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  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως κεντρικό θεματικό της άξονα τον 

σπουδαίο Γερμανό φιλόσοφο Friedrich Schiller και ειδικότερα τις φιλοσοφικές θέσεις 

που εκείνος διατύπωσε για το θέμα της αισθητικής. Κύρια πηγή απ’ όπου αντλήθηκαν 

πληροφορίες για τις απόψεις του Schiller σχετικά με το ωραίο, αποτέλεσαν οι 

επιστολές του φιλοσόφου προς τον Christian Gottfried Kӧrner. Στις επιστολές αυτές ο 

Schiller παρουσιάζει και δομεί αναλυτικά μία ολόκληρη αισθητική θεωρία, γνωστή 

και με τον τίτλο “Περί Κάλλους” ή “Καλλίας”. 

  Πέρα, όμως, από τον Friedrich Schiller, είναι πάρα πολλοί οι φιλόσοφοι 

εκείνοι οι οποίοι ασχολήθηκαν με το ζήτημα της αισθητικής. Στην εργασία γίνεται 

μία σύντομη ιστορική αναδρομή στις φιλοσοφικές απόψεις για το αισθητικά ωραίο 

και υψηλό. Παρουσιάζονται πολλές και διαφορετικές θεωρήσεις του ίδιου ζητήματος, 

με στόχο να σχηματιστεί μία πλήρης και σαφής εικόνα των όσων έχουν ειπωθεί ανά 

τους αιώνες γύρω από το θέμα της αισθητικής. 

  Το πιο ουσιαστικό και ερευνητικό κομμάτι αυτής της εργασίας βρίσκεται 

στο τέλος της. Εκεί γίνεται μία συγκριτική εξέταση της αισθητικής θεωρίας και 

αγωγής του Schiller με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

(ΔΕΠΠΣ) για το νηπιαγωγείο. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται αν και σε ποιο 

βαθμό βρίσκει εφαρμογή η θεωρία του Schiller στα όσα προβλέπει το πρόγραμμα 

σπουδών για τους μαθητές του νηπιαγωγείου. Απαντώνται ερωτήματα όπως το αν και 

κατά πόσο αναπτύσσεται και καλλιεργείται η αισθητική παιδεία των παιδιών στο 

νηπιαγωγείο, τι προβλέπει συγκεκριμένα το πρόγραμμα σπουδών στο κομμάτι της 

αισθητικής αγωγής και τι απ’ όσα έχει πει ο γερμανός φιλόσοφος λαμβάνεται υπόψη 

στη συγκρότηση του ΔΕΠΠΣ. 

 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

 

Σίλλερ, αισθητική, oμορφιά, συμμετρία, προσχολική αγωγή. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

  Είναι γεγονός ότι η Αισθητική αποτελεί έναν ξεχωριστό φιλοσοφικό κλάδο. 

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι φιλόσοφοι ανά τον κόσμο σκέφτονται, 

προβληματίζονται και διατυπώνουν απόψεις γύρω από ζητήματα αισθητικής φύσεως. 

Καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα που οι ίδιοι θέτουν, όπως για 

παράδειγμα τι μπορεί να οριστεί ως ομορφιά, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που 

καθιστούν κάτι ή κάποιον ωραίο, έχει ο άνθρωπος αισθητική συνείδηση;  

  Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία η αισθητική κατέχει εξέχουσα θέση. 

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές και ουσιώδεις προσεγγίσεις 

που έχουν επιχειρηθεί για θέματα σχετικά με το υψηλό και το ωραίο. Ανατρέχοντας 

στη σχετική βιβλιογραφία, διαπιστώνει κανείς τόσο το μεγάλο εύρος των αισθητικών 

ιδεών όσο και τη μακραίωνη ιστορική πορεία του εν λόγω φιλοσοφικού κλάδου. Ο 

Γερμανός Friedrich Schiller επιλέχθηκε ως ένας εκπρόσωπος των αισθητικών 

στοχαστών, ούτως ώστε να παρουσιαστεί ολοκληρωμένα το σύνολο των θέσεων του 

περί του κάλλους. Έτσι, ο αναγνώστης της εργασίας πέρα από μία σύντομη 

περιήγηση που θα κάνει στην ιστορία της αισθητικής, θα μπορέσει να γνωρίσει 

λεπτομερέστερα τον κορμό του αισθητικού έργου ενός σπουδαίου φιλοσόφου.  

   Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για να κατανοήσει και να αξιολογήσει κάποιος 

καλύτερα τις απόψεις μίας φιλοσοφικής προσωπικότητας, οφείλει να λάβει υπόψη 

του τη βιογραφία και το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή κινήθηκε. Για το λόγο 

αυτό, στην εργασία εκθέτονται ποικίλα στοιχεία για τη ζωή και το έργο του 

πολυγραφότατου Schiller.  

  Να επισημανθεί ακόμη ότι σε κάθε θέμα που τίθεται υπό εξέταση και 

επιστημονική έρευνα είναι σημαντικό το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη. Με 

άλλα λόγια, κρίνεται χρήσιμο να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο η εκάστοτε θεωρία 

βρίσκει πρακτική εφαρμογή σε τομείς της καθημερινότητας. Στην παρούσα εργασία 

ελέγχεται, λοιπόν, αν κομμάτια της αισθητικής θεωρίας του Schiller υπάρχουν στο 

Πρόγραμμα Σπουδών της Προσχολικής Αγωγής.  
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   Ακολουθεί το κύριο μέρος της εργασίας, το οποίο έχει την ακόλουθη δομή. 

Στο πρώτο κεφάλαιο βρίσκει κανείς τα βιογραφικά στοιχεία του Friedrich Schiller, 

αλλά και έναν αναλυτικό κατάλογο με το σύνολο των έργων του συγγραφέα. Το 

δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί μία ιστορική αναδρομή στις αισθητικές απόψεις 

ξεχωριστών προσωπικοτήτων του κλάδου. Στη συνέχεια, το τρίτο κεφάλαιο αναλύει 

τη θεωρία του Schiller περί της αισθητικής και του κάλλους, ενώ στο τέταρτο 

κεφάλαιο κυριαρχεί η παρουσίαση του ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο και η σύνδεσή 

του τόσο με την αισθητική γενικότερα όσο και με το Γερμανό φιλόσοφο ειδικότερα. 

Στο τέλος συναντά κανείς ορισμένα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα 

που έγινε. 

 

  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ FRIEDRICH SCHILLER 

 

  Ο Friedrich Schiller αποτελεί αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο ενδιαφέρουσες 

και σπουδαίες προσωπικότητες της εποχής του, και όχι μόνο. Έζησε και δημιούργησε 

τα έργα του το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Ήταν από τη Γερμανία και έζησε όλη 

τη ζωή του εκεί, μετακομίζοντας βέβαια σε ποικίλες περιοχές και πόλεις. Η καταγωγή 

του ήταν ταπεινή και στο μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του αντιμετώπισε σοβαρές 

δυσκολίες, σε θέματα κυρίως οικονομικά και υγείας (Carlyle 1825). Ένα από τα 

χαρακτηριστικά εκείνα που τον αναγάγουν σε σπουδαία προσωπικότητα είναι το 

γεγονός ότι ασχολήθηκε με επιτυχία με πολλά και διαφορετικά αντικείμενα. Υπήρξε 

κορυφαίος δραματουργός και ποιητής, φιλόσοφος, ιστορικός, αλλά και μεταφραστής. 

Τα δράματα και οι ποιητικές του μπαλάντες θεωρούνται από τα πλέον σημαντικά 

έργα στη γερμανική γλώσσα. Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της ζωής και 

του έργου του υπήρξε η στενή και έντονη φιλία του με τον Goethe. Επίσης 

καθοριστική για τον Schiller ήταν η φιλοσοφία του Kant, καθώς μέσα από τη μελέτη 
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της ο γερμανός φιλόσοφος κατόρθωσε να οικοδομήσει ένα δικό του σύστημα της 

αισθητικής (Βελουδής 2005). 

  

1.1 Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ, Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 

 

  Ο Johann Christoph Friedrich von Schiller γεννήθηκε στο Μάρμπαχ της 

Βυρτεμβέργης (Marbach am Neckar, Württemberg) στις 10 Νοεμβρίου του 1759. 

Ήταν ο μοναδικός γιος του στρατιωτικού γιατρού Johann Caspar Schiller (1733-

1796) και τηςElizabeth Dorothea Kodweiß (1732-1802), ενώ την οικογένεια 

συμπλήρωναν οι πέντε αδερφές του. Μεγάλωσε μέσα σε ένα ιδιαίτερα θρησκευόμενο 

οικογενειακό περιβάλλον και προοριζόταν για πάστορας. Αφιέρωσε, μάλιστα, 

μεγάλος μέρος της παιδικής και νεανικής του ηλικίας στη μελέτη της Αγίας Γραφής, 

γεγονός που αποτυπώνεται συχνά και στο λογοτεχνικό του ύφος  (Carlyle 1825).  

  Το 1763 η οικογένεια μετακομίζει στη μικρή πόλη Lorch. Εκεί ο Schiller 

πηγαίνει στο δημοτικό, όμως είναι δυσαρεστημένος από την ποιότητα της 

εκπαίδευσης και συχνά χάνει τάξεις. Διδάσκεται, ωστόσο, λατινικά και αρχαία 

ελληνικά από τον πάστορα της πόλης. Το 1766 η οικογένεια μετακομίζει ξανά στο 

Ludwigsburg, εκεί όπου ο πατέρας του δούλευε στην υπηρεσία του Duke Karl Eugen. 

Ο δούκας έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή του Schiller, αφού ήταν εκείνος που τον 

παρότρυνε και κατά έναν τρόπο τον υποχρέωσε να φοιτήσει στο νεοσύστατο σχολείο 

Karlsschule Stuttgart, παρακολουθώντας από το 1773 έως το 1780 στρατιωτική 

ιατρική εκπαίδευση. Στο σημείο αυτό ας σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της 

φοίτησής του στο Karlsschule ο Schiller ξεκίνησε να γράφει κάποια από τα πρώτα 

του ποιητικά έργα  (Witte 1949). 

  Το 1780 διορίζεται και εργάζεται ως στρατιωτικός γιατρός στην 

Στουτγκάρδη με ιδιαίτερα χαμηλό μισθό. Η εργασία αυτή δεν ικανοποιεί καθόλου το 

νεαρό τότε Γερμανό, αντίθετα μάλιστα δείχνει να τον δυσανασχετεί και έτσι πολλές 

φορές δεν εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του   (Carlyle 1825). Την περίοδο εκείνη, 

ολοκληρώνει το πρώτο του θεατρικό έργο με τίτλο “Οι ληστές” (“Die Räuber”) και 

καταβάλλει προσπάθειες για να πετύχει το ανέβασμά του στο εθνικό θέατρο 

Mannheim. Η πρεμιέρα των “Ληστών” είναι γεγονός, προκαλεί όμως την άμεση 
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αντίδραση του δούκα, ο οποίος απειλεί τον Schiller με ποινή φυλάκισης και του 

απαγορεύει να εκδόσει άλλα έργα, πέρα των ιατρικών άρθρων  (Carlyle 1825).  

  Η διαμάχη του με το δούκα τον αναγκάζει να φύγει από την Στουτγκάρδη το 

1782 και να αντιμετωπίσει στη συνέχεια αρκετές οικονομικές δυσκολίες. Έναν χρόνο 

αργότερα εργάζεται ως θεατρικός συγγραφέας στο θέατρο του Mannheim και από δω 

και στο εξής θα γράψει τα πρώιμα δραματικά του έργα “Η συνωμοσία του Φιέσκο 

στη Γένουα”, “Ραδιουργία και έρως”, “Δον Κάρλος”, “Ωδή στη Χαρά”. Εντωμεταξύ 

η σύμβασή του με το θέατρο είχε διακοπεί και βρισκόμενος σε εξαιρετικά δυσχερή 

οικονομική κατάσταση, έζησε για λίγο χρονικό διάστημα σε ένα είδος φυλακής για 

όσους δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις βασικές υποχρεώσεις τους. Τη δύσκολη 

εκείνη περίοδο τον βοήθησε ο δικηγόρος και συγγραφέας Christian Gottfried Kӧrner  

(Witte 1949).  

  Το Πανεπιστήμιο στην Ιένα του προτείνει το 1789 μία θέση καθηγητή, την 

οποία και αποδέχεται. Γίνεται, λοιπόν, καθηγητής Ιστορίας και Φιλοσοφίας και 

πραγματοποιεί μία στροφή προς τη συγγραφή ιστορικών έργων. Από τα τελευταία, 

ξεχωρίζουν “Η ιστορία του τριακονταετούς πολέμου” και “Η ιστορία της εξέγερσης 

των Ηνωμένων Κάτω Χωρών από την ισπανική κυβέρνηση”. Έτσι, ο Schiller κερδίζει 

μία ευρεία αποδοχή και εκτίμηση  (Witte 1959). 

  Το 1790 παντρεύεται τη Charlotte von Lengefeld, με την οποία θα αποκτήσει 

αργότερα 4 παιδιά, δύο γιους και δύο κόρες. Το επόμενο διάστημα της ζωής του 

χαρακτηρίζεται από ένα ευχάριστο κλίμα οικογενειακής ευτυχίας και οικονομικής 

σταθερότητας (Carlyle 1825). Eντούτοις, την χρονιά 1791 έφτασε πολύ κοντά στο 

θάνατο, καθώς ασθένησε σοβαρά από υπερκόπωση και υπέστη πολλαπλές 

λιποθυμίες. Είχε διαδοθεί, μάλιστα, η είδηση του θανάτου του και πολλοί θαυμαστές 

του ανακουφίστηκαν όταν κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε. Ωστόσο, υπάρχουν 

πληροφορίες ότι ο λόγος που κινδύνευσε να πεθάνει ο Schiller δεν ήταν η 

υπερκόπωση, αλλά η ασθένεια της φυματίωσης. Είναι, άλλωστε, γνωστό ότι ο 

Γερμανός φιλόσοφος ήταν γενικά φιλάσθενος (Garland 1949).  
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1.2 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ IMMANUEL KANT 

 

  Είναι γεγονός ότι από το 1790 και έπειτα ο Schiller αρχίζει να μελετά 

συστηματικά τόσο τις φιλοσοφικές όσο και τις περί αισθητικής απόψεις του 

Immanuel Kant. Η μελέτη αυτή έχει ως αποτέλεσμα μερικά θαυμάσια φιλοσοφικά και 

αισθητικά δοκίμια, όπως “Περί αφελούς και αισθηματικής ποίησης” και “Περί της 

αισθητικής αγωγής των ανθρώπων σε μία σειρά από επιστολές” (Βελουδής 2005).  

  Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η φιλοσοφία του Kant είναι η κινητήρια 

δύναμη που ωθεί τον Schiller στο σχεδιασμό και την οικοδόμηση ενός δικού του 

συστήματος αισθητικής. Μέσα από το σύστημα αυτό ο Schiller θέλει να πετύχει 

ουσιαστικά την ωρίμανση και το μετασχηματισμό των ανθρώπων από πρωτόγονα, 

ενστικτώδη όντα σε άτομα με πλήρη συναίσθηση της ηθικής, σε άτομα πεπαιδευμένα 

(Garland 1959). Είναι χαρακτηριστικό ότι στις επιστολές του που γράφει το 1795 

σχετικά με την αισθητική εκπαίδευση και αγωγή θέτει το ερώτημα “Γιατί είμαστε 

ακόμα βάρβαροι;” προς όλους τους Ευρωπαίους. Η απάντηση που δίνει, σαφώς 

επηρεασμένη και από τη θεωρία του Kant, είναι ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να 

αλλάξεις έναν πρωτόγονο άνθρωπο, έναν άνθρωπο δηλαδή που λειτουργεί όπως η 

φύση και το ένστικτο του προστάζουν, και να τον κάνεις λογικά σκεπτόμενο, παρά να 

τον κάνεις πρώτα ον αισθητικό. Προτείνει, με άλλα λόγια, η τέχνη να γίνει η βάση 

της παιδείας, καθώς είχε πειστεί από τον Kant ότι μόνο εκείνη είναι ικανή για να 

αλλάξει το βάρβαρο άνθρωπο (Δουλούδη 2015).  

  Επιπρόσθετα, ένα άλλο στοιχείο που καταδεικνύει την επίδραση που είχε ο 

Kant πάνω στον εν εξέταση φιλόσοφο είναι αυτό της έννοιας της ελευθερίας. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Kant υποστήριζε ότι ελευθερία για ένα οποιοδήποτε ζήτημα 

σημαίνει την πλήρη αποστασιοποίηση από αυτό και τη συγκρότηση μίας εσωτερικής 

και αυτόνομης νομοθεσίας. Δηλαδή το άτομο για να θεωρεί ότι είναι ελεύθερο, 

έπρεπε ανεπηρέαστο από οποιονδήποτε εξωτερικό παράγοντα, να δημιουργήσει τους 

δικούς του εσωτερικούς κανόνες και να λειτουργεί με βάση αυτούς. Στα πλαίσια 

αυτά, ο Schiller πήρε την απόφαση να μη διαβάσει για δύο χρόνια κανένα έργο από 

οποιονδήποτε σύγχρονό του συγγραφέα. Στόχος της απόφασής του ήταν να 
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ανακαλύψει τι σήμαινε για εκείνον η τέχνη και τι η ελευθερία στην τέχνη (Garland 

1959).  

  Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί και κάτι ακόμη που ενώνει 

τους δύο φιλοσόφους. Ο Schiller μελετώντας το έργο του Kant γύρω από το ζήτημα 

της αισθητικής, διαπίστωσε ότι ο τελευταίος δεν είχε ορίσει με αντικειμενικά 

κριτήρια την ομορφιά, αλλά την εξέταζε υπό διαφορετικές υποκειμενικές σκοπιές. 

Έτσι, ο Schiller προσπάθησε να συλλάβει την καθαρά αντικειμενική έννοια της 

ομορφιάς και του αισθητικά υψηλού (Ellis 1969).  

  

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Η ΦΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ GOETHE 

 

  Μία βαρύνουσας σημασίας παράμετρος που καθόρισε την πορεία τόσο της 

ζωής όσο και του έργου του Friedrich Schiller υπήρξε δίχως αμφιβολία η φιλία του με 

τον σπουδαίοJohann Wolfgang von Goethe. Ο Goethe ως προσωπικότητα ασκούσε 

μεγάλη επιρροή πάνω στο Schiller και εκτός από άριστος και στενός του φίλος, ήταν 

και ένας ανεκτίμητος σύμβουλος και αρωγός, ο οποίος τον ενθάρρυνε στις κρίσιμες 

στιγμές και αποφάσεις  (Carlyle 1825).  

  Οι δύο άντρες πρωτοσυναντήθηκαν το 1779 σε μία γιορτή στο Karlsschule. 

Μία στενότερη επαφή άρχισε να λειτουργεί το 1788 όταν και συναντήθηκαν στον 

κήπο της οικογένειας της κατοπινής συζύγου του Schiller. Η συνάντηση εκείνη 

χαρακτηρίζεται κυρίως από το μονόπλευρο ενδιαφέρον του νεαρού τότε Schiller να 
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προκαλέσει την εντύπωση και το θαυμασμό του ήδη γνωστού και περίφημου Goethe  

(Witte 1949).  

  Μέχρι το έτος 1794, όταν και άρχισε η στενή φιλία των δύο συγγραφέων, 

υπήρχε ανάμεσά τους μία έντονη αντιπαλότητα. Ο νεαρός και ταλαντούχος Schiller 

έμοιαζε να απειλεί με τα αριστουργήματά του τη δόξα και τη φήμη του Goethe. Η 

μετατροπή της αντιπαλότητας σε σχέση φιλίας, ξεκίνησε από μία συνάντηση στην 

Ιένα, όπου οι δύο άντρες μίλησαν για την σχέση που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στην 

ιδέα και την εμπειρία. Ο Goethe πίστευε ότι είχε παρατηρήσει με τα ίδια του τα μάτια 

πολλές από τις αλήθειες που υπάρχουν στη φύση και που ο Schiller αποκαλούσε 

ιδέες. Μία σπουδαία συζήτηση και αντιπαράθεση απόψεων ακολούθησε και 

αποτέλεσε στην ουσία την έναρξη των φιλικών τους επαφών  (Carlyle 1825).  

  Οι δυο τους συζητούσαν για ατελείωτες ώρες και αντάλλασσαν επιστολές, 

γύρω από όλα τα αντικείμενα της τέχνης, της λογοτεχνίας και της σκέψης με μία 

ευρύτερη έννοια. Παρόλου που οι απόψεις τους για τη φύση και επίσης οι 

προσεγγίσεις τους όσον αφορά την τέχνη ήταν εντελώς διαφορετικές, οι δύο ποιητές 

ήταν διανοητικά πολύ κοντά. Η σχέση αυτή και οι συζητήσεις τους για τα επόμενα 

δέκα περίπου χρόνια, έως και το θάνατο του Schiller, είχαν ως αποτέλεσμα να 

χαρακτηριστεί τούτη η περίοδος ως κλασικισμός της Βαϊμάρης ή τα χρόνια της 

Βαϊμάρης (Carlyle 1825).   Η Βαϊμάρη ήταν η περιοχή όπου έμενε ο Goethe και το 

1799 μετακόμισε και ο Schiller μαζί με την οικογένειά του, ούτως ώστε να είναι πιο 

εύκολη η συνεργασία τους. Τα χρόνια της Βαϊμάρης θεωρούνται ως η περίοδος 

ωριμότητας του Schiller, αφού κατά τη διάρκειά τους, έγραψε αναμφίβολα τα 

αρτιότερα δράματα και ποιήματά του, μερικά από τα οποία είναι η “Μαρία Στούαρτ”, 

η “Ιωάννα της Λωραίνης”, η “Νύφη της Μεσσήνης”, το “Δαχτυλίδι του Πολυκράτη”  

(Witte 1959).  

 

 

1.4 ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ 

 

  Ο Friedrich Schiller αρρώστησε και πάλι το 1804 και αφού ταλαιπωρήθηκε 

για μερικούς μήνες, πέθανε τελικά στις 09 Μαΐου του 1805 όντας μόλις 45 ετών. Ο 
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θάνατός του φάνηκε να επηρέαζει σε σημαντικό βαθμό τον Goethe και χρειάστηκε 

αρκετός καιρός για να τον ξεπεράσει. Αιτία του θανάτου του ήταν η ασθένεια της 

φυματίωσης που του προκάλεσε μία οξεία πνευμονία  (Carlyle 1825).  

  Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να αναφερθούν ενδεικτικά μερικά 

δείγματα της αναγνώρισης που έλαβε ο μεγάλος αυτός συγγραφέας τόσο κατά τη 

διάρκεια της ζωής του όσο και στα κατοπινά χρόνια. To 1792 ανακηρύχτηκε επίτιμος 

πολίτης της Γαλλικής Δημοκρατίας διότι με το έργο του “Οι ληστές” άσκησε έντονη 

κριτική στο φεουδαρχικό σύστημα και ανέδειξε μία τάση για εξέγερση. Το 1802 ο 

δούκας της Βαϊμάρης του απένειμε τον τιμητικό τίτλο von, ο οποίος θα αναγραφόταν 

από τότε και στο εξής στο όνομά του και θα φανέρωνε την σπουδαιότητά του. 

Επιπλέον, το 1839 έγινε άγαλμα του Schiller σε μία πλατεία της Στουτγκάρδης, η 

οποία μετονομάστηκε λίγο αργότερα σε Schillerplatz. Κλείνοντας, να μην 

παραλειφθεί ότι σχετικά πρόσφατα ψηφίστηκε από γαλλογερμανικό τηλεοπτικό 

δίκτυο ως ο δεύτερος ,μετά τον William Shakespeare, σπουδαιότερος συγγραφέας 

στην Ευρώπη (Garland 1949).  

  Η αξία και η συμβολή του Schiller σε κάθε έναν από τους τομείς με τους 

οποίους καταπιάστηκε είναι τεράστια και ανυπολόγιστη. Έζησε σε μία εποχή που 

αποτελούσε το μεταίχμιο ανάμεσα στον κλασικισμό και το ρομαντισμό και αυτό 

αποτυπώνεται και στα έργα του, ενώ θεωρείται από ορισμένους ως ο πρώτος μεγάλος 

εκπρόσωπος του ρομαντικού κινήματος (Βελουδής 2005). Στο κομμάτι των 

δραμάτων των οποίων έγραψε, χρήζει επισήμανσης η εξαιρετική επιδεξιότητά του 

στα σκηνικά και ο τρόπος με τον οποίο απέδιδε τα ανθρώπινα πάθη. Ήταν, με άλλα 

λόγια, κάτοχος των δραματικών εξάρσεων, ενώ χρησιμοποίησε και νέους 

δραματικούς τρόπους έκφρασης, όπως το λεγόμενο μελόδραμα. Κάτι ακόμη που δεν 

αναφέρθηκε είναι το μεταφραστικό του έργο, καθώς μετέφρασε αρχαίους Έλληνες 

και Λατίνους συγγραφείς. Τέλος, στη φιλοσοφία δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο 

Friedrich Schiller αποτελεί ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο κομμάτι και ειδικότερα σε ό, 

τι αφορά τη θεωρία της τέχνης και της αισθητικής  (Carlyle 1825).  

  

1.5 ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ 
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  Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζονται όλοι οι τίτλοι των έργων του 

Schiller. Σε ορισμένα από τα έργα του γίνεται και μία πολύ σύντομη αναφορά στο 

περιεχόμενό τους, ενώ η ταξινόμησή τους γίνεται με βάση το είδος στο οποίο 

ανήκουν (δράματα, πεζά, ποιήματα, ιστορικά συγγράμματα, φιλοσοφικές 

πραγματείες, μεταφράσεις και τέλος κάποια περιοδικά που επιμελήθηκε). 

  

 

ΔΡΑΜΑΤΑ 

  

 • Die Räuber (Οι ληστές), 1781 Αποτελεί το πρώτο του θεατρικό 

έργο, το οποίο προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά και αντιδράσεις όταν 

πρωτοανέβηκε στην σκηνή του θεάτρου Mannheim. Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω 

από την αντιπαλότητα ανάμεσα σε δύο αδέρφια. Το έργο προβάλλει ότι ο άνθρωπος 

οφείλει να παλεύει ενάντια στην αδικία και για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. 

 • Kabale und Liebe (Ραδιουργία και έρως), 1783 Μία διαχρονική 

τραγωδία μέσα από την οποία αναδεικνύονται τα καθολικά πάθη του εγωισμού, της 

ζήλιας, του θυμού, αλλά και της ενοχής και των τύψεων. Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι ο 

συγγραφέας ήδη από τα πρώιμα αυτά δράματα αποδίδει με ξεχωριστό τρόπο τα 

ανθρώπινα πάθη. 

 • Die Verschwörung des Fiesco zu Genua (Η συνωμοσία του 

Φιέσκο στη Γένοβα), 1784 Ένα έργο-επίθεση στους αυλικούς και τις ραδιουργίες 

τους. 

 • Don Karlos (Ντον Κάρλος), 1787 Στο έργο αυτό, ο Schiller 

παρουσιάζει μία μάχη μεταξύ της αγάπης και του υπάρχοντος καθεστώτος το οποίο 

στέκεται εμπόδιο στην αγάπη. Εκείνο που θέλει να προβάλλει, όμως, μέσα από τη 

μάχη αυτή είναι η σημασία της ελευθερίας του ανθρώπου, της ελευθερίας που του 

επιτρέπει να εναντιωθεί ακόμα και στο καθεστώς. 

 • Κӧrners Vormittag (Το πρωί του Kӧrner) 1787 
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Wallenstein. Trilogie: Wallensteins Lager, Die Piccolomini, Wallensteins Tod 

(Βαλλενστάιν. Τριλογία: Το στρατόπεδο του Βαλλενστάιν, Οι Πικκολομίνι, Ο 

θάνατος του Βαλλενστάιν), 1800 

 • Maria Stuart (Μαρία Στούαρτ), 1800 

 • Die Jungfrau von Orleans (Η Παρθένος της Ορλεάνης), 1801 

 • Die Braut von Messina (Η μνηστή της Μεσσήνης), 1803 

 • Wilhelm Tell (Γουλιέλμος Τέλλος), 1804 Το τελευταίο από τα 

θεατρικά έργα του συγγραφέα που ανέβηκε σε θεατρική σκηνή. Ασχολείται με το 

μύθο του Ελβετού εθνικού ήρωα Wilhelm Tell που έζησε μεταξύ 13ου και 14ου 

αιώνα. Τα μηνύματα που θέλει να περάσει είναι η αντίσταση στην εξουσία και σε 

όποια μορφή καταπίεσης, τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 

 • Die Huldigung der Künste (Αφιέρωμα στις Τέχνες), 1804 

 

Demetrius (Δημήτριος), 1805 Παρέμεινε ημιτελές λόγω του θανάτου του 

συγγραφέα 

 

  

 

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 

 

  

 • Eine großmütige Handlung (Μία μεγαλόψυχη πράξη) 

 • Der Verbrecher aus verlorener Ehre (Ο εγκληματίας της 

χαμένης τιμής), 1786 

 • Der Geisterseher (Αυτός που βλέπει φαντάσματα) 

 • Spiel des Schicksals (Παιχνίδι της μοίρας) 
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

 

  

 • Der Venuswagen, 1781 

 • An die Freude (Ωδή στη χαρά), 1786 Από τα διασημότερα 

ποιήματά του, το οποίο διασκεύασε αργότερα μουσικά ο Μπετόβεν. 

 • Resignation (Η παραίτηση), 1786 

 • Die Götter Griechenlandes (Οι θεοί της Ελλάδος), 1788 και 

1800 Στο συγκεκριμένο ποίημα, ο ποιητής βλέπει την Ελλάδα με τα μάτια ενός 

κλασικού αρχαιολόγου και ιστορικού της αρχαίας τέχνης, του Winckelmann. 

 • Hektors Abschied (Ο αποχαιρετισμός του Έκτορα), 1790 

 • Das verschleierte Bild zu Sais (Το πεπλοφορεμένο άγαλμα στη 

Σαϊδα), 1795 

 • Der Spaziergang (Ο περίπατος), 1795 

 • Die Teilung der Erde (Το τμήμα της γης), 1795 

 • Der Handschuh (Το γάντι), 1797 

 • Der Taucher (Ο δύτης), 1797 

 • Die Kraniche des Ibykus (Οι γερανοί του Ίβυκου), 1797 

 • Ritter Toggenburg, 1797 

 • Der Gang nach dem Eisenhammer, 1797 

 • Der Ring des Polykrates (Το δαχτυλίδι του Πολυκράτη), 1798 

 • Die Bürgschaft(Η εγγύηση), 1798 

 • Der Kampf mit dem Drachen (Η μάχη με το δράκο), 1798 
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 • Das Lied von der Glocke (Το τραγούδι της καμπάνας), 1799 

 • Nänie (Επιτάφιο), 1800 

 • Klage der Ceres (To παράπονο της Δήμητρας) 

 • Der Antritt des neuen Jahrhunderts (Η άφιξη του νέου αιώνα), 

1800 

 • Das Siegesfest (Η επινίκια γιορτή), 1803 

 

  

 

  

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΕΣ 

 

  

 • Philosophie der Physiologie (Φιλοσοφία της Φυσιολογίας), 

1779 

 • Über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen 

mit seiner geistigen (Περί της σχέσης της ζωώδους και της πνευματικής φύσης του 

ανθρώπου), 1780 

 • Der Spaziergang unter den Linden (Ο περίπατος υπό τας 

φιλύρας), 1782 Πρόκειται για μία φιλοσοφική συζήτηση ανάμεσα σε δύο άντρες. Ο 

ένας εκπροσωπεί τη χαρούμενη και ζωντανή πλευρά της ζωής, ενώ ο άλλος 

αντικρύζει την πραγματικότητα από μία πιο δραματική και ζοφερή σκοπιά. 

 • Über das gegenwärtige deutsche Theater (Σχετικά με το παρόν 

γερμανικό θέατρο), 1782 

 • Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet (Το 

θέατρο θεωρούμενο ως ηθικό ίδρυμα), 1784 
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 • Philosophische Briefe (Φιλοσοφικά γράμματα), 1786 

 • Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen 

(Σχετικά με το λόγο της ευχαρίστησης σε τραγικά αντικείμενα), 1792 

 • Über die tragische Kunst (Περί της τέχνης της τραγωδίας), 

1792 

 • Augustenburger Briefe, 1793 

 • Über Anmut und Würde (Περί της χάρης και της 

αξιοπρέπειας), 1793 

 • Kallias-Briefe (Γράμματα στον Καλλία ή Περί του Κάλλους), 

1793 Καταλαμβάνει ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα έργα του Schiller. Ο φιλόσοφος 

προσπαθεί να βρει και να ορίσει ένα αντικειμενικό κριτήριο με βάση το οποίο θα 

καθορίζεται το αισθητικά ωραίο. Είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζονται τα 

μετέπειτα δοκίμιά του περί αισθητικής. 

 • Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe 

von Briefen (Περί της αισθητικής αγωγής των ανθρώπων σε μία σειρά επιστολών), 

1795 Πρόκειται για 27 επιστολές μέσα στις οποίες εκφράζονται απόψεις και 

προβληματισμοί σχετικά με τη φιλοσοφική, την καλλιτεχνική και κατ’ επέκταση την 

αισθητική παιδεία των ανθρώπων. Ο Schiller, όπως λέει και ο ίδιος στην πρώτη από 

τις επιστολές τους παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ερευνών του για το ωραίο και 

την τέχνη. Θεωρείται από πολλούς ως το πλέον σημαντικό έργο του. 

 • Über naive und sentimentalische Dichtung (Περί αφελούς και 

συναισθηματικής ποιήσεως), 1795 

 • Über das Erhabene (Σχετικά με το Υψηλό), 1801 

 

  

 

  

 



18 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ 

 

 

Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen 

Regierung (Ιστορία της απόσπασης των Ηνωμένων Κάτω Χωρών από την ισπανική 

κυριαρχία), 1788 

 • Geschichte des dreißigjährigen Kriegs (Ιστορία του 

Τριακονταετούς Πολέμου), 1790 

 • Über Völkerwanderung, Kreuzzüge und Mittelalter (Περί της 

Μετανάστευσης των Λαών, των Σταυροφοριών και του Μεσαίωνα) 

 

  

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 

 

  

 • Ευριπίδης: Ιφιγένεια εν Αυλίδι 

 • Ευριπίδης: Σκηνές από το φοινικικό 

 • Ουίλλιαμ Σαίξπηρ: Μάκβεθ (1800) 

 • Turandot: Κάρλο Γκότσι (1801) 

 • Ο ανιψιός Ο θείος ( κωμωδία από τον Louis-Benoît Picard, 

1803) 

 • Το παράσιτο ή η τέχνη του να κάνει την τύχη του (κωμωδία 

από τον Louis-Benoît Picard, 1803) 

 • Racine: Φαίδρα (1805) 
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 • Denis Diderot: Jacques le fataliste et son maître, μερική 

μετάφραση με τον τίτλο: Παράξενo παράδειγμα μιας γυναικείας εκδίκησης (1785) 

 

  

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 

 

  

 • Wirtembergisches Repertorium, 1782–1783 

 • Thalia, από το 1784 

 • Die Horen,1795–1797 

• Musenalmanach, 1796–1800 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 

 

 

 

  Ο όρος φιλοσοφία αναφέρεται στον στοχασμό, τη διεξοδική μελέτη, την 

κριτική και αναλυτική σκέψη. Η λέξη αισθητική περιλαμβάνει οτιδήποτε αφορά τις 

τέχνες και κατά συνέπεια το χαρακτηριστικό εκείνο που κάνει τις τέχνες να 

ξεχωρίζουν από όλα τα υπόλοιπα, το κάλλος, την ομορφιά. Επομένως, όταν 

χρησιμοποιεί κανείς τον όρο αισθητική φιλοσοφία δεν εννοεί τίποτα άλλο από τον 

στοχασμό πάνω σε ζητήματα της τέχνης. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί μία σύντομη, 

αλλά διαφωτιστική ιστορική αναδρομή στις θέσεις των φιλοσόφων γύρω από την 

αισθητική, έτσι όπως αυτές διατυπώθηκαν ανά τους αιώνες. 

 

  

 

2.1 ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ- 

 

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. 
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  Από τα αρχαία ακόμα χρόνια, έγινε αντιληπτό ότι τα έργα τέχνης, οι 

ζωγραφικοί πίνακες, τα ποιήματα, τα γλυπτά διαφέρουν από όλα τα υπόλοιπα υλικά 

αντικείμενα. Το κεντρικό ερώτημα που ήρθε στο μυαλό του απλού κόσμου, αλλά και 

του φιλοσόφου ήταν ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που κάνει τα έργα τέχνης να είναι 

ξεχωριστά, ποια είναι η ειδοποιός διαφορά. Γύρω από αυτό το πρωταρχικό ερώτημα 

ξεκίνησε ο φιλοσοφικός στοχασμός και με την πάροδο των χρόνων επεκτάθηκε και 

σε πιο περιφερειακά ζητήματα, όπως τι είναι το ωραίο, τι είναι η ομορφιά, συνδέεται 

η τέχνη με την ψυχή, ο καλλιτέχνης έχει κάτι το θεϊκό μέσα του;  

 

  Ξεκινώντας την ιστορική αναδρομή, ας γίνει μία μικρή αναφορά στους 

αρχαίους Αιγυπτίους. Οι τελευταίοι είναι γεγονός πως μεγαλούργησαν στο κομμάτι 

κυρίως της αρχιτεκτονικής τέχνης, κατασκευάζοντας πελώρια και εξαιρετικά 

περίπλοκα στη δομή τους έργα. Ωστόσο, το αισθητικό τους ενδιαφέρον ήταν 

μειωμένο έως και ελάχιστο, καθώς το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν το πρακτικό 

σκέλος. Να εξυπηρετούν δηλαδή τα κατασκευάσματά τους τον πρακτικό σκοπό για 

τον οποίο φτιάχτηκαν. Αναγνώριζαν, όμως, το μεγαλείο τους και έδειχναν 

αξιοπρόσεκτο θαυμασμό και δέος (Beardsley 1989). 

 

  Στην αρχαία Ελλάδα, οι μεγάλοι ποιητές Όμηρος και Ησίοδος κυριαρχούσαν 

με τα επικά και λυρικά τους έργα. Ήταν ευρέως διαδεδομένη η αντίληψη πως κάποια 

θεϊκή δύναμη υπήρχε μέσα τους και τους παρακινούσε να γράφουν τέτοια 

αριστουργήματα. Μία πιο εντατική μελέτη των τεχνών αρχίζει να πραγματοποιείται 

περίπου τον 5ο αιώνα π.Χ., μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης πνευματικής άνθησης. 

Λίγο νωρίτερα, ο Πυθαγόρας είχε μιλήσει για το πόσο αρμονικά σχεδιασμένα είναι τα 

πάντα μέσα στη φύση, ενώ την έννοια της αρμονίας την εντόπισε και στη μουσική. 

Μάλιστα, ο Πυθαγόρας μελέτησε σε μεγάλο βαθμό την σχέση ανάμεσα στους 

μουσικούς ήχους και το σύμπαν (Beardsley 1989). 
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  Ο Πλάτωνας ασχολήθηκε με το ζήτημα της Τέχνης από επιστημολογική και 

οντολογική πλευρά, προσπάθησε δηλαδή να διαπιστώσει εάν η Τέχνη συνδέεται 

άμεσα με την αλήθεια και την γνώση  (Beardsley 1989).  Είναι γεγονός ότι ο 

Πλάτωνας πίστευε σε έναν ανώτερο νοητό κόσμο, τον κόσμο των Ιδεών και σε έναν 

αισθητό κόσμο, τον κόσμο της εμπειρίας. Όλα τα υλικά αντικείμενα θεωρούσε πως 

είναι μιμήσεις, αντίγραφα ενός τέλειου πρωτοτύπου, μίας Ιδέας. Έτσι μέσα σε αυτό 

το φιλοσοφικό του πλαίσιο, διατύπωσε τη θέση πως το Ωραίο είναι μία Ιδέα, μία 

Μορφή, η οποία υπάρχει στον κόσμο των Ιδεών. Όπως συμβαίνει και με κάθε άλλη 

πλατωνική Ιδέα, ο άνθρωπος στη φάση της δημιουργίας του είχε έρθει σε επαφή με 

την Ιδέα του Ωραίου και κατά τη διάρκεια της ζωής του δύναται να την ανακαλεί 

στην μνήμη του και να την αναπαριστά. Επομένως, καθίσταται σαφές ότι ο Πλάτωνας 

κατατάσσει τις τέχνες στην κατηγορία της παραγωγής ομοιωμάτων. Πιστεύει πως 

κάθε τέχνη είναι μία μίμηση και ο καλλιτέχνης είναι ένας μιμητής της Μορφής του 

Ωραίου. Ο Πλάτωνας ισχυρίζεται πως η Τέχνη στέκεται σε αρκετή απόσταση από την 

πραγματικότητα, ανήκει σε ένα τρίτο επίπεδο, μετά τον κόσμο των Ιδεών και τον 

κόσμο των εμπειριών. Άρα, δεν έχει καμμία γνωστική αξία και δεν μπορεί να 

οδηγήσει στην Αλήθεια.  Στους διαλόγους του “Ιππίας Μείζων” και “Φίληβος” 

αποδίδει στο Ωραίο ορισμένες ιδιότητες. Πιο συγκεκριμένα, η αναλογία, το μέτρο, η 

συμμετρία , η κανονικότητα, η απλότητα και κυρίως η ενότητα είναι χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα, σύμφωνα πάντα με τον αρχαίο φιλόσοφο, ενός ωραίου αντικειμένου 

(Ανδρόνικος 1951).              

 

  Ο Αριστοτέλης κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με το δάσκαλό του. Θεωρεί 

πως η Τέχνη είναι μίμηση και άρα δεν μπορεί να οδηγήσει στη μάθηση. Στο έργο του 

“Ποιητική” ορίζει την τραγωδία ως μίμηση μιας τέλειας και σπουδαίας πράξης. 

Πιστεύει, λοιπόν, πως η τραγωδία είναι μια αναπαράσταση μιας ολοκληρωμένης 

ιστορίας. Αναφέρεται, επίσης, στην έννοια της ενότητας, καθώς διατυπώνει την 

άποψη ότι μια τραγωδία πρέπει να χαρακτηρίζεται από ενότητα χώρου, χρόνου και 

δράσης και πως τα γεγονότα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους με μία σχέση αιτιακή 

(Beardsley 1989).  
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2.2 ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 

 

  

 

  Ένας επιφανής νεοπλατωνιστής με αιγυπτιακή καταγωγή και ελληνική 

παιδεία, ο Πλωτίνος, που έζησε τον 3ο μ.Χ. αιώνα, αναφέρεται στην σχέση της 

τέχνης με την ψυχή και αναβαθμίζει το ρόλο του καλλιτέχνη. Ειδικότερα, ο Πλωτίνος 

προσπαθώντας να απαντήσει στο ερώτημα τι είναι αυτό που προσδίδει κάλλος, 

απορρίπτει αρχικά την έννοια της συμμετρίας του μέρους προς τo όλον. Για εκείνον η 

ομορφιά είναι ένα θέμα ψυχικό και εσωτερικό. Ο καλλιτέχνης μετέχει της τέχνης, 

αφού είναι αυτός που τροφοδοτεί την ύλη με Μορφές. Σε αντίθεση με την 

επικρατούσα άποψη της εποχής, ο Πλωτίνος φαίνεται να πιστεύει πως ο ρόλος του 

καλλιτέχνη δεν είναι απλά να αναπαριστά και να μιμείται την πραγματικότητα. Η 

δουλειά του είναι καθαρά δημιουργική, καθώς συλλαμβάνει την Ιδέα και τη 

μεταβιβάζει με το δικό του τρόπο πάνω στην ύλη. Η αισθητική απόλαυση που 

προσφέρει το κάλλος οφείλεται στο γεγονός ότι η ψυχή χαίρεται όταν αναγνωρίζει 

την ίδια της τη φύση υλοποιημένη. Ο Πλωτίνος οικοδομεί ένα σύστημα αισθητικής 

σύμφωνα με το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί στην αλήθεια αλλά και στη 

θέωση (Beardsley 1989).  

 

  Ο Αυγουστίνος (354-440 μ.Χ.), ένας από τους τέσσερις μεγάλους πατέρες 

της δυτικής Εκκλησίας, έγραψε μία φιλοσοφική πραγματεία με τίτλο De Pulchro et 

Apto (περί του Ωραίου και του Ταιριαστού) στην οποία θίγει μερικά ζητήματα 

αισθητικής. Καταρχήν, όπως φαίνεται άλλωστε και από τον τίτλο του έργου του, 

κάνει μία διάκριση ανάμεσα σε ό, τι είναι ωραίο εκ φύσεως (Pulchrum) και σε ό, τι 

είναι ωραίο επειδή εφαρμόζει σε κάτι άλλο (Aptum). Βασικές έννοιες που συναντά 

κανείς στο έργο του είναι ο αριθμός, η ενότητα, η ισότητα, η αναλογία και η τάξη. 

Χαρακτηριστική είναι η άποψή του πως η ομορφιά αυτού του κόσμου προέρχεται 

από τις ποικίλες αντιθέσεις που επικρατούν μέσα σε αυτόν (Beardsley 1989).  
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2.3 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΩΣ 

ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

 

 

 

  Την περίοδο της Αναγέννησης (1400-1550 μ.Χ.) τα αρχαία ελληνικά 

γράμματα και οι τέχνες αναβίωσαν, καθώς άρχισαν να ξαναδιαβάζονται τα έργα των 

αρχαίων κλασσικών συγγραφέων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πολλοί καλλιτέχνες και 

φιλόσοφοι έγραψαν για την αισθητική. Στην παρούσα ιστορική αναδρομή κρίνεται 

χρήσιμο να αναφερθεί από την περίοδο τούτη ο Leon Battista Alberti. Ο Alberti 

μίλησε για το λεγόμενο ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο, δηλαδή μία οπτική μέσα από 

την οποία ο άνθρωπος αντικρύζει τα όσα αναπαρίστανται κάθε φορά σαν να 

συμμετέχει κι ο ίδιος μέσα τους, σαν να είναι κομμάτι τους (Γιανναράς 1975).  

 

  Επόμενος σταθμός στην ιστορία της αισθητικής φιλοσοφίας είναι ο 

Baumgarten (1714-1762), ο οποίος προσπάθησε να εφαρμόσει τα καρτεσιανά 

κριτήρια της αλήθειας στο πεδίο των τεχνών (Beardsley 1989). Στο σημείο αυτό 

πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ντεκάρτ που είχε ζήσει τον προηγούμενο αιώνα άσκησε 

αναμφίβολα μεγάλη επίδραση στην επιστημονική σκέψη. Ο Ντεκάρτ μίλησε για 

παραγωγικό συλλογισμό, για την προσέγγιση της αλήθειας των σύνθετων πραγμάτων 

μέσα από τα απλά πράγματα που τα συνθέτουν, για ορισμούς και αποδείξεις. Τη 

ρασιοναλιστική αυτή μέθοδο μεταφέρει στο χώρο της αισθητικής ο Baumgarten και 

μέσα από το έργο του “Aesthetica” οικοδομεί ένα ολόκληρο αισθητικό σύστημα. Στο 

σύστημά του κεντρική θέση καταλαμβάνει η αισθητηριακή αντίληψη ή γνώση, η 

οποία αποτελεί το αντικείμενο μελέτης της επιστήμης της αισθητικής. Επιπρόσθετα, ο 

Baumgarten κάνει μία πολύ σημαντική διάκριση ανάμεσα σε δύο τύπους λόγου, τον 

επιστημονικό και τον ποιητικό. Ορίζει, πάντα με γνώμονα τον καρτεσιανό 

ορθολογισμό, τους κανόνες της καλής ποίησης, την οποία ταυτίζει με τη σαφή 
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ποίηση. Με τον Baumgarten η αισθητική αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά ως 

ξεχωριστός κλάδος (Baumgarten 1750). 

 

  Τον 17ο και 18ο αιώνα η φύση φαίνεται να κατέχει και πάλι εξέχοντα ρόλο 

στις διάφορες συζητήσεις για τις τέχνες. Ο Batteux διατυπώνει τη θέση ότι όλες οι 

τέχνες ανάγονται σε μία αρχή, αφού όλες μιμούνται την ωραία φύση. Η άποψη αυτή 

αμφισβητήθηκε, κυρίως από το Lessing, που αποδέχτηκε το μιμητικό χαρακτήρα των 

τεχνών, ισχυρίστηκε, όμως, ότι δεν μπορούν να αναχθούν όλες σε μία κοινή αρχή 

επειδή η κάθε μία μεταχειρίζεται διαφορετικά μέσα. Η ζωγραφική μιμείται τα 

σώματα ενώ η ποίηση μιμείται πράξεις μέσα στον χρόνο (Beardsley 1989).  

 

  Ο τρίτος κόμης του Shaftesbury χαρακτηρίζει τη φύση ως το μεγαλύτερο 

έργο τέχνης και θεωρεί πως αποτελεί την πηγή για κάθε είδους δημιουργία. Ο 

Shaftesbury μίλησε, επίσης, για ένα “εσωτερικό μάτι”, μία έμφυτη ικανότητα του 

ανθρώπου να αναγνωρίζει αμέσως και δίχως να προηγηθεί οποιαδήποτε σκέψη το 

ωραίο και το αρμονικό. Η ικανότητα αυτή είναι το λεγόμενο γούστο το οποίο θα 

αναγνωρίσουν και θα εξετάσουν κι άλλοι φιλόσοφοι της περιόδου. Επιπλέον, ας 

σημειωθεί ότι ο Shaftesbury έκανε αναφορά και στην έννοια του υπέροχου, που είχε 

πρωτοχρησιμοποιήσει ο ψευδοΛογγίνος τον 1ο αιώνα μ.Χ. Το υπέροχο είναι το 

άπειρο, το απέραντο, εκείνο που δε φαντάζει να έχει όρια, υπερβαίνει τον ανθρώπινο 

νου και βρίσκεται παντού μέσα στη φύση (ουρανός, θάλασσα, έρημοι, βουνά) 

(Beardsley 1989).  

 

  Ένας ακόμη φιλόσοφος που ασχολήθηκε με την έννοια του γούστου, της 

ηθικής αίσθησης ήταν ο Hutcheson. Ο τελευταίος επεσήμανε ότι το ωραίο δεν είναι 

τίποτε άλλο από μία ιδέα που δημιουργείται μέσα στους ανθρώπους, ενώ η αίσθηση 

του ωραίου, το γούστο είναι η ικανότητα του ατόμου να υποδέχεται την ιδέα αυτή 

(Γιανναράς 1975).  Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η διάκριση που έκανε ο Hutcheson 

ανάμεσα σε απόλυτη ή πρωταρχική ομορφιά και συγκριτική ή σχετική ομορφιά.  

Στην πρώτη κατηγορία ανήκει οτιδήποτε είναι όμορφο ανεξάρτητα από συγκρίσεις με 
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άλλα αντικείμενα, ενώ η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει όσα αντικείμενα είναι 

μιμήσεις ή ομοιώματα άλλων (Beardsley 1989).  

 

  

 

2.4 Ο ΚΑΝΤ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 

 

 

 

  Ένα καθοριστικό βήμα μπροστά στην ιστορία της αισθητικής φιλοσοφίας 

έγινε αναμφισβήτητα από τον Immanuel Kant. Μετά τον Baumgarten που είχε 

πρώτος μιλήσει για αισθητηριακή αντίληψη, έρχεται ο Kant να υπογραμμίσει ότι ο 

άνθρωπος έχει αισθητική συνείδηση. Η αισθητική συνείδηση είναι σημαντικό και 

ενοποιητικό στοιχείο της ανθρώπινης εμπειρίας. Είναι εκείνη που συνδέει τη 

θεωρητική με την πρακτική φύση του ανθρώπου. Ο εν λόγω σπουδαίος φιλόσοφος 

χρησιμοποίησε τον όρο αισθητική κρίση για να αναφερθεί σε εκείνη την κρίση που 

σχετίζεται με τις υποκειμενικές προτιμήσεις του καθενός και όχι με την εξήγηση και 

την κατανόηση του αντικειμένου. Με άλλα λόγια, ωραίο είναι ό, τι γεννά μέσα στον 

κάθε άνθρωπο το συναίσθημα του ωραίου, ό, τι ξυπνά την αισθητική του συνείδηση. 

Ο Κant επισημαίνει και ορισμένες πτυχές του ίδιου του καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνης 

έχει κάτι το έμφυτο μέσα του, μία ιδιοφυία η οποία τον παρακινεί και του υπαγορεύει 

τι να κάνει. Αυτό σημαίνει ότι οι καλλιτέχνες δεν έχουν συναίσθηση, δε θέτουν 

συνειδητά κανόνες στην τέχνη τους. Επιπρόσθετα, οφείλουν να συμμορφώνονται με 

τους νόμους που διέπουν τη φύση, καθώς η φύση κρύβει μέσα της τη μεγαλύτερη 

σοφία και αρμονία.  Να σημειωθεί επιπλέον ότι ο Kant στο έργο του “Η κριτική της 

δύναμης της κρίσης” κάνει ένα σημαντικό διαχωρισμό ανάμεσα στην αισθητική και 

τη φιλοσοφία της τέχνης. Η αισθητική αφορά περισσότερο το ίδιο το υποκείμενο και 

το πως αυτό συλλαμβάνει την έννοια του ωραίου, ενώ η τέχνη αναφέρεται στα 

απεικονιζόμενα αντικείμενα (Kant 1790). Μία άλλη κατηγοριοποίηση της οποίας 

δημιουργός και εμπνευστής είναι ο Kant είναι εκείνη των καλών τεχνών. Όπως 
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σημειώνει ο Βeardsley ( 1989) οι καλές τέχνες ανάλογα με τη μορφή και το μέσο που 

τις εκφράζει χωρίζονται σε: 

 • τέχνες του λόγου (ποίηση και ρητορική) 

 • εικαστικές τέχνες (γλυπτική, αρχιτεκτονική, ζωγραφική) 

 • “τέχνη του ωραίου παιχνιδιού των αισθήσεων” (μουσική και 

τέχνη των χρωμάτων). 

 

  Αμέσως μετά τον Kant ακολουθεί η περίοδος του ρομαντισμού, στην οποία η 

Τέχνη μελετάται από σκοπιά οντολογική. Οι ρομαντικοί φιλόσοφοι θεωρούν πως η 

Τέχνη ταυτίζεται με την Αλήθεια και πως αποτελεί ένα μέσο με το οποίο ο άνθρωπος 

μπορεί να οδηγηθεί στην υπέρτατη γνώση. Κεντρικός άξονας στη θεωρία τους είναι 

αναμφίβολα το γεγονός ότι η Τέχνη είναι μία έκφραση συναισθημάτων, ενώ 

ισχυρίζονται επίσης ότι ο καλλιτέχνης έχει πολλές ομοιότητες με το θεό. Η φαντασία 

και ο οραματισμός είναι εκείνα που παρακινούν και εμπνέουν τον καλλιτέχνη 

(Abrams 1953). 

 

  Ο Hegel είναι ένας από τους φιλοσόφους που ανήκουν στο ρομαντισμό και 

αξίζει να σταθεί κανείς στη θεωρία που αναπτύσσει. Υποστηρίζει, λοιπόν, πως η 

κινητήρια δύναμη της ιστορίας και όλων όσων συμβαίνουν είναι το πνεύμα. Το 

πνεύμα ήταν αρχικά ελεύθερο και αυτοδύναμο, αιχμαλωτίστηκε, όμως, μέσα στην 

ύλη και ο απώτερος σκοπός του είναι να αποδεσμευτεί από εκείνη. Για να επιτύχει 

τον σκοπό του αυτό πρέπει να περάσει και μέσα από το φίλτρο της Τέχνης. Ο Hegel 

αναγνωρίζει τρία στάδια στην πορεία της απελευθέρωσης του πνεύματος μέσω της 

τέχνης. Το πρώτο το ονομάζει συμβολική τέχνη, όπου η σχέση μορφής-περιεχομένου 

είναι καθαρά εξωτερική. Στο δεύτερο στάδιο, την κλασική τέχνη, η σχέση ανάμεσα 

σε μορφή και περιεχόμενο γίνεται εσωτερική και αυτοδύναμη. Ωστόσο, απαιτείται 

και ένα τρίτο στάδιο, η ρομαντική τέχνη, στην οποία διαταράσσεται η τάξη και η 

αρμονία και το πνεύμα απελευθερώνεται τελείως. Να προστεθεί ακόμη ότι ο Hegel 

είχε αντιληφθεί τις θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής και τη θεωρούσε ανώτερη 

από τη ζωγραφική, ενώ η ποίηση καταλάμβανε για εκείνον την πρώτη και εξέχουσα 

θέση ανάμεσα στις τέχνες (Beardsley 1989).  
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  Ένας άλλος ρομαντικός της εποχής ήταν ο Schopenhauer. Ο τελευταίος 

προβλέπει ότι η δυστυχία είναι κάτι που δεν μπορεί να αποφύγει κανείς, ένα 

αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ζωής. Πιστεύει πως η Τέχνη είναι το μοναδικό 

ίσως μέσο για να λυτρωθεί έστω και προσωρινά ο άνθρωπος από τη δυστυχία του 

(Abrams 1953). 

 

  

 

 

2.5 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ- 

 

19ος ΑΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

 

 

 

  Το 19ο αιώνα οι γενικότερες εξελίξεις, κυρίως στον τομέα της οικονομίας με 

την εκβιομηχάνιση και τη μετάβαση σε μία νέα εποχή μαζικής παραγωγής και 

κατανάλωσης, θέτουν στους καλλιτέχνες προβληματισμούς τόσο θεωρητικού όσο και 

πρακτικού χαρακτήρα. Στο πρακτικό σκέλος, η επιβίωση ενός καλλιτέχνη εξαρτάται 

πλέον από τη μεσαία τάξη, η οποία πολλές φορές δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει 

και να εκτιμήσει κατάλληλα την αξία του έργου του. Έτσι, ο καλλιτέχνης μπαίνει στο 

δίλημμα: να υπηρετήσει πιστά την τέχνη του ακόμα κι αν χρειαστεί να πεινάσει ή να 

κάνει υποχωρήσεις και να προσαρμοστεί στις αξιώσεις του καθενός ούτως ώστε να 

εξασφαλίσει τα προς το ζην. Το δίλημμα οδηγεί στις θεωρίες τις εποχής, οι οποίες 

υποστηρίζουν ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να υποφέρει και να πεθαίνει για την τέχνη 

του, να μην κάνει κανένα συμβιβασμό. Η τέχνη δεν έχει κανένα άλλο σκοπό πέραν 

της ομορφιάς και της τέλειας απόδοσης του ωραίου. Οι αντιλήψεις αυτές εντάσσονται 

στο λεγόμενο κίνημα της εποχής “η τέχνη για την τέχνη”. Επίσης, την περίοδο αυτή, 
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αναπτύχθηκαν και θεωρίες γύρω από το ζήτημα της κοινωνικής υπευθυνότητας που 

οφείλει να έχει ο καλλιτέχνης και το έργο του. Ο Victor Hugo τονίζει ότι “ η τέχνη 

για την τέχνη είναι ωραία, αλλά η τέχνη για την πρόοδο είναι ακόμα πιο ωραία”. Η 

τέχνη αντιμετωπίζεται ως η βάση της παιδείας και της πνευματικής ανέλιξης 

(Γιανναράς 1975).  

 

  Ένας άλλος σημαντικός φιλόσοφος που προβληματίστηκε γύρω από το θέμα 

της αισθητικής ήταν ο Friedrich Nietzsche. Στο βιβλίο του “Η Γέννηση της 

Τραγωδίας” που εκδόθηκε το 1872 αναπτύσσει μία πρωτότυπη θεωρία για τον τρόπο 

με τον οποίο γεννήθηκε η αρχαία ελληνική τραγωδία. Εν συντομία, πρόκειται για μία 

σύζευξη δύο πνευμάτων, του απολλώνιου, το οποίο αφορά την τάξη, το μέτρο, την 

αναλογία και του διονυσιακού, που έχει να κάνει με μία κατάσταση αναρχίας, 

έξαρσης και μέθης. Σύμφωνα με το Nietzsche, ο καλλιτέχνης όντας σε διονυσιακή 

μέθη, βρισκόμενος δηλαδή σε μία κατάσταση στην οποία πλεονάζει μέσα του μία 

δύναμη, διακατέχεται από την επιθυμία να εξωτερικεύσει την εσωτερική του 

πληρότητα, να τη μετατρέψει σε δημιουργία. Τέλος, ο Nietzsche αποδίδει στην Τέχνη 

λυτρωτικές και θεραπετικές δυνάμεις, καθώς μόνον εκείνη μπορεί να μετατρέψει τη 

δυστυχία του ανθρώπου σε δημιουργικότητα και σε παρήγορες λυτρωτικές 

παραστάσεις (Beardsley 1989).  

 

  Ο Marx επηρέασε με τη φιλοσοφία του και τις ρηξικέλευθες για την εποχή 

απόψεις του ολόκληρο το φιλοσοφικό κόσμο. Όσον αφορά την αισθητική, είχε 

διαπιστώσει μία αιτιακή σχέση ανάμεσα στην τέχνη και τις κοινωνικοοικονομικές 

συνθήκες. Οι συνεχιστές των ιδεών του ήταν εκείνοι που μίλησαν για άμεση 

επίδραση της οικονομικής βάσης πάνω στην τέχνη. Η τέχνη, σύμφωνα πάντα με τους 

μαρξιστές, οφείλει να αναπαριστά πιστά την πραγματικότητα. Ο ρόλος του 

καλλιτέχνη είναι να προσπαθεί να αλλάξει τις πάγιες ιδεολογίες του μέσου ανθρώπου 

μέσα από την τέχνη του. Ο ιδεολογικός μετασχηματισμός της κοινωνίας πρέπει να 

είναι ο μοναδικός και ο απώτερος σκοπός κάθε καλλιτέχνη (Beardsley 1989).  
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  Ο Adorno μετατοπίζει το ενδιαφέρον από τους οικονομικούς 

μετασχηματισμούς της κοινωνίας στην παιδεία, την πνευματική άνθηση και εξέλιξη. 

Η τέχνη είναι εκείνη που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μία πνευματική και 

αισθητική ολοκλήρωση καθώς επίσης καταλυτικός μπορεί να είναι ο ρόλος της στην 

αντιμετώπιση της αλλοτρίωσης και της αποξένωσης, μείζονων προβλημάτων της 

κοινωνίας (Beardsley 1989).  

 

  

 

2.6 20ος ΑΙΩΝΑΣ-ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 

 

  

 

  Με το πέρασμα στον 20ο αιώνα η αισθητική ανοίγει τους ορίζοντές της και 

στρέφει τον προσανατολισμό της και πέρα από τις τέχνες. Αυτό σημαίνει ότι οι 

φιλόσοφοι της αισθητικής μετατοπίζουν το ενδιαφέρον από τα έργα τέχνης αυτά καθ’ 

εαυτά στο γενικότερο πλαίσιο της ανθρώπινης ζωής και ύπαρξης. Η αισθητική 

αντιμετωπίζεται ως μία γνωστική και επικοινωνιακή διαδικασία η οποία 

περιστρέφεται γύρω από τον κεντρικό πυρήνα των συναισθημάτων (Γιανναράς 1975).  

 

  Ο Dewey είναι ο πρώτος φιλόσοφος που μελετά την αισθητική υπό αυτό το 

πρίσμα και δίνει έμφαση στο επικοινωνιακό πάρε-δώσε που λαμβάνει χώρα ανάμεσα 

στον καλλιτέχνη-δημιουργό και τον παρατηρητή. Η αισθητική εμπειρία είναι το 

αποτέλεσμα της επικοινωνίας και της ανταλλαγής συναισθημάτων. Ο Dewey 

κατορθώνει να πετύχει και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό, τη σύνδεση ανάμεσα στην 

τέχνη και την πρακτική, ανθρώπινη καθημερινότητα. Στόχος της αισθητικής, 

σύμφωνα πάντα με το Dewey, είναι να βελτιώσει την καθημερινή ζωή του ανθρώπου, 

παρέχοντας πλούτο εμπειριών, ευεξία και καλύτερη διάθεση και κατ’ επέκταση 

βέλτιστη απόδοση σε όλους τους τομείς (Marc 2014). 
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  Θα αποτελούσε παράλειψη να λείπει από την παρούσα ιστορική αναδρομή ο 

φιλόσοφος Ingarden, ο οποίος εντάσσεται στο ρεύμα της φαινομενολογίας. Η 

φαινομενολογία με λίγα λόγια είναι ένα φιλοσοφικό κίνημα που τοποθετεί τα 

φαινόμενα, απαλλαγμένα από οποιουδήποτε είδους ερμηνεία και πρότερη γνώση, στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Βάση της είναι η συνείδηση και διερευνά μονάχα ό, τι 

έχει να κάνει με την ανθρώπινη εμπειρία. Στο πεδίο της αισθητικής θεωρίας, ο 

Ingarden αναδεικνύει τη σημασία που έχει για ένα καλλιτεχνικό έργο ο παρατηρητής 

του. Σημειώνει, λοιπόν, πως ο καλλιτέχνης είναι το πρόσωπο που προσδίδει στο έργο 

που δημιουργεί την καλλιτεχνική αξία, ενώ ο παρατηρητής του έργου θεωρείται ως ο 

συν-δημιουργός, το άτομο το οποίο προσδίδει την αισθητική αξία. Ουσιαστικά, η 

συμβολή του παρατηρητή έγκειται στο γεγονός ότι ερμηνεύει με ποικίλους τρόπους 

το καλλιτεχνικό έργο δίνοντας φως στις ανεξερεύνητες και απροσδιόριστες πλευρές 

του. Ο Ingarden τονίζει, συνεπώς, την σπουδαιότητα της αισθητικής επικοινωνίας 

(Beardsley 1989).  

 

  Ο Collingwood ανέδειξε την σπουδαιότητα τόσο της έκφρασης των 

συναισθημάτων όσο και της φαντασίας. Ο καλλιτέχνης αποτυπώνει πάνω στο έργο 

του τα συναισθήματά του και ολόκληρο τον εσωτερικό του κόσμο, γεγονός που 

αποτελεί και τη βάση του κινήματος του εξπρεσιονισμού. Ωστόσο, ο Collingwood 

υπογραμμίζει ότι ενώ τα αντικείμενα είναι έκφραση συναισθημάτων, εκείνο το 

στοιχείο που οδηγεί στη δημιουργία αλλά και στην εκτίμησή τους είναι η ανθρώπινη 

φαντασία (Marc 2014). 

 

  Συμπληρωματικά, χρήζει αναφοράς και η θεωρία του μεταμοντέρνου.  Ο 

μεταμοντερνισμός ήταν ένα κίνημα που εμφανίστηκε μετά το 1970 περίπου ως 

αντίδραση στο μοντερνισμό. Οι μεταμοντέρνοι φιλόσοφοι υποστηρίζουν ότι η αξία 

ενός αντικειμένου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πλαίσιο, κοινωνικό και 

πολιτισμικό, μέσα στο οποίο εντάσσεται. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει ορθή εκτίμηση 

της αξίας ενός έργου, χωρίς να ληφθεί υπόψη το γενικότερο πλαίσιο όπου αυτό 

δημιουργήθηκε. Τα μεταμοντέρνα έργα τέχνης είναι ανοιχτά έργα τέχνης, με την 

έννοια ότι επιδέχονται ποικίλες αναγνώσεις και προσεγγίσεις (Marc 2014). 
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  Παρουσιάστηκαν, όσο το δυνατό σαφέστερα, οι εσωτερικές τάσεις που 

αναπτύχθηκαν από τα αρχαία χρόνια μέχρι τη σύγχρονη εποχή στο χώρο της 

αισθητικής. Ολοκληρώνοντας τούτη την αναδρομή, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί 

ότι η αισθητική ως κλάδος της φιλοσοφίας έχει αποκτήσει μεν την ξεχωριστή και 

δεσπόζουσα θέση της, οι σημερινές δε θεωρήσεις αναζητούν τα ακριβή όρια που την 

προσδιορίζουν και τη διαχωρίζουν από άλλα παρακλάδια του χώρου της φιλοσοφίας, 

της θεωρίας της τέχνης, αλλά και της ψυχολογίας. 

 

  

 

  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ SCHILLER ΓΙΑ ΤΟ 

ΩΡΑΙΟ 

 

 

 

3.1 ΤΑ “ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ” ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΤ 

 

  

 

 Έχοντας ολοκληρώσει στο προηγούμενο κεφάλαιο την παράθεση των 

βασικότερων αισθητικών θεωριών, έτσι όπως αυτές διατυπώθηκαν από την αρχαία 
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μέχρι και τη σύγχρονη εποχή, κρίνεται αναγκαία η επιστροφή στο κύριο θέμα της 

εργασίας και το φιλόσοφο Friedrich Schiller. Το παρόν κεφάλαιο, λοιπόν, είναι 

αφιερωμένο στην έκθεση των απόψεων του Γερμανού φιλόσοφου περί αισθητικής. 

Πηγή άντλησης των απόψεων αυτών δεν είναι άλλη από τα ίδια τα έργα του Schiller 

και εν προκειμένω ενδιαφέρουν τα εξής δύο έργα: “Καλλίας ή περί Κάλλους” και 

“Περί της αισθητικής αγωγής των ανθρώπων”. Και στα δύο, κοινό στοιχείο είναι ότι 

πρόκειται για μία σειρά επιστολών του φιλοσόφου με κεντρικό θεματικό άξονα την 

αντικειμενική σύλληψη της ομορφιάς. 

 

  Να σημειωθεί ότι ο Schiller ανήκει στους ρομαντικούς φιλοσόφους, οι 

οποίοι επηρεάστηκαν σαφώς από το έργο του Kant που προηγήθηκε. Οι ρομαντικοί 

αυτοί φιλόσοφοι, έχοντας μελετήσει πολύ καλά την καντιανή φιλοσοφία, πολλές 

φορές δε δίστασαν να επισημάνουν τα τρωτά της σημεία. Προχώρησαν, μάλιστα, 

στην αναδιατύπωση με νέους όρους ορισμένων προβληματικών θέσεων του Kant 

(Kant 1790). 

 

  Μέχρι και την εποχή του Kant, αλλά και λίγο αργότερα, στη φιλοσοφία 

επικρατούσε ένας δυϊσμός, σύμφωνα με τον οποίο από τη μία μεριά βρισκόταν η 

φύση, ο φυσικός κόσμος και από την άλλη ήταν ο άνθρωπος και η ελευθερία. Ο 

κόσμος χαρακτηρίζεται από μία αυστηρά καθορισμένη τάξη των πραγμάτων και της 

ύλης, ενώ ο άνθρωπος είναι ον ελεύθερο και λογικά σκεπτόμενο. Οι δύο αυτές μεριές 

ήταν ασυμβίβαστες και το χάσμα ανάμεσά τους θεωρούνταν αγεφύρωτο. Ο Kant ήταν 

ο πρώτος που προσπάθησε να το γεφυρώσει, ωστόσο η προσπάθειά του αυτή δεν 

τελεσφόρησε (Welsch).  Ειδικότερα, ο Kant γύρω στο 1770, πριν, δηλαδή, ξεκινήσει 

τη συγγραφή των Κριτικών του, διατύπωνε τη ρηξικέλευθη θέση ότι τα όμορφα 

αντικείμενα αποτελούν την απόδειξη πως ο άνθρωπος είναι κομμάτι του κόσμου. 

Ωστόσο, οι Κριτικές που έγραψε στα κατοπινά χρόνια φανερώνουν ότι τελικά δεν 

κατάφερε να ξεπεράσει το δυϊσμό. Στην Κριτική της κριτικής δύναμης το 1790 θέλει 

να ενώσει τα δύο κομμάτια της φιλοσοφίας του σε ένα, και υποστηρίζει πως το 

φαινόμενο της ομορφιάς είναι ικανό να το πετύχει    (Kant 1790). Εντούτοις, ο 

υποκειμενικός τρόπος με τον οποίο συλλαμβάνει την έννοια της ομορφιάς είναι η 

αιτία που ο Kant αποτυγχάνει σε αυτήν του την προσπάθεια. Επιπλέον, ένα αδύνατο 
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σημείο του Kant, το οποίο θα επισημάνουν στη συνέχεια οι ρομαντικοί, είναι το 

γεγονός ότι δεν ασχολείται με τα ανθρώπινα μοτίβα κατανόησης του κόσμου. 

Πρόκειται για τους μηχανισμούς του ανθρώπινου εγκεφάλου, με βάση τους οποίους ο 

άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του. Τούτοι οι μηχανισμοί επηρεάζονται 

και εξελίσσονται από το περιβάλλον και τον κόσμο. Κατά συνέπεια, αν εξετάσει 

κανείς την ομορφιά βασισμένη στα εν λόγω μοτίβα, τότε θα ανακαλύψει και το 

συνδετικό κρίκο μεταξύ ανθρώπων και φυσικού κόσμου (Welsch). 

 

  

 

3.2 Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ-ΟΙ 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ “ΚΑΛΛΙΑΣ Ή ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΟΥΣ” 

 

 

 

  Οι Hegel και Goethe ήταν από τους πρώτους που διαπίστωσαν αυτά τα 

αγκάθια της καντιανής φιλοσοφίας, ενώ και ο Schiller απέρριψε την υποκειμενική 

σύλληψη της ομορφιάς   (Beardsley 1989).  Το 1793 έγραψε μία σειρά επιστολών με 

αποδέκτη το φίλο του και κριτικό λογοτεχνίας Christian Gottfried Kӧrner. Στις 

επιστολές του, αρχικά εκφράζει την πρόθεσή του να συνθέσει μία δική του αισθητική 

θεωρία που θα έχει τον τίτλο “Καλλίας” ή “Περί Κάλλους” και έπειτα οι δύο άντρες 

ανταλλάσσουν ιδέες σχετικά με τη θεωρία αυτή. Μπορεί ο Schiller να μη δημοσίευσε 

ποτέ τελικά το συγκεκριμένο έργο του, ωστόσο τα γράμματα που αντάλλαξε με τον 

Kӧrner είναι μείζονος σημασίας. Οι σκέψεις που αποτυπώνονται σε αυτά αποτελούν 

τον πυρήνα της αισθητικής του θεωρίας, αλλά και των κατοπινών αισθητικών του 

μελετών (Kerry 1961). 

 

  Ας σκιαγραφηθούν τώρα τα σημαντικότερα σημεία που εντοπίστηκαν στα 

γράμματα του Schiller και αποτελούν τον καρπό της αισθητικής του σκέψης. Ο 

Schiller, όπως ήδη αναφέρθηκε, δε δέχεται το υποκειμενικό στοιχείο σε ό, τι αφορά 
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την αντίληψη του ωραίου και επιμένει σε μια αντικειμενική θεώρηση της ομορφιάς. 

Η ουσία της θεώρησής του είναι η ένωση της ομορφιάς με την ελευθερία. 

Υποστηρίζει ότι η ομορφιά δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος με τον οποίο 

εκφράζεται, εμφανίζεται και παίρνει μορφή η ελευθερία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο 

κόσμος, η φύση είναι γεμάτη από ομορφιά. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται ότι η φύση 

περιέχει μέσα της ελευθερία και έτσι λύνεται το ασυμβίβαστο μεταξύ εκείνης και των 

ανθρώπων (Kerry 1961).  Πρέπει να υπενθυμιστεί στο σημείο αυτό ότι το θέμα το 

δυϊσμού στηριζόταν στο γεγονός ότι ενώ ο άνθρωπος είναι ον ελεύθερο και έλλογο, ο 

κόσμος μέσα στον οποίο ζει δε χαρακτηρίζεται από ελευθερία, αλλά από μία σειρά 

φυσικών νόμων και μία αυστηρή τάξη και δομή. Καθίσταται, αμέσως, φανερό, πως ο 

Schiller απορρίπτωντας το ανελεύθερο πνεύμα της φύσης, επιλύει το πρόβλημα του 

δυϊσμού. 

 

  Η έννοια της κανονικότητας παίζει ιδιαίτερα σπουδαίο ρόλο στην αντίληψη 

της ομορφιάς. Πιο συγκεκριμένα, ο Schiller ισχυρίζεται ότι ο άνθρωπος θεωρεί ως 

όμορφα εκείνα τα φυσικά αντικείμενα των οποίων ο σχηματισμός βασίζεται σε μια 

κανονικότητα (Ellis 1969).  Το παράδειγμα που θέτει είναι το φύλλο. Το φύλλο ενός 

δέντρου ή ενός λουλουδιού εκλαμβάνεται ως κάτι όμορφο, ακριβώς επειδή όταν το 

παρατηρεί κανείς, διακρίνει αμέσως να ισχύει ένας κανόνας στον τρόπο με τον οποίο 

έχει σχηματιστεί. Τα διάφορα συστατικά του μέρη είναι ενωμένα μεταξύ τους 

αρμονικά, υπακούωντας στον κανόνα και αφήνοντας την εντύπωση της τάξης. Με 

άλλα λόγια, καθίσταται ορατό και με γυμνό μάτι πως η συγκεκριμένη διάταξη των 

πολλαπλών μερών του φύλλου δεν έχει προκύψει τυχαία (Schiller, 1793 και Schiller 

1795).   Επομένως, κάθε φυσικό αντικείμενο, λέει ο Schiller, διέπεται από μια 

κανονικότητα στην εμφάνιση και ο άνθρωπος αναγνωρίζοντάς την, ανακαλύπτει 

αυτόματα την αίσθηση της ομορφιάς (Ellis 1969). 

 

  Εξίσου σημαντικό είναι να πηγάζει αυτή η κανονικότητα μέσα από το ίδιο το 

αντικείμενο. Για να γίνει πιο σαφές, ο κανόνας σχηματισμού στον οποίο στηρίζεται 

ένα οποιοδήποτε στοιχείο της φύσης, δεν πρέπει να είναι αποτέλεσμα εξωτερικών 

παραγόντων. Αν το στοιχείο αυτό φαντάζει όμορφο, τότε σημαίνει πως δεν έχει 

επηρεαστεί από τα περιβάλλοντα στοιχεία ούτε έχει υποταχθεί στους κανόνες που 
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αυτά προτάσσουν. Διατηρεί την αυτονομία του και η ομορφιά του προέρχεται εκ των 

έσω. Έτσι, το αντικείμενο, όπως λέει και ο ίδιος ο φιλόσοφος, μοιάζει 

αυτοκαθοριζόμενο και ελεύθερο (Schiller, 1793 και Schiller 1795). 

 

  Σε περίπτωση που ισχύουν τα δύο κριτήρια που περιγράφηκαν παραπάνω, 

τότε μιλάει κανείς για όμορφο αντικείμενο. Εάν, δηλαδή, ισχύει μία κανονικότητα 

στον σχηματισμό και τη δομή, και όλο αυτό πηγάζει μέσα από το αντικείμενο, τότε 

εκείνο χαρακτηρίζεται από τον καθένα ως ωραίο (Kerry 1961).  

 

  Αφού, λοιπόν, έγινε κατανοητό το τι ορίζει ως ομορφιά ο Schiller, ας γίνει 

μια προσπάθεια να εξηγηθεί το γιατί η θεώρηση αυτή είναι αντικειμενική. Κάτι 

τέτοιο συμβαίνει διότι ο Schiller διατυπώνει τη θέση πως η ομορφιά υπάρχει παντού 

μέσα στη φύση, είναι υπαρκτή, είτε την αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο υποκείμενο 

είτε όχι. Με άλλα λόγια, η κανονικότητα που ενυπάρχει σε κάθε φυσικό στοιχείο και 

είναι η αιτία της ωραιότητάς του, είναι ένας παράγοντας καθαρά αντικειμενικός και 

δεν επιδέχεται υποκειμενικές θεωρήσεις (Δουλούδη 2015).  

 

  Έγινε ήδη αναφορά στην άμεση σύνδεση της ομορφιάς με την ελευθερία, 

την οποία επιτυγχάνει ο Schiller. Σε μια από τις επιστολές του επισημαίνει ότι “στον 

κόσμο της αισθητικής, κάθε φυσικό ον είναι ένας ελεύθερος πολίτης” (Schiller, 1793 

και Schiller 1795). Αυτό σημαίνει πως όλα ανεξαιρέτως τα αντικείμενα είναι 

ελεύθερα και έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα. Ένα ελεύθερο αντικείμενο δεν 

πρέπει να περιορίζει την ελευθερία του και να υποδουλώνεται σε άλλους (Ellis 1969).  

Ο φιλόσοφος παραθέτει ένα παράδειγμα με τα ρούχα και αναρωτιέται πότε είναι στ’ 

αληθινά κανείς όμορφα ντυμένος. Η απάντηση που δίνει είναι εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα και αναδεικνύει τον αλληλοσεβασμό στην ελευθερία. Λέει, λοιπόν, ο 

Schiller πως κάποιος είναι όμορφα ντυμένος αν και μόνον αν ούτε το ρούχο που 

φοράει, αλλά ούτε και ο ίδιος ως άνθρωπος δε χάνουν κάτι από την ελευθερία τους, 

από τον σκοπό ύπαρξής τους. Το ρούχο πάνω στον άνθρωπο θα φαίνεται όμορφο σε 

περίπτωση που δεν υποτάσσεται σε εκείνον, αλλά ούτε και τον υποτάσσει. 

Αντίστοιχα, ο άνθρωπος θα είναι ωραίος φορώντας το ρούχο, όταν δεν το 
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υποδουλώνει και παράλληλα δεν υποδουλώνεται και σ’ αυτό. Αν και το ρούχο και ο 

άνθρωπος διατηρήσουν στο έπακρο την ελευθερία τους, τότε το αποτέλεσμα που θα 

προκύψει θα είναι αναμφίβολα κάτι το αισθητικά υψηλό   (Schiller, 1793 και Schiller 

1795). Επομένως, τα όρια της ελευθερίας του κάθε όντος, έμψυχου ή άψυχου, 

ανθρώπινου ή μη, φτάνουν μέχρι εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου (Kerry 

1961). 

 

  Εάν εξετάσει κανείς από αισθητική σκοπιά τον κόσμο, τότε δύναται να 

ανακαλύψει παντού την ελευθερία.Η τελευταία δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των 

ανθρώπων, μα πρόκειται για ένα καθολικό φαινόμενο της πλάσης. Ο Schiller τονίζει 

πως όμορφα χαρακτηρίζει κανείς τα αντικείμενα που δείχνουν ελεύθερα (Schiller, 

1793 και Schiller 1795). Συνεπώς, μέσω της αισθητικής εμπειρίας, το άτομο 

οδηγείται αυτόματα και στην εξερεύνηση της έννοιας της ελευθερίας και τελικά 

καταλήγει να λειτουργεί και το ίδιο ως ελεύθερο (Ellis 1969).  

 

  Επιπρόσθετα, μέσα από μια αισθητική αντίληψη του κόσμου που τον 

περιβάλλει, ο άνθρωπος πέρα απ’ το γεγονός ότι ανακαλύπτει την ελευθερία, 

μαθαίνει και να τη σέβεται. Ο σεβασμός της ελευθερίας του άλλου είναι εξαιρετικά 

σημαντικός στη φιλοσοφία του Schiller. Αυτό φαίνεται και μέσα από μια επιστολή 

του, στην οποία αναφέρει πως ο πρώτος τη τάξει κανόνας καλής συμπεριφοράς είναι 

ο σεβασμός της ελευθερίας των άλλων και ο δεύτερος το να λειτουργεί το ίδιο το 

άτομο ως ελεύθερο και ανεξάρτητο. Ο Schiller υπογραμμίζει, ακόμη, ότι οι άνθρωποι 

έχουν την υποχρέωση να βλέπουν κάθε τι που υπάρχει στη φύση ως ελεύθερο και 

κατ’ επέκταση να του δείχνουν σεβασμό. Η άποψη αυτή συναντάται και σε θρησκείες 

όπως ο Ταοϊσμός ή ο Βουδισμός, οι οποίες επιτάσσουν τον απόλυτο σεβασμό προς 

κάθε φυσικό στοιχείο. Συνοψίζοντας, ο Schiller υποστηρίζει πως η ελευθερία είναι το 

βασικό χαρακτηριστικό της Ύπαρξης και εξερευνάται μέσα από την αισθητική, 

καθώς η ομορφιά είναι μια αποτύπωση, μία μορφή της. Έτσι, ο άνθρωπος οφείλει να 

σέβεται ισότιμα τα πάντα και τους πάντες μέσα στον κόσμο (Welsch).  
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3.3 Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

  

 

  Αυτοί ήταν οι βασικοί θεματικοί άξονες τους οποίους αναπτύσσει ο Schiller 

στις επιστολές του που έμειναν γνωστές με τον τίτλο “Καλλίας ή περί Κάλλους”. Αν 

θέλει, όμως, κανείς, να αποτυπώσει την αισθητική θεωρία του φιλοσόφου με σύντομο 

και σαφή χαρακτήρα, όπως επιχειρείται να γίνει στο παρόν κεφάλαιο, οφείλει να 

εξετάσει και ένα ακόμη έργο του. Στις 27 επιστολές του που αναγράφονται με τον 

τίτλο “Για την αισθητική παιδεία ή αγωγή του ανθρώπου”, βρίσκεται ουσιαστικά η 

συνέχεια της αισθητικής σκέψης του Schiller. Οι επιστολές αυτές γράφτηκαν το έτος 

1794 και είναι σε μεγάλο βαθμό επηρεασμένες από την “Κριτική της Κριτικής 

Δύναμης” του Καντ που είχε δημοσιευτεί περίπου πέντε χρόνια νωρίτερα (Kerry 

1961). 

 

  Αποδέκτης των επιστολών ήταν ο πρίγκιπας του Augustenburg. Από την 

αρχή οSchiller τονίζει ότι επέλεξε εσκεμμένα το επιστολογραφικό είδος και όχι την 

καθιερωμένη μορφή δοκιμίου για να εκθέσει τις φιλοσοφικές του απόψεις, καθώς με 

τον τρόπο αυτό το έργο του αποκτά έναν ελεύθερο και προσωπικό χαρακτήρα, μια 

ζωντάνια και αν μη τι άλλο εντείνει περισσότερο το ενδιαφέρον του αναγνώστη 

(Kerry 1961).  

 

  Στον “Καλλία” ο Schiller κατόρθωσε να αποδείξει ότι η ομορφιά αποτελεί το 

συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη φύση και τον άνθρωπο. Στις επιστολές του για την 

αισθητική παιδεία των ανθρώπων έρχεται να καταστήσει φανερό το πώς και το γιατί 

η αισθητική αγωγή είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στη 

λύτρωση, στην ελευθερία και την ολοκλήρωσή του Welsch. 
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  Ο Schiller παρατηρεί ότι στην εποχή του η τέχνη είναι ιδιαίτερα 

παραγκωνισμένη, καθώς προέχουν άλλα ζητήματα. Οι άνθρωποι ασχολούνται με τον 

καθημερινό και επίπονο αγώνα για την επιβίωση, ενώ παράλληλα τα 

κοινωνικοπολιτικά ζητήματα και ο αγώνας για την ελευθερία βρίσκονται στο 

επίκεντρο. Εντούτοις, ο γερμανός φιλόσοφος δε χάνει την ευκαιρία να επισημάνει 

πως η τέχνη δεν είναι καθόλου άσχετη με τα προβλήματα της εποχής του και επιμένει 

πως το δύσκολο μεν, αλλά μοναδικό δε μονοπάτι για την ελευθερία είναι εκείνο της 

αισθητικής. Αναφερόμενος και πάλι στην εποχή του, μιλά για την επικράτηση δύο 

τάσεων. Από τη μια μεριά είναι οι κατώτερες κοινωνικά τάξεις, στις οποίες οι 

άνθρωποι παραμένουν βάρβαροι και δρουν με βάση τα όσα επιτάσσουν τα φυσικά 

τους ένστικτα. Από την άλλη μεριά τοποθετεί τους “πολιτισμένους”, ασκώντας και 

μια έμμεση κριτική στο Διαφωτισμό, οι οποίοι στηρίζονται στις λογικές του δυνάμεις, 

ωστόσο έχουν αφήσει εντελώς στην άκρη το συναίσθημα, την καρδιά, τη φυσική τους 

υπόσταση. Και οι δύο τάσεις οδηγούν σε λάθος δρόμο, σε κάτι το μη φυσικό και 

ολοκληρωμένο (Kerry 1961).  

 

  Οι δύο αυτές αντίρροπες τάσεις επικρατούν και μέσα στο ίδιο το άτομο. Πιο 

συγκεκριμένα, σε κάθε άνθρωπο ενυπάρχει μία δύναμη των αισθήσεων και μία 

δύναμη της μορφής. Η δύναμη των αισθήσεων είναι οι επιθυμίες και τα ένστικτα που 

έχει το κάθε άτομο από τη φύση του. Η δύναμη της μορφής αναφέρεται σε ό,τι έχει 

να κάνει με τη λογική, την ηθική, την αλήθεια και τους νόμους. Οι δύο δυνάμεις 

αντιμάχονται, αλλά είναι εξίσου απαραίτητες. Ακριβώς επειδή είναι εκ διαμέτρου 

αντίθετες, δεν μπορούν να επικρατήσουν και οι δύο ταυτόχρονα και στον ίδιο βαθμό. 

Πάντοτε υπερτερεί η μία έναντι της άλλης. Έτσι ο άνθρωπος είτε θα ικανοποιεί τις 

ανάγκες που του επιβάλλει η φύση, αδιαφορώντας για τη λογική σκέψη, είτε θα 

σκέφτεται λογικά και θα αναζητά το σωστό και το δίκαιο, ξεχνώντας ποιος είναι και 

από πού προέρχεται (Schiller, 1793 και Schiller 1795). 

  Η λύση που δίνει ο Schiller στο αδιέξοδο αυτό είναι η εισαγωγή μιας τρίτης 

δύναμης,η οποία δεν είναι αυτόνομη, αλλά έρχεται για να ενώσει τις άλλες δύο. Η 

τρίτη αυτή δύναμη κατέχει εξέχουσα θέση σε όλο το έργο του φιλοσόφου και 

μάλιστα στη δέκατη τέταρτη από τις εν λόγω επιστολές του, φτάνει σε σημείο να την 

ταυτίσει με την αγάπη. Το πεδίο της πρώτης δύναμης είναι η ζωή, το πεδίο της 
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δεύτερης είναι η μορφή, το σχήμα που δίνει η λογική στα πράγματα και το πεδίο της 

τρίτης δύναμης είναι μια ζωντανή μορφή ή με άλλα λόγια η ομορφιά (Schiller, 1793 

και Schiller 1795).  

 

  Επομένως, στόχος είναι η μετάβαση του ανθρώπου από την αρχική φυσική 

του κατάσταση σε μια ηθική κατάσταση. Η μετάβαση αυτή, σύμφωνα με τον Schiller, 

επιτυγχάνεται μέσω της αισθητικής παιδείας. Η διαδικασία διακρίνεται από τρία 

στάδια εξέλιξης, καθώς μία τέτοια μετάβαση δεν μπορεί να συμβεί ξαφνικά από τη 

μια μέρα στην άλλη (Kerry 1961).  

 

  Στο πρώτο στάδιο, ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τον κόσμο ως κάτι το μοιραίο 

και το αναπόφευκτο. Ασχολείται αποκλειστικά με ό, τι αφορά την ύπαρξή του, ενώ 

δεν παίρνει τίποτα από εκείνη, ούτε της δίνει κάτι. Επίσης, ο άνθρωπος χρησιμοποιεί 

μεν τη λογική του, όχι, όμως, όπως ακριβώς θα έπρεπε. Η φύση και η λογική 

κυριαρχούν μέσα του, αλλά είναι ακόμα δύο αντιμαχόμενες δυνάμεις που δεν έχουν 

μάθει να συνδυάζονται και να έχουν την ανεξαρτησία τους (Ellis 1969).  

 

  Στο δεύτερο στάδιο, ο άνθρωπος αντικρύζει τον κόσμο ως ένα αντικείμενο 

από το οποίο ο ίδιος έχει διανοητικά αφαιρεθεί. Ο Schiller τονίζει πως μονάχα η 

τέχνη και η ομορφιά μπορούν να συνδυάσουν το συναίσθημα με τη λογική, την ύλη 

με τη μορφή, την παθητικότητα με την ενεργητικότητα. Συνεπώς, σε αυτό το δεύτερο 

στάδιο ο άνθρωπος έχει μεταβεί από τη φυσική σε μία αισθητική κατάσταση, που 

σημαίνει ότι μετέχει της αισθητικής, του ωραίου (Ellis 1969). 

 

  Απομένει, λοιπόν, μονάχα ένα ακόμη βήμα, το οποίο πραγματοποείται στο 

τρίτο και τελευταίο στάδιο. Εδώ, ο άνθρωπος καταφέρνει να απελευθερωθεί από τα 

δεσμά των αισθήσεων και είναι πλέον σε θέση να αναζητήσει την απόλυτη αλήθεια. 

Τότε και μόνον τότε, επισημαίνει ο Schiller, το άτομο βρίσκεται σε μία ηθική 

κατάσταση και έχει πετύχει το ιδανικό, την αυτοπραγμάτωσή του (Ellis 1969). 
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  Δεν πρέπει να λησμονά κανείς πως το συγκεκριμένο έργο του Schiller έχει 

και πολιτικές προεκτάσεις, καθώς γράφεται σε μια εποχή όπου κυριαρχεί ένα έντονο 

επαναστατικό πνεύμα  (Kerry 1961). H πορεία προς τη μετάβαση από την 

ατομικότητα και τον εγωισμό σε μια ιδανική και ηθική πολιτεία είναι ανάλογη με 

εκείνη που περιγράφηκε παραπάνω σε ατομικό επίπεδο. Ο Schiller ισχυρίζεται ότι οι 

πολίτες ορθώς διεκδικούν την ελευθερία και τα δικαιώματά τους, το κάνουν, όμως, με 

λάθος τρόπο. Οι αγώνες και οι αιματοχυσίες δεν οδηγούν πουθενά, αφού μονάχα 

μέσω της τέχνης και της αισθητικής αγωγής θα ανοίξει ο δρόμος προς την ελευθερία 

(Schiller, 1793 και Schiller 1795).  

 

  Να σημειωθεί, βέβαια, ότι στην τελευταία και πιο συγκλονιστική επιστολή 

του, ο φιλόσοφος διαπιστώνει πως το τελικό στάδιο, η ηθική κατάσταση ή η ηθική 

πολιτεία δεν έχουν καμμία σημασία, καθώς δεν παρέχουν την απόλυτη ελευθερία. 

Εκείνη κρύβεται μέσα στην αισθητική κατάσταση ή πολιτεία, που δεν αποτελεί, όπως 

είχε εξηγήσει νωρίτερα, το συνδετικό κρίκο της φύσης με την ηθική, αλλά έχει 

αυτόνομο χαρακτήρα.  Μόνο σε μια αισθητική πολιτεία, καταλήγει ο Schiller, οι 

άνθρωποι θα είναι πραγματικά ολοκληρωμένοι και ελεύθεροι, αφού μονάχα στο 

βασίλειο της αισθητικής βρίσκει κανείς την ελευθερία (Schiller, 1793 και Schiller 

1795). 

 

  Επιπλέον, ο Schiller στο έργο του αναλύει και έναν ακόμη αξιομνημόνευτο 

λόγο για τον οποίο η αισθητική είναι απαραίτητο και συστατικό στοιχείο της αγωγής 

του ανθρώπου. Με την Αναγέννηση και το Διαφωτισμό, η γνώση και η επιστήμη 

έκαναν πολλά βήματα μπροστά, ωστόσο δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει και τις 

συνέπειες. Ο Schiller σημειώνει πως η εξειδίκευση, η εμβάθυνση και η άρτια γνώση 

ενός αντικειμένου, είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής του και συνέπεια του 

Διαφωτισμού. Όμως, όσο θετικό κι αν φαίνεται το να γνωρίζει κάποιος τέλεια μιαν 

επιστήμη ή ένα οποιοδήποτε γνωστικό ή τεχνικό αντικείμενο, η μονομέρεια είναι από 

μόνη της κάτι το μη ωφέλιμο για τον άνθρωπο. Όπως είναι λογικό, η εστίαση σε έναν 

γνωστικό τομέα έχει ως αποτέλεσμα την παραμέληση όλων των υπολοίπων και κάτι 

τέτοιο δεν ωφελεί ούτε τον άνθρωπο ούτε την κοινωνία ως σύνολο. Μάλιστα, ο 

Schiller αντιπαραβάλλει την παραδειγματική και σε άλλα σημεία του έργου του 
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αρχαία Ελλάδα, με την εποχή του. Αναφέρει, πως οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πετύχει 

κάτι το ιδανικό και το αξιοζήλευτο, καθώς η γνώση τους εκτεινόταν σε πολλά και 

διαφορετικά πεδία, δεν ήταν περιορισμένη ούτε μονομερής. Έτσι, είχαν κατορθώσει 

να έχουν μία σφαιρική άποψη για όλα τα ζητήματα, αλλά και μία ενότητα ως 

κοινωνικό σύνολο. Συμπερασματικά, ο Schiller εντοπίζει στην κοινωνία της εποχής 

του το “αγκάθι” της εξειδίκευσης και δηλώνει πως η αισθητική παιδεία έχει τη 

δύναμη να το αφαιρέσει (Ellis 1969).  

 

  Η τέχνη, σύμφωνα πάντα με το Schiller, αποτελεί την ενδιάμεση ορμή του 

παιχνιδιού. Πιο ειδικά, ως λύση στη μονομέρεια της εξειδίκευσης ο φιλόσοφος 

προβάλλει τον ανταγωνισμό των επιμέρους ατομικών δυνάμεων.  Μονάχα αν ο 

κόσμος των αισθήσεων και της νόησης προσπαθήσει να ανταγωνιστεί εκείνον της 

λογικής, και αντιστρόφως εάν ο κόσμος της λογικής υψώσει το ανάστημά του 

απέναντι στις αισθήσεις, τότε θα επέλθει η επιθυμητή ισορροπία. Και για να συμβεί 

αυτό, είναι απαραίτητη η διέλευση από τη μέση οδό της αισθητικής και της τέχνης. 

Επομένως, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξεφύγει από τον ατομισμό και από το 

επιμέρους και να προσεγγίσει την ολότητα και την σφαιρική αντίληψη του κόσμου, 

οφείλει να διαβεί το μονοπάτι της αισθητικής εκπαίδευσης. Η τελευταία θα του δείξει 

πώς να εξισορροπεί τις αντίρροπες τάσεις μέσα του (Kerry 1961).  

 

  Το ερώτημα που γεννάται από όλα τα παραπάνω είναι γιατί είναι η τέχνη 

εκείνη που έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει το ρόλο της τρίτης εξισορροπητικής 

και ενωτικής δύναμης. Γιατί η τέχνη και όχι κάτι άλλο; Ο Schiller έχει ήδη δώσει την 

απάντησή του σε αυτό το ερώτημα, όταν ταυτίζει την τέχνη με την ελευθερία. Είναι 

γεγονός ότι σε πολλά σημεία του έργου του, μοιάζει να απολογείται και να προσπαθεί 

να εξηγήσει γιατί δε συνάδει με το πνεύμα και τους επαναστατικούς αγώνες της 

εποχής του. Τονίζει, λοιπόν, πως η ενασχόληση με την τέχνη είναι ο πιο 

αποτελεσματικός αγώνας απέναντι στην ισοπέδωση και την σκλαβιά. Μέσω της 

αισθητικής παιδείας ο άνθρωπος θα ανακαλύψει τον εαυτό του, θα συμφιλιωθεί με τη 

φύση του, θα μάθει να αναζητά την αλήθεια. Η τέχνη οδηγεί μακροπρόθεσμα στην 

ελευθερία, αφού η ίδια η τέχνη είναι ελευθερία (Schiller, 1793 και Schiller 1795).  
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  Ολοκληρώθηκε, έτσι, η εξέταση της αισθητικής θεωρίας του Friedrich 

Schiller. Δόθηκε έμφαση σε εκείνα τα σημεία που χρήζουν προσοχής και ανάλυσης 

και οικοδομήθηκε, όσο το δυνατό λιτότερα και περιεκτικότερα, ο κορμός του 

αισθητικού στοχασμού του φιλοσόφου. Η αντικειμενική σύλληψη της ομορφιάς, το 

συμπέρασμα ότι η ομορφιά των αντικειμένων πηγάζει από την ελευθερία τους, η 

σπουδαιότητα της αισθητικής αγωγής σε έναν κόσμο που προβληματίζει και 

προβληματίζεται, αποτελούν τα σημαντικότερα σημεία του αισθητικού του έργου. Ο 

διαχρονικός χαρακτήρας των μηνυμάτων του είναι ίσως η κυριότερη αιτία που η 

θεωρία του Schiller κεντρίζει αμέσως το ενδιαφέρον του αναγνώστη και μελετάται 

ενδελεχώς ως τις μέρες μας. 

  

 

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΔΕΠΠΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

 

  

 

4.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΠΠΣ 

 

  

 

  Το κεφάλαιο αυτό δε θα μπορούσε να ξεκινήσει διαφορετικά, παρά με έναν 

ορισμό και μια περιγραφή του ΔΕΠΠΣ. Τα συγκεκριμένα αρχικά, λοιπόν, 
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ανταποκρίνονται στις λέξεις Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

και αφορούν, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, τη βαθμίδα του Νηπιαγωγείου. 

 

  Για να καταλάβει κανείς καλύτερα τι ακριβώς σημαίνει ο ορισμός αυτός, 

είναι χρήσιμο να αναλύσει κάθε μία από τις λέξεις που κρύβονται πίσω από τα αρχικά 

γράμματα. Πρώτα απ’ όλα, πρόγραμμα σπουδών χαρακτηρίζεται ένα εκτενές και 

αναλυτικό κείμενο το οποίο περιγράφει τους σκοπούς, τις μεθόδους, τα γνωστικά 

αντικείμενα, τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών και πληθώρα παραδειγμάτων και 

δραστηριοτήτων που δύναται να αξιοποιήσει ο δάσκαλος. Προγράμματα σπουδών 

συναντώνται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, από το Νηπιαγωγείο έως και τις 

Πανεπιστημιακές Σχολές, ούτως ώστε να είναι ξεκάθαρο τόσο στους διδάσκοντες 

όσο και στους μαθητές το σε γενικές γραμμές πλαίσιο μέσα στο οποίο θα 

λειτουργήσει η διαδικασία της διδασκαλίας. Όπως ήδη επισημάνθηκε, το ΔΕΠΠΣ στη 

συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αφορά αποκλειστικά το Νηπιαγωγείο και από δω και 

στο εξής κάθε αναφορά σε αυτό σχετίζεται με την εν λόγω εκπαιδευτική βαθμίδα.  

 

  Συνεχίζοντας την ανάλυση των αρχικών, το Πρόγραμμα Σπουδών παίρνει το 

χαρακτηρισμό Ενιαίο επειδή τα όσα διατυπώνονται μέσα σ’ αυτό ισχύουν και 

οφείλουν να εφαρμόζονται στο σύνολο των νηπιαγωγείων της χώρας. Τέλος, 

ξεχωριστή σημασία και αξία έχει η προσθήκη του επιθετικού προσδιορισμού 

Διαθεματικό. Είναι γεγονός ότι στο Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπεται μία 

στοιχειώδης διάκριση των επιμέρους γνωστικών πεδίων, γίνεται, δηλαδή, ένας 

χωρισμός σε μαθήματα. Ωστόσο, τονίζεται ότι τα μαθήματα δεν έχουν αυστηρά όρια 

που τα διαχωρίζουν και ο δάσκαλος έχει την υποχρέωση να μην απομονώνει το ένα 

από το άλλο. Κάθε γνωστικό πεδίο εμπλέκεται με όλα τα υπόλοιπα και είναι πολύ 

σημαντικό να αναδεικνύεται ο συνδετικός κρίκος που υπάρχει μεταξύ των επιμέρους 

μαθημάτων. Οι δραστηριότητες σχεδιάζονται γύρω από συγκεκριμένα θέματα, τα 

οποία επιλέγονται κατάλληλα, έτσι ώστε να εκτείνονται σε πέραν του ενός διδακτικά 

αντικείμενα. Συνεπώς, για το λόγο αυτό, το Πρόγραμμα Σπουδών χαρακτηρίζεται ως 

Διαθεματικό. 
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  Το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο αποτελεί ένα πλήρες σχέδιο εργασίας για 

τον εκπαιδευτικό. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το γενικό σκοπό και τους 

επιμέρους στόχους που καλούνται να επιτευχθούν. Η διαδικασία της μάθησης 

περιγράφεται αναλυτικά και μέσα από στάδια, ενώ διευκρινίζεται ο ρόλος που 

οφείλει να έχει ο νηπιαγωγός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Επιπλέον, στο ΔΕΠΠΣ μπορεί να βρει κανείς πλούσιο υποστηρικτικό υλικό και ιδέες 

για δραστηριότητες οι οποίες αναμένεται να θέσουν σε επιτυχία τους στόχους του 

Προγράμματος. 

 

  Το ΔΕΠΠΣ, αυτός ο χρήσιμος και πολύτιμος οδηγός για κάθε νηπιαγωγό, 

έχει έκταση τριάντα σελίδων. Αξίζει να δοθούν ορισμένα συνοπτικά στοιχεία σχετικά 

με τη δομή του. Στην αρχή θα συναντήσει κανείς τον σκοπό του Νηπιαγωγείου έτσι 

όπως αυτός προκύπτει από τη νομοθεσία. Ο σκοπός αυτός δεν είναι άλλος από την 

πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Στη συνέχεια, ορίζονται οι βασικές αρχές που 

διέπουν το Πρόγραμμα, ώστε να το καθιστούν αποτελεσματικό για όλους τους 

μαθητές. Επισημαίνεται ότι οι αρχές αυτές έχουν προκύψει από παιδαγωγικές 

έρευνες, θεωρητικές συζητήσεις και εμπειρικά δεδομένα. Στο Πρόγραμμα Σπουδών 

αναφέρεται μεγάλος αριθμός αρχών, από τις οποίες ξεχωρίζει η αξία της 

συνεργασίας, ο κεντρικός ρόλος του παιχνιδιού, η θετική αντιμετώπιση του λάθους 

που θα κάνει το παιδί και η προσαρμογή στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε μαθητή. 

 

  Έπειτα, ορίζονται τα διδακτικά αντικείμενα, με την επισήμανση ότι σε 

καμμία περίπτωση δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται αποκομμένα το ένα από το άλλο. 

Η διδασκαλία στηρίζεται στην οργάνωση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα 

αντικείμενα αυτά και θα δώσουν το κίνητρο για μάθηση στους μικρούς μαθητές. Οι 

δραστηριότητες, λοιπόν, περιστρέφονται γύρω από την Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τη 

Μελέτη του Περιβάλλοντος, τη Δημιουργία και Έκφραση, και τέλος την 

Πληροφορική. 

 

  Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή του κάθε διδακτικού αντικειμένου 

ξεχωριστά. Η τελευταία περιλαμβάνει στοιχεία για τους επιμέρους στόχους που είναι 
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σε θέση να πετύχουν τα παιδιά στην ηλικία στην οποία βρίσκονται, αλλα και για τον 

τρόπο με τον οποίο αυτό θα γίνει κατορθωτό. Υπογραμμίζεται, ακόμη, ότι η 

μεθοδολογία της διδασκαλίας οφείλει να βασίζεται στις δραστηριότητες, το παιχνίδι 

και τη συνεχή επικοινωνία τόσο ανάμεσα στους μαθητές όσο και μεταξύ μαθητή και 

δασκάλου. Προσδιορίζεται ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο δάσκαλος και 

δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση 

των μαθητών. Τέλος, μεγάλο μέρος του ΔΕΠΠΣ καταλαμβάνουν πίνακες με 

προτάσεις για δραστηριότητες. Δίπλα στην κάθε προτεινόμενη δραστηριότητα 

βρίσκεται ο στόχος τον οποίο εξυπηρετεί. 

 

  

 

4.2 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΕΠΠΣ 

 

  

 

  Αφού, λοιπόν, έγιναν ξεκάθαρα τα όσα αφορούν το ΔΕΠΠΣ στο σύνολό του, 

το αμέσως επόμενο ζήτημα που χρήζει διερεύνησης είναι η θέση που καταλαμβάνει η 

αισθητική μέσα σε αυτό. Με άλλα λόγια, το θέμα της παρούσας ενότητας συνιστούν 

όλα εκείνα τα σημεία του Προγράμματος Σπουδών στα οποία μπορεί να εντοπίσει 

κανείς αναφορές για την αισθητική διαπαιδαγώγηση των μαθητών.  

 

  Είναι γεγονός ότι η αισθητική αγωγή δε θα μπορούσε να μην προβλέπεται 

στα πλαίσια ενός Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Η ηλικία των 

μαθητών του Νηπιαγωγείου είναι κατάλληλη ώστε να δοθούν τα πρώτα απαραίτητα 

ερεθίσματα, που θα συμβάλλουν στη λήψη μιας μετέπειτα ολοκληρωμένης 

αισθητικής παιδείας.  
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  Καταρχάς, να επισημανθεί ότι η αισθητική στο ΔΕΠΠΣ εντοπίζεται σε δύο 

διαφορετικούς τομείς. Ο πρώτος αφορά τις δραστηριότητες που περιστρέφονται γύρω 

από το θεματικό άξονα της Δημιουργίας και Έκφρασης, ενώ ο δεύτερος σχετίζεται με 

τα Μαθηματικά και τις έννοιες της αρμονίας, της συμμετρίας και της αναλογίας. 

 

  Εκκινώντας από τον πρώτο τομέα να σημειωθεί ότι το ΔΕΠΠΣ προβλέπει 

μία σειρά δραστηριοτήτων οι οποίες τοποθετούνται κάτω από την ταμπέλα του 

μαθήματος Δημιουργία και Έκφραση. Η Δημιουργία και Έκφραση περιλαμβάνει τη 

Μουσική, την Δραματική Τέχνη, τη Φυσική Αγωγή και τέλος, αυτό που ενδιαφέρει 

περισσότερο στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα Εικαστικά. Τα Εικαστικά, όπως 

εύκολα καταλαβαίνει κανείς, είναι ταυτόσημα με την έννοια της αισθητικής αγωγής. 

Ειδικότερα, το ΔΕΠΠΣ αναφέρει πως στόχος είναι τα παιδιά να καταστούν ικανά να 

διακρίνουν την ομορφιά στη φύση, στο περιβάλλον, αλλά και στα έργα τέχνης. 

Επιπροσθέτως, μέσα από τη συμμετοχή σε ποικίλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες θα 

ενταθεί το καλλιτεχνικό τους ενδιαφέρον και θα αντιληφθούν την σπουδαιότητα που 

έχει η ενασχόληση με την τέχνη. Θα ανακαλύψουν ότι η τέχνη είναι ένα μέσο 

έκφρασης των ανθρώπινων συναισθημάτων και σκέψεων, αλλά και ένας τρόπος 

επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.  

 

  Όσον αφορά τις δραστηριότητες που προτείνονται για το μάθημα των 

Εικαστικών, μέσα από αυτές στόχος είναι η ανάπτυξη μίας πληθώρας ικανοτήτων 

των μαθητών. Πρώτα απ’ όλα, σημειώνεται η παρατήρηση του περιβάλλοντος και ο 

εντοπισμός της αρμονίας και της κανονικότητας που επικρατούν στη φύση. Επιπλέον, 

προβλέπεται ο πειραματισμός με διαφορετικά υλικά, χρώματα και μεθόδους 

σχεδιασμού. Το παιδί ενθαρρύνεται να φτιάξει τις δικές του μικροκατασκευές, 

έχοντας με τον τρόπο αυτό την ευκαιρία να εκφραστεί ελεύθερα και κατ’ επέκταση 

να αντιληφθεί τη δύναμη της τέχνης. Σημαντική κρίνεται και η γνωριμία με έργα 

μεγάλων ζωγράφων, όπως επίσης και η επαφή με διάφορα είδη παραδοσιακής τέχνης 

(κεραμική-ξύλινα γλυπτά). Τέλος, αναφοράς χρήζουν και οι δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την εκμάθηση της δημιουργίας γραμμών (ευθείες-καμπύλες-

παράλληλες), σχημάτων και μορφών (σπίτια-φυτά-ζώα). 
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  Πέραν, όμως, από τα Εικαστικά, στην αισθητική διαπαιδαγώγηση ανήκουν 

τόσο η Δραματική Τέχνη όσο και η Μουσική. Όταν αναφέρεται κανένας στο 

γενικότερο όρο “Τέχνη”, εννοεί όχι μόνο τη Ζωγραφική ή το Σχέδιο, αλλά και το 

Θέατρο, καθώς επίσης και τη Μουσική. Το πεδίο της Δημιουργίας και Έκφρασης 

περιλαμβάνει, όπως αναφέρθηκε ήδη, και τους τομείς αυτούς και αξίζει να 

σκιαγραφηθούν ορισμένες λεπτομέρειες για τους στόχους που προβλέπονται από το 

ΔΕΠΠΣ. Αναφορικά με την Δραματική Τέχνη, επισημαίνεται η έξαψη και η 

εκτόνωση της φαντασίας των μαθητών. Συμπληρωματικά, τα παιδιά μαθαίνουν να 

κατανοούν καλύτερα τον κόσμο και τις ανθρώπινες συμπεριφορές, να παίζουν 

διαφορετικούς ρόλους και να διηγούνται τις δικές τους ιστορίες.  

 

  Οι δραστηριότητες που αφορούν την Τέχνη του Θεάτρου είναι σχετικές με 

τη μίμηση και τον αυτοσχεδιασμό. Ας προστεθεί, ακόμη, το κουκλοθέατρο, μέσα από 

το οποίο δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να εκφραστεί ελεύθερα και να αποδώσει με 

αυτόν τον ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο ανθρώπινους χαρακτήρες και 

συμπεριφορές που συναντά στην καθημερινότητά του. Η καλλιέργεια μιας 

γενικότερης θεατρικής παιδείας, σε πλαίσια που συμβαδίζουν πάντοτε με την ηλικία 

των μαθητών, είναι ο κύριος στόχος των ποικίλων δραστηριοτήτων που παραθέτονται 

στο ΔΕΠΠΣ. 

 

  Περνώντας στην Τέχνη της Μουσικής, το ΔΕΠΠΣ τονίζει ότι είναι πολύ 

σημαντική η ανάπτυξη της αισθητικής ικανότητας, αλλά και της ευαισθησίας των 

παιδιών. Οι μαθητές, μέσα από την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, θα μάθουν να 

αντιλαμβάνονται ποικίλες μουσικές έννοιες, να διακρίνουν τους ήχους και τα 

μουσικά όργανα. Ακόμη, στόχος είναι να μπορέσουν να έρθουν σε θέση να 

εκφράζονται και οι ίδιοι μέσα από τη μουσική, αφήνοντας ελεύθερη τη 

δημιουργικότητά τους. Να μη λησμονηθεί πως το ΔΕΠΠΣ συνιστά στον εκπαιδευτικό 

να λάβει σοβαρά υπόψη του το μουσικό υπόβαθρο και τις εμπειρίες που κουβαλά 

μαζί του από το σπίτι το κάθε παιδί.  
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  Το τραγούδι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην καλλιέργεια μιας μουσικής 

παιδείας στην ηλικία αυτή. Στο ΔΕΠΠΣ περιλαμβάνονται πολλές δραστηριότητες με 

τραγούδια, μέσα από τα οποία το παιδί θα μπορέσει να έρθει σε επαφή με μουσικούς 

όρους και να καταλάβει τα πολλά και διαφορετικά ηχοχρώματα. 

 

  Εκτός από τον τομέα της Δημιουργίας και της Έκφρασης, που αναλύθηκε 

παραπάνω, η αισθητική εντοπίζεται, επίσης, στο κομμάτι των Μαθηματικών. Πιο 

συγκεκριμένα, πέρα από τις καθαρά μαθηματικές έννοιες, στη διδασκαλία των 

Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο μπορεί να συναντήσει κανείς και όρους που 

σχετίζονται άμεσα με την αισθητική. Το ΔΕΠΠΣ προβλέπει πως οι μαθητές θα πρέπει 

να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να συσχετίζουν μεταξύ τους τα αντικείμενα. 

Κοντά σ’ αυτά να προστεθεί ακόμη ότι η αναγνώριση απλών σχημάτων μέσα στο 

περιβάλλον, αλλά και ο εντοπισμός διάφορων συμμετρικών σχέσεων και ακολουθιών 

εντάσσονται στους σκοπούς του μαθήματος των Μαθηματικών. Επομένως, οι 

μαθητές του Νηπιαγωγείου κατακτούν, εννοείται σε ένα πρώτο στάδιο και όχι σε 

τελειοποιημένο βαθμό, τις έννοιες της αρμονίας, της συμμετρίας και της αναλογίας. 

Και οι έννοιες αυτές, όπως διαπιστώθηκε ήδη από τα προηγούμενα κεφάλαια, 

κατέχουν σημαντική θέση στην αισθητική. 

 

  Οι δραστηριότητες που προσφέρονται για τον τομέα αυτό από το ΔΕΠΠΣ 

περιλαμβάνουν την εξοικείωση των μαθητών με τα γεωμετρικά σχήματα, την 

προσεκτική παρατήρηση της φύσης και του περιβάλλοντος, ώστε να μπορέσουν να 

γίνουν συγκρίσεις μεταξύ διαφόρων φυσικών και υλικών αντικειμένων, την 

καλλιέργεια της αντίληψης του χώρου. Να μην παραλειφθούν οι ασκήσεις που 

σχετίζονται άμεσα με τη συμμετρία. Το παιδί καλείται, πέρα απ’ το να εντοπίζει τις 

πάμπολλες συμμετρίες στο περιβάλλον, να δημιουργεί, επίσης, από μόνο του επάνω 

στο χαρτί συμμετρικά σχήματα και αναλογίες. 
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4.3 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠΠΣ ΜE THN ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ SCHILLER 

 

  

  Φτάνοντας στην τελευταία ενότητα, με την οποία θα κλείσει η πτυχιακή 

εργασία, κρίνεται απαραίτητο να γίνει μία συγκριτική μελέτη ανάμεσα στον κορμό 

την αισθητικής σκέψης του Friedrich Schiller και τα όσα προβλέπει το ΔΕΠΠΣ για 

την αισθητική, αλλά και την ευρύτερη αγωγή των παιδιών. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι 

θα επιχειρηθεί μία προσπάθεια να εντοπιστούν στο σύνολο του ΔΕΠΠΣ σημεία όπου 

μπορεί να βρει κανείς στοιχεία που εμφανίζονται και στο αισθητικό σύστημα του 

φιλοσόφου. 

 

  Ξεκινώντας την προσπάθεια αυτή, να υπενθυμιστεί ότι ο Schiller 

ισχυριζόταν πως η ομορφιά βρίσκεται παντού μέσα στη φύση και πηγάζει από την 

κανονικότητα. Αντικειμενικά όμορφα χαρακτήριζε όλα εκείνα τα αντικείμενα στα 

οποία μπορούσε να διακρίνει κανείς μία κανονικότητα και μία συμμετρία ως προς τον 

σχηματισμό τους. Μάλιστα, ανέφερε το παράδειγμα με το φύλλο ενός δέντρου, στο 

οποίο δύναται να παρατηρήσει ο καθένας την ύπαρξη μίας συγκεκριμένης δομής και 

γενικότερα το γεγονός πως ο νόμος της φύσης έχει μεριμνήσει ώστε να είναι όλα 

λειτουργικά και τακτοποιημένα (Schiller, 1793 και Schiller 1795). Όσον αφορά το 

ΔΕΠΠΣ, διαβάζοντάς το κανείς θα διαπιστώσει πως η φύση και το περιβάλλον 

κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό. Σε πληθώρα δραστηριοτήτων, οι μαθητές 
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καλούνται να έρθουν σε άμεση επαφή με τη φύση και να παρατηρήσουν τα σχήματα 

και τις κανονικότητες που κυριαρχούν σ’ αυτήν. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 

το παράδειγμα με το φύλλο που χρησιμοποιεί ο Schiller, αναφέρεται και στο ΔΕΠΠΣ, 

σε μία άσκηση των Μαθηματικών που αφορά τον εντοπισμό της συμμετρίας. 19 

Συνεπώς, φύση και κανονικότητα, δύο έννοιες βασικές στο αισθητικό έργο του 

Schiller, όχι μόνο δεν απουσιάζουν από το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, 

αλλά παρουσιάζονται και με τρόπο που θυμίζει τον σπουδαίο Γερμανό φιλόσοφο. 

  

  Στην αισθητική θεωρία του Schiller συναντάται πολύ συχνά και αναλύεται η 

σημασία της ελευθερίας. Πιο αναλυτικά, ομορφιά και ελευθερία αντιμετωπίζονται ως 

έννοιες αλληλένδετες και ταυτόσημες, αφού κάθε τι που είναι πραγματικά ελεύθερο, 

χαρακτηρίζεται και ως ωραίο. Ο Schiller καταλήγει στο συμπέρασμα πως η 

αισθητική αγωγή είναι απαραίτητη και αποτελεί στην ουσία το μόνο δρόμο, τον οποίο 

αν ακολουθήσει κανείς, θα καταφέρει να νιώσει πραγματικά ελεύθερος (Schiller, 

1793 και Schiller 1795).   Ένας από τους γενικότερους στόχους που δε δηλώνεται μεν 

ρητά στο κείμενο του ΔΕΠΠΣ (πέρα από μια αναφορά στην ενίσχυση της 

αυτοαντίληψης και της αυτονομίας), αλλά απορρέει έμμεσα από τον ευρύτερο 

χαρακτήρα του Προγράμματος είναι η απόκτηση ενός βαθμού ανεξαρτητοποίησης. 

Για να καταστεί πιο σαφές το παραπάνω, οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου 

βρίσκονται αναμφίβολα σε μία κατάλληλη ηλικία ώστε να μάθουν να λειτουργούν 

περισσότερο αυτόνομα και να μην χρειάζονται συνεχώς τη βοήθεια και την στήριξη 

των μεγαλύτερων. Το Νηπιαγωγείο και ο εκπαιδευτικός καλούνται, λοιπόν, να τους 

δείξουν τον τρόπο με βάση τον οποίο θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν μόνοι τους τις 

βασικές τους ανάγκες. Με τον τρόπο αυτό, θα νιώσουν πιο κοντά στην ελευθερία και 

την ανεξαρτητοποίηση, οι οποίες θα κατακτηθούν πλήρως στα επόμενα κρίσιμα 

στάδια της ζωής τους (Δ.Ε.Π.Π.Σ 2002).  

 

  Ποιο είναι τώρα το συμπέρασμα και η κοινή συνιστώσα μεταξύ Schiller και 

ΔΕΠΠΣ; Η απάντηση σε τούτο το ερώτημα δεν είναι άλλη από την προσέγγιση της 

ελευθερίας. Τόσο ο Schiller μέσα από την αισθητική παιδεία, την σπουδαιότητα της 

οποίας τονίζει, όσο και το ΔΕΠΠΣ μέσα από το σύνολο της στοχοθεσίας του, 

αποβλέπουν σε μια απελευθέρωση του ατόμου. Οπότε, σε περίπτωση που οι μαθητές 
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λάβουν αισθητική, αλλά και γενικότερη αγωγή, τότε θα είναι σε θέση να 

προσεγγίσουν καλύτερα την απόλυτη και πλήρη ελευθερία, που αποτελεί το όραμα 

του υπό εξέταση φιλοσόφου.  

 

  Επιπροσθέτως, ο Schiller επισημαίνει πως η ελευθερία συνδέεται άμεσα με 

την ευδαιμονία του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει πως μονάχα αν ο άνθρωπος 

κατορθώσει να ζήσει απελευθερωμένος από όλα τα δεσμά που υπήρχαν μέσα και 

γύρω του, τότε θα έρθει πιο κοντά στην απόλυτη ευτυχία, που είναι και ο τελικός 

προορισμός του  (Ellis 1969).  Το ΔΕΠΠΣ, από τη μεριά του, αναφέρει και προβάλλει 

σε αρκετά σημεία την σπουδαιότητα του να τεθούν οι βάσεις ώστε να ζήσουν τα 

παιδιά στο μέλλον δημιουργικά και ευτυχισμένα (Δ.Ε.Π.Π.Σ 2002).  Επομένως, 

κοινός στόχος ανάμεσα στα δύο συγκρινόμενα μέλη αποτελεί η κατάκτηση της 

ευδαιμονίας. Εκεί αποβλέπουν τόσο η αισθητική καλλιέργεια του Schiller όσο και η 

αγωγή που προτείνεται μέσα από το ΔΕΠΠΣ.  

 

  Συνεχίζοντας τη συγκριτική μελέτη να σημειωθεί ότι εξαιρετικά βαρύνουσα 

θέση στο έργο του Γερμανού φιλοσόφου κατέχει ο σεβασμός της ελευθερίας του 

άλλου. Ειδικότερα, στις επιστολές του με τίτλο “Καλλίας ή Περί Κάλλους” εντοπίζει 

κανείς εκτενείς αναφορές στο ζήτημα αυτό. Μάλιστα, ο Schiller προβάλλει ως πρώτο 

τη τάξει κανόνα καλής συμπεριφοράς το να σέβεται κανείς το συνάνθρωπό του και τα 

δικαιώματα που αυτός έχει. Εκτός, όμως, από το σεβασμό των συνανθρώπων, 

επισημαίνεται και ο σεβασμός απέναντι σε κάθε στοιχείο της φύσης και του 

περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος οφείλει να συμπεριφέρεται ισότιμα σε όλους και σε όλα 

γύρω του, είτε πρόκειται για έμψυχα όντα είτε για άψυχα υλικά αντικείμενα. Και κάτι 

τέτοιο θα το πετύχει, μόνο σε περίπτωση που αντικρύζει τον κόσμο μέσα από μια 

αισθητική οπτική γωνία (Schiller, 1793 και Schiller 1795).   Η έννοια του σεβασμού 

δε θα μπορούσε να απουσιάζει από το ΔΕΠΠΣ. Το τελευταίο υπογραμμίζει πως τα 

παιδιά θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται και να συμβιώνουν αρμονικά μέσα σε 

ένα κλίμα αλληλοσεβασμού και αλληλοεκτίμησης. Η διαφορετικότητα του άλλου δε 

θα πρέπει σε καμμία περίπτωση να αποτελεί λόγο για χλευασμό ή κοροϊδία. 

Επιπλέον, ένας από τους στόχους της συνεχούς επαφής και διεπίδρασης με το φυσικό 

περιβάλλον, που συνιστάται πολλάκις από το ΔΕΠΠΣ, είναι η συνειδητοποίηση από 



53 
 

την πλευρά του παιδιού της αξίας όλων των φυσικών στοιχείων και οργανισμών. Εάν, 

λοιπόν, το παιδί διδαχθεί την αξία της φύσης, τότε αυτόματα θα αναπτύξει και μία 

συμπεριφορά σεβασμού απέναντι σ’ αυτή (Δ.Ε.Π.Π.Σ 2002).  

 

  Κάτι ακόμη που θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί είναι η λεγόμενη 

διαθεματικότητα. Μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης της αισθητικής του θεωρίας 

οSchiller αναφέρεται στο ζήτημα της εξειδίκευσης. Συγκεκριμένα, κατακρίνει τη 

μονόπλευρη και αποκλειστική ενασχόληση με ένα αντικείμενο. Ασκεί έντονη κριτική 

στο Διαφωτισμό, ο οποίος δίνοντας έμφαση στην επιστημονική γνώση, αφήνει στο 

περιθώριο όλους τους υπόλοιπους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Έτσι, ο 

άνθρωπος απομακρύνεται από τη φύση του και μένει προσκολλημένος μονάχα στην 

Επιστήμη και την έλλογη δύναμή του  (Ellis 1969). Όσον αφορά το ΔΕΠΠΣ, όπως 

ήδη επισημάνθηκε από την αρχή του παρόντος κεφαλαίου, ο πρώτος επιθετικός 

προσδιορισμός που του δίνεται ταυτίζεται με την έννοια της διαθεματικότητας. Δεν 

είναι λίγες οι φορές που υπογραμμίζεται η παροχή μίας σφαιρικής, ολόπλευρης 

αγωγής. Ο εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση να μην προβεί σε τεμαχισμό της 

γνώσης. Οι δραστηριότητες που σχεδιάζονται για κάθε μάθημα πρέπει να 

φανερώνουν τη σύνδεσή του και με άλλα μαθήματα. Για παράδειγμα, μία άσκηση 

που υπάρχει στο ΔΕΠΠΣ είναι η αναγνώριση των γραμμάτων του ελληνικού 

αλφαβήτου, αλλά και των αριθμών πάνω στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή. 

Καθίσταται αμέσως φανερό πως η εν λόγω δραστηριότητα συνδυάζει τα μαθήματα 

της Γλώσσας και των Μαθηματικών μαζί με την Πληροφορική και αυτό ακριβώς 

είναι που προβλέπει το ΔΕΠΠΣ όταν αναφέρεται στη διαθεματικότητα (Δ.Ε.Π.Π.Σ 

2002).  

 

  Τελειώνοντας, τόσο ο Schiller όσο και η πλειονότητα των αισθητικών 

στοχαστών που αναφέρονται στο δεύτερο κεφάλαιο δεν αφήνουν εκτός των θεωριών 

τους τις έννοιες της αρμονίας και της συμμετρίας. Αντιθέτως, οι έννοιες αυτές 

διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε κάθε αισθητική θεωρία. Η ωραιότητα 

είναι συνυφασμένη με την αρμονία και τη συμμετρία. Όμορφα θεωρούνται ως επί το 

πλείστον τα αντικείμενα που έχουν τις εν λόγω ιδιότητες και η ομορφιά τους πηγάζει 

κυρίως από εκεί   (Γιανναράς 1975).   Είναι γεγονός ότι οι συγκεκριμένες έννοιες 
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συναντώνται και σε πολλά σημεία του κειμένου του ΔΕΠΠΣ. Το παιδί καλείται να 

εξοικειωθεί μαζί τους και να μάθει να τις αναγνωρίζει μέσα στον περιβάλλοντα χώρο. 

Δραστηριότητες μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος των Μαθηματικών, αλλά και των 

Εικαστικών σχεδιάζονται ακριβώς για τον παραπάνω σκοπό. Ο μαθητής, λόγου χάρη, 

προσπαθεί να ζωγραφίσει συμμετρικά σχήματα, με τη βοήθεια του δασκάλου του. Τα 

σχήματα αυτά τα έχει παρατηρήσει πρώτα στο περιβάλλον και έχει διαπιστώσει ότι η 

ομορφιά που εκπέμπουν οφείλεται στη συμμετρία τους (Δ.Ε.Π.Π.Σ 2002). 

 

 

  

 

  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

  

 

  Το μικρό αυτό κεφάλαιο θα αποτελέσει τον επίλογο της πτυχιακής εργασίας, 

μία σύντομη ανακεφαλαίωση, στην οποία θα βρει κανείς ενταγμένα ορισμένα 

συμπεράσματα, αλλά και διάφορες παρατηρήσεις. Με τον τρόπο αυτό, θα κλείσει 

ομαλά η παρουσίαση των δεδομένων και των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν και 

θα δοθούν αφορμές στον κάθε αναγνώστη για περαιτέρω σκέψη ή συζήτηση.  

 

  Πρώτα απ’ όλα, να διευκρινιστεί ότι η συγκεκριμένη εργασία έγινε στο 

πλαίσιο ενός φιλοσοφικού μαθήματος σε μία Παιδαγωγική Σχολή. Αυτό σημαίνει ότι 

πρόκειται για ένα συνδυασμό δύο ξεχωριστών κλάδων, της Φιλοσοφίας από τη μία 

και της Παιδαγωγικής από την άλλη. Η παρούσα εργασία, λοιπόν, αποτελεί μία 

έμπρακτη σύζευξη των δύο προαναφερθέντων κλάδων και στόχος ήταν να αναδείξει 

το συνδετικό κρίκο που υπάρχει μεταξύ τους. 
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  Ειδικότερα, το φιλοσοφικό κομμάτι της εργασίας, το οποίο είχε μεγαλύτερη 

έκταση και αναλύθηκε περισσότερο, αφορούσε τις αισθητικές ιδέες του Γερμανού 

Friedrich Schiller. Από την άλλη, το τελευταίο κεφάλαιο ήταν εστιασμένο σε 

παιδαγωγικά κυρίως ζητήματα, παρουσιάζοντας το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Εκείνο που επιχειρήθηκε, ούτως ώστε 

να αναδειχθεί ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο κλάδων, ήταν να διαπιστωθεί αν 

και τι απ’ όσα υποστήριξε ο φιλόσοφος Schiller βρίσκουν κάποια εφαρμογή στο 

ΔΕΠΠΣ.  

 

  Ένα πρώτο συμπέρασμα, επομένως, που προκύπτει από τη συγκριτική 

εξέταση που πραγματοποιήθηκε είναι πως ένα μεγάλο μέρος των απόψεων του 

Schiller γύρω από την αισθητική εντοπίζεται μέσα στο κείμενο του ΔΕΠΠΣ. Το 

γεγονός αυτό φανερώνει τη διαχρονικότητα των ιδεών του Γερμανού φιλοσόφου. Ο 

τελευταίος κατάφερε να οικοδομήσει ένα πλήρες αισθητικό σύστημα, το οποίο 

βρίσκει άμεση εφαρμογή ακόμα και στις σύγχρονες μέρες. Τα σημερινά 

Προγράμματα Σπουδών στοιχειοθετούνται με βάση πορίσματα μελετών και ερευνών 

ανά τον κόσμο. Άρα, από την στιγμή που διαπιστώνεται ότι ιδέες που διαποτίζουν το 

αισθητικό έργο τουSchiller υπάρχουν μέσα σε ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών, 

αυτό δεν μπορεί παρά να δείχνει το διαχρονικό χαρακτήρα του φιλοσοφικού του 

στοχασμού.  

 

  Ως συνέχεια του προηγούμενου να σημειωθεί το συμπέρασμα ότι ο Friedrich 

Schillerαποτελούσε δίχως αμφιβολία μία σπουδαία φιλοσοφική και όχι μόνο 

προσωπικότητα. Είναι αλήθεια ότι ασχολήθηκε με ποικίλους τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, συγγράφοντας μία πληθώρα έργων. Η γνώση του ήταν ιδιαίτερα 

ευρεία και εκτεινόταν σε πολλά και διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Θα ήταν 

επιτρεπτό να πει κανείς ότι η ενασχόλησή του με τη φιλοσοφία και ειδικά η εστίασή 

του στον κλάδο της αισθητικής ήταν άκρως επιτυχημένη. Οι αισθητικές του ιδέες, 

ξεχωριστές, ρηξικέλευθες και διαχρονικές, έμειναν στην ιστορία και αποτελούν 

αντικείμενο μελέτης έως και σήμερα. 
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  Όσον αφορά την αισθητική φιλοσοφία γενικότερα, μέσα από την αναδρομή 

της ιστορικής της πορείας και εξέλιξης, οδηγείται κανείς στο συμπέρασμα πως 

πρόκειται για έναν κλάδο με πλούσια και ενδιαφέρουσα ιστορία. Οι αισθητικοί 

στοχαστές, ξεκινώντας από τα αρχαία ακόμα χρόνια καταπιάστηκαν με ένα μεγάλο 

αριθμό ζητημάτων και προβλημάτων που ανακύπτουν στο χώρο της αισθητικής. 

Έδωσαν λύσεις, χάραξαν νέες κατευθύνσεις, τροποποίησαν και βελτίωσαν τις ιδέες 

των προηγούμενων.  

 

  Κλείνοντας, το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο αποτελεί έναν πλήρη οδηγό που 

υποδεικνύει στους εκπαιδευτικούς τη γενική διαπαιδαγώγηση που οφείλουν να 

προσφέρουν στους μαθητές τους. Μέσα στη γενική αυτή διαπαιδαγώγηση 

περιλαμβάνεται και η αισθητική αγωγή. Τι απ’ όσα προβλέπει το ΔΕΠΠΣ αναφορικά 

με την αισθητική αγωγή των παιδιών είναι εφαρμόσιμο στα σημερινά νηπιαγωγεία; 

Και πόσα από όλα αυτά εφαρμόζονται στ’ αλήθεια στη σημερινή δύσκολη 

παιδαγωγική πραγματικότητα; Επιπλέον, είναι αρκετά τα όσα προτείνονται για την 

καλλιέργεια μίας αισθητικής παιδείας; Τα παραπάνω ερωτήματα αποτελούν τροφή 

για σκέψη και προβληματισμό. Και με αυτά θα ολοκληρωθεί η παρούσα πτυχιακή 

εργασία. 
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