθή δνθηκαζία κέζσ ηεο θξφλεζεο  ηφηε ζα επηιέγνπκε 

θαη ζα θζάλνπκε ζηελ επίηεπμε εζηθψλ θαη ελάξεησλ ζηφρσλ. Δίλαη απηή ε θξίζε ηνπ 

θξφληκνπ αλζξψπνπ πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ εγέηε θαη λα 

απνηειεί ηνλ νδεγφ πξάμεο θαηά ηελ επίιπζε βηνεζηθψλ δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ. 

Δλ θαηαθιείδη ε πηνζέηεζε ηεο εζηθήο ζηάζεο δσήο, ε επηινγή ηεο ελάξεηεο εγεζίαο 

ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ίζσο λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ ηξφπν θαη ιφγν 

λνεκαηνδφηεζεο ηεο χπαξμήο καο θαη δηαηήξεζεο ζπλνρήο ησλ θνηλσληψλ καο θαη 
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ηνπ «επ δελ». Αιιά γηα ην ζέκα απηφ δελ ππάξρεη έλα βηβιίν, έλα “ethical cook-book” 

κε έηνηκεο θαη εχθνιεο ζπληαγέο. 
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