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τό σχολείο είναι νεκρό



Τά περισσότερα παιδιά τοΰ κόσμου δέν 
πάνε σχολείο. ’Απ’ αύτά πού πάνε, τά 
περισσότερα τό έγκαταλειπουν τό συντο
μότερο δυνατό. Οί περισσότερες χώρες τοΰ 
κόσμου δέν Ιχουν άλλη δυνατότητα παρά 
νά προσφέρουν μιά έλάχιστη μόρφωση στα 
παιδιά τους, ένώ παντού τά Ιξοδα γιά τήν 
παιδεία αυξάνονται μέ γρηγορότερο ρυθμό 
άπ’ δ,τι οί σχολικές έγγραφές καί τό έθνι- 
κό εισόδημα. Τά σχολεία είναι γιά τόν 
περισσότερο κόσμο αότό πού 6 συγγρα
φέας όνομάζει τά «καθιερωμένα στηρίγμα
τα των προνομίων», καί τήν ίδια στιγμή 
δμως είναι τά κυριώτερα δργανα κοινω
νικής κινητικότητας· Άλλα μέ τί αντάλ
λαγμα άπέναντι στήν αληθινή μάθηση, 
στήν άληθινή δημιουργία καί στήν άλη- 
θινή δημοκρατία; Καί μέ ποιό τελικό άν- 
τάλλαγμα γιά τις κοινωνίες πού διαιωνί- 
ζονται μ’ αύτό τόν τρόπο;

Αύτό είναι τό φόντο, δπου στηρίζεται 
τό σημαντικό, έκτεταμένο καί διορατικό 
βιβλίο τοΰ Έβερετ Ρέϊμερ. Ή  πιό έπεί- 
γουσα προτεραιότητα στό θέμα τής μόρ
φωσης, είναι νά Ινδιαφερθοΰμε γιά τις 
δυνατές έναλλακτικές λύσεις στήν παιδεία, 
σχετικά μέ τό περιεχόμενο, τήν όργάνω- 
ση καί τή χρηματοδότησή της. Πάνω άπ’ 
δλα χρειαζόμαστε έπειγόντως έναλλακτι
κές άπόψεις πάνω στήν ίδια τήν παιδεία, 
στη φύση της καί στις δυνατές λειτουρ
γίες της, στις κοινωνίες τοΰ μέλλοντος.
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Σημείωση γιά τούς αναγνώστες

Στήν ’Αμερική η λέξη  «σχολείο» χρησιμοποιείται ακόμα με αυ
τό που o f ’Ά γγλ ο ι εκδότες μου μοϋ λένε πώς είναι ή μεσαιωνική 
έννοια —  δηλαδή, περιλαμβάνοντας κάθε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
κάθε έπιτιέδον, μαζί και τά Πανεπιστήμια. Τήν χρησιμοποιώ μ’ 
αυτή τήν έννοια.

Έ μ ε ΐς  οί ’Αμερικανοί βρισκόμαστε έπίσης πίσω και μέ άλ
λους τρόττους. Π ρέπει ακόμα νά μάθουμε, για παράδειγμα, πώς 
<5 κόσμος δεν είναι τό στρείδι μας. Έξακολονθοΰμε νά πιστεύουμε 
πώς οί έπαναστάσεις γίνονται κυρίως με δπλα. Έξακολονθοΰμε 
νά έξαρτιόμαστε από ενα μίγμα επιστήμης και χρημάτων γιά νά 
λύνουμε τά σοβαρά προβλήματα μας. "Α ν και αυτοί οί αναχρονι
σμοί δεν είναι άγνωστοι στους άλλους λαούς, εξω άπ τήν ’Α με
ρική, που μιλούν αγγλικά, είναι, ευτυχώς, σ’ αυτους λιγότερο 
συνηθισμένοι καί Ίσως λιγότερο δηλητηριώδεις. Πιστεύω δτι αυ
τό δφείλεται στήν καλύτερη έμπειρία παρά ατά καλύτερα γονίδια. 
Α ντή ή έμπειρία — πώς υπάρχει ζωή μετά τήν αυτοκρατορία 
που dkv χρειάζεται νά πεθάνει κανείς γιά νά τήν απολαύσει, αυ
τή ή Ιστορία τής Βρετανικής Αυτοκρατορίας—  είναι τό σημαν
τικότερο διαθέσιμο στοιχείο γιά τήν υποστήριξη τής θεωρίας 
τής ειρηνικής επαναστατικής αλλαγής. Έφόσον ή ειρηνική επα
νάσταση είναι τό μήνυμά μου, εχω ελπίδες πώς τά εμπόδια τής 
ορολογίας ανάμεσα ok μένα καί στους μή *Αμερικανούς, αναγνώ
στες μον θ’ αντισταθμιστούν μέ τό πλεονέκτημα αύτοϋ τοΰ υπέρο
χου σχεδίου.
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Εισαγωγή

Τό βιβλίο αυτό είναι τό αποτέλεσμα μιας συζήτησης μ& τον Ίβάν  
"Ιλλιτς, nob κράτησε 15 χρόνια. Συζητήσαμε για πολλά θέματα, 
άλλα κυρίως για την παιδεία και τό σχολείο καί, τελικά, για  
τις λύσεις που ύπάρχουν στό θέμα των σχολείων.

'Ο ,Ιλλιτς κι εγώ  συναντηθήκαμε ατό Πουέρτο Ρίκο, όπου 
εϊχα πάει τό 1954, αάν γραμματέας τής ’Επιτροπής ’Ανθρω
πίνου Δυναμικοϋ τής Κοινοπολιτειακής Κυβέρνησης, με τό κα
θήκον τον προσδιορισμού των αναγκών τον νησιού σε ανθρώπινο 
δυναμικό και τής κατάρτισης ενός έκτιαιδευτικοϋ προγράμματος 
που να τις ικανοποιεί. Τό Πουέρτο Ρίκο βρισκόταν τότε στην 
πορεία μιας γρήγορης Εκβιομηχάνισης, και οί υπολογισμοί μου 
έδειχναν πώς, αν οί ανάγκες τής οικονομίας οέ ανθρώπινο δυ
ναμικό έπρόκειτο να Ικανοττοιηθοϋν, τότε οί ρυθμοί αποτυχίας 
ο δλόκληρο τό σχολικό σύστημα ’άπρεπε νά μειωθούν. Τά πάντα 
εγιναν προκειμένου νά μειωθούν αυτοί οι ρυθμοί καί πράγματι, 
μειώθηκαν για λίγο, άλλα τιολν σύντομα ήταν φανερό πώς ή 
μείωση αυτή ήταν σέ βάρος τοϋ ποιοτικού επιπέδου καί, έπο- 
μένως, ήταν χωρ'ις σημασία.

Ό  'Ιλλ ιτς  ήρθε ατό Πουέρτο Ρίκο τό 1956, υστέρα από πρόσ
κληση τοϋ καρδινάλιου Σπέλμαν, για νά οργανώσει £να Εκπαι
δευτικό πρόγραμμα για ίερεϊς τής Ν . Ύ όρκης, που ανήκαν σε 
ένορίες Πορτορικανών μεταναστών. Σύντομα βρήκαμε κοινά εν
διαφέροντα και πολλά κοινά οημεΐα και προβλήματα τής Εκκλη
σίας και τοϋ σχολείου. Τό 1960, δ "Ιλλιτς εφυγε γιά τό Μεξικό 1

1. Τό 1961 6 Ίβάν "Ιλλιτς, ή Φιοντόρα Στανκώφ καί 6 ιερέα; Τζέρρυ 
Μόρρις ίδρυσαν τήν CIDO C, ποϋ αρχικά δνομάστηκε Κέντρο Ιίολιτικΐ,ς 
Διαμόρφωσης, στή Κοοερναβάκα. Τά πρδτα Ιξη χρόνια τό κέντρο άοχο- 
λήθηκε κυρίως μέ Ικπαιδεοτικά προγράμματα αποστολών στή Λατινική Λ-



καί, νοτερά άπό λίγο, έφυγα κι εγώ  γιά τήν Ονάαιγκτον, για 
νά Εργαστώ στήν Σνμμαχία γιά την Πρόοδο. "Αρχίσαμε νά με
λετάμε συγχρόνως τά προβλήματα τής τιαιδείας στη Λατινική  
’Αμερική, που Εμφανίζονταν όμοια με τοΰ Πουέρτο Ρίκο, άλλα 
σε μια Εκτεταμένα μεγαλύτερη κλίμακα. Πολύ γρήγορα είδαμε 
κι οί δνό μας καθαρά, δτι οί χώρες τής Λατινικής ’Αμερικής  
γιά τιολλά χρόνια δέν ϋά είχαν τήν δυνατότητα νά προσφέρουν 
σχολεία σέ δλα τά παιδιά τονς. Τήν Ίδια, δμως, στιγμή ή εκπαί
δευση εμφανιζόταν σαν ή δασική ανάγκη των χωρών αυτών.
’Ό χ ι  σύμφωνα με τή δική μας γνώμη μόνο, άλλα καί τή γνώμη 
των πολιτικών κομμάτων και των ηγετών τών χωρών αυτών. 
Τό 1968 αρχίσαμε μιά Επίσημη ερευνά πάνω σ’ αντό τό δίλημμα 
καΰώς καί στους δυνατούς τρόπους Επίλυσής τον.

Ή  άνάλ,νσή μας γιά  τά σχολεία γρήγορα έπεκτά&ηκε καί 
αε αλλονς θεσμούς καθώς και στη δομή τής κοινωνίας πού τά 
σχολεία υπηρετούν. ’Αρχικά νομίσαμε πώς τό σχολείο είναι $νας 
βραδυκίνητος δεσμός σέ μιά δλο καί πιο άτιοδοιική τεχνολογική 
κοινωνία. °Αργότερα θεωρήσαμε τά σχολεία σά μιά απαραίτητη 
υποστήριξη γιά  μιά τεχνολογική κοινωνία τιού ή Ιδια  — από μό
νη της—  δΕν είναι βιώσιμη. Ό  άπλούστερος τρόπος περιγραφής 
τών αντιθέσεων αυτής τής κοινωνίας είναι ή Υπογράμμιση τής 
υπόσχεσης πού δίνει, απεριόριστης προόδου γιά απεριόριστο αρι
θμό ανθρώπων. Ό  παραλογισμός τον Ισχυρισμόν αντοϋ είναι φα
νερός άττό τήν αναγνώριση τής ανάγκης γιά τόν ΐλεγχο  τών γεν-

μερική. Αδτή ή περίοδος τελείωσε τόν καιρό περίπου πού δ "Ίλλιτς δημο
σίευσε Ενα άρθρο, στό περιοδικό τών ’Ιησουιτών «’Αμερική», μέ τδν τίτλο 
«Ή  άσχημη δψη τής φιλανθρωπίας», πού έθετε σέ σοβαρή αμφισβήτηση τήν 
ιδέα αποστολής Βορειοαμερικανδν στίς χδρες τοΟ Τρίτου Κόσμου. Ά π δ  τδ 
1967 ή C ID O C  έχει συγκεντρωθεί στήν άνάλυση διαφόρων συγχρόνων 
θεσμών καί Ιδιαίτερα τοδ σχολείου. Κατά τήν περίοδο αύτή ή CIDOC 
δργάνωσε τδ σεμινάριο πάνω στίς Εναλλακτικές λύσεις στό θέμα τής παι
δείας, πού διευθύνω έγώ.

Ή  CIDO C είναι ένα μέρος δπου συναντιοδνται οί άνθρωποι πού 
θέλουν νά διδάξουν. Δέν Ιχει πρόγραμμα, ο8τε έπιχορηγήσεις, διπλώμα
τα ή πιστοποιητικά, καί δέν απαιτεί Ακαδημαϊκά προσόντα άπδ το&ς μα
θητές ή τούς δασκάλους της. Οί μαθητές καί οί δάσκαλοι έρχονται στή 
CIDO C άπ’ δλα τά μέρη τοδ κόσμου, καί κυρίως άπδ τή Βόρειο ’Αμε
ρική. 'Η  συνεννόηση γίνεται στά άγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, γερμανικά 
καί πορτογαλικά καί, καμιά φορά, καί σ’ άλλες γλδσσες. Ή  ισπανική 
γλώσσα διδάσκεται έντατικά σάν έπάγγελμα,



νήσεών, αλλά ό ’έλεγχος των γεννήσεων έξαρτάται ό 'ίδιος and 
τήν πρόοδο. ’Ακόμα και μέ τον σημερινό ρυϋμό αύξησης τοϋ πλη- 
ΰυσμοϋ, τήν μέρα πού τά παιδιά ϋά μπορούν νά φοιτοϋν Οτά σχο
λεία τόσο χρονικό διάστημα ώστε νά μηοροϋν, τά σχολεία, νά 
επιδρούν σημαντικά πάνω στο ρυϋμό γεννήσεων, ό πληθυσμός τής 
γης ϋ'αχει ήδη τριπλασιαστεί. Και αυτό Ισχύει χρησιμοποιώντας 
συντηρητικούς υπολογισμούς. "Αν οί σύγχρονες ιατρικές τεχνι
κές γίνονταν προσιτές σέ ευρύτερη κλίμακα, ό ρυΰ'μός αύξησης 
τον πληϋναμον τής γής &ά διπλασιαζότανβ ’Ε μείς εχουμε αρκετό 
αέρα και αναπνέουμε μόνο και μόνο γιατί αφήνουμε τά φτωχά μω
ρά νά πεϋαίνονν με ρυϋμό δέκα φορές μεγαλύτερο an δ,τι τά 
προνομιούχα μωρά.

Τήν περασμένη δεκαετία ό πραγματικός ρνϋμός με τόν όποιο 
τά άγαϋά των μοντέρνων ϋ'εσμών έτιεκτάϋηκαν καί στους αδι
κημένους άνϋ·ρώτωνς τοϋ κόσμου είναι έλάχιστα μεγαλύτερος από 
τόν ρνϋ'μό αύξησης τον πληϋναμον. Σ ε  μια κατά κεφαλή βάση 
τά άτομα ώφελήϋηκαν οριακά, αν οκρελήϋηκαν καθόλου.

Μέρος τοϋ προβλήματος βρίσκεται στην αδυναμία των μον
τέρνων δεσμών, μαζι και των σχολείων. Τό μεγαλύτερο, δμως, 
μέρος τοϋ τιροβλήματος βρίσκεται στην υπόσχεση γιά απεριόρι
στη πρόοδο. °Οπως ό κόσμος 8χει τώρα όργανωϋει, τό βιοτικό 
Επίπεδο στην ’Ινδία μπορεΐ ν ανεβεί μόνο αν ανεβεί τό βιοτικό 
επίπεδο στις Η ΊΊΑ . Π αρ’ ολ’ αυτά, μια αύξηση τοϋ μέσου εισο
δήματος στϊς Η Π Α  κατά 3ο)ο είναι δύο φορές τό συνολικό 
εισόδημα τοϋ μέσου ‘‘Ινδόν. Ή  αύξηση τής παγκόσμιας κατανά
λωσης, ωστε νά φτάοει τό επίπεδο των Η Π Α , ϋά είχε σάν απο
τέλεσμα τήν αύξηση τής κατανάλωσης καυσίμων υλών κατά πε
νήντα φορές, τήν αύξηση τής χρήσης σιδήρου κατά εκατό φορές 
και τής χρήσης Άλλων μετάλλων πάνω από διακόσιες φορές. 
Μ όλις αυτά τά επίπεδα ηλησιάοουν τό επίπεδο κατανάλο>οης στις 
Η Π Α  ϋά τριπλασιαστούν ξανά καϋχος επίσης και ό πληϋνσμός 
τής γή ς . Τέτοιοι υπολογισμοί όδηγοϋν σε συμπεράσματα τόσο πα
ράλογα, δσο και ή βάση άπ όπου προέρχονται. Λεν είναι δυνατό

2. 'Ο σημερινός ρυθμός αδξησης τοΟ πληθυσμοβ στήν Κόστχ Ι’ίχχ
είνα ι τριπλάσιος τοΰ σημερινού παγκόσμιου ρυθμοϋ. ('Ενωμένα "Εθνη, Λη·
μογραφικές Στατιστικές, Ε τή σ ιε ς  ’Αναφορές).



νά υπάρχει πρόοδος χω ρίς τέλος. Κ α ί δμως τά σχολεία και τά 
άλλα σύγχρονα Ιδρύματα αυτό υπόσχονται. Α υτή είναι και ή υπό
σχεση τής επιστήμης και τής τεχνολογίας, που δέν περιορίζεται 
άπό τήν λογική. Α υτή  εϊναι ή υπόσχεση, τιου γέννησε τά σχολεία 
και τούς μοντέρνους θεσμούς, που κι αυτοί μέ τή σειρά τους τήν 
προπαγανδίζουν. Τά  σχολεία είναι ουσιώδες στοιχείο ενός κό
σμου οπού ή τεχνολογία βασιλεύει.

Ο ί αντιθέσεις ενός τέτοιου κόσμου αρχίζουν νά γίνονται 
φανερές. ’Απεικονίζονται καλύτερα στό σχολείο και μπορούν νά 
διορθωθούν αν ή εκπαίδευση άπελενθερωθεϊ άπό τό σχολείο, 
ώστε οί άνθρωποι νά μπορέσουν νά μάθουν τήν αλήθεια σχετικά 
μέ τήν κοινωνία, μέσα στήν δτιοία ζοϋν.

Σ τή ν  τιορεία τής τιαραπάνω ανάλυσης, αναπτύχθηκε μιά 
ερμηνεία τής ιστορίας τοΰ άνθρώπον, τήν οποία, αν και σύντο
μη καί ατελή, πρέπει ό αναγνώστης νά προσεταιριστεί. °Οταν 
οί τεχνικές, οί θεσμοί και οί ιδεολογίες ήταν πρωτόγονες, οί 
Άνθρωποι ζονσαν μέσα σέ σχετική Ισότητα και ελευθερία επει
δή δέν υπήρχαν έπαρκή μέσα κυριαρχίας. Κ αθώ ς οί τεχνικές, 
οί θεσμοί και οί Ιδεολογίες αναπτύσσονταν, Μρχισαν νά δημιουρ
γούν καί νά διατηρούν σχέσεις κυριαρχίας και προνομίου. ’Από  
τή στιγμή έκείνη, οί κοινωνίες που πέτνχαν νά κυριαρχήσουν 
πάνω οέ άλλες, έτιομένως και ή παγκόσμια ιστορία, χαρακτηρί
ζονται άπό μία άλληλθκ®ρΐαρ%ία και προσώπων σέ σύγ
κρουση μέ προσπάθειες γιά  τήν καθιέρωοη Ισότητας. Κ αθώ ς ή 
άποτελεσματικότητα τών τεχνικών μέσων αυξάνεται και οί ιδεο
λογίες κερδίζουν οέ διορατικότητα, αρχίζουν συνεχώς ν απει
λούν μέ διατάραξη τήν προνομιακή δομή τής κοινωνίας. Ο ί Θε
σμοί χρησιμοποιούνται σαν αντίδραση στίς ααιειλές αυτές, ελέγ
χοντας τή χρήση τών τεχνικών μέσων καί διαστρεβλώνοντας τις  
Ιδεολογίες. Κ αθώ ς έκδηλώνονται επαναστατικά κινήματα, οί θε
σμοί άναδιαρθρώνονται σέ μιά ευρύτερη βάση, έπεκτείνοντας τά 
προνόμια σέ περισσότερους άνθροοπούς, αλλά πάντοτε, τήν Ίδια 
στιγμή, διατηρώντας τή δομή τών προνομίων. Αυτή ή άποψη δέν 
οδηγεί αναγκαστικά σέ μιά τζεφφερσονιακή3 ύτιοψία τών Θε-

S. θωμάς Τζέφφερσον (1743 - 1826). Συντάκτης τής Διακήρυξης
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ο,υιών. Π αρά τά ιστορικά στοιχεία, ή δυνατότητα δημοκρατικών 
ϋ'εσμών παραμένει, έφόσΟν οί ανϋρωποι ϋά είναι αποφασισμέ
νοι νά χρησιμοποιήσουν τους ϋεαμούς αυτούς γιά  δημοκρατικούς 
σκοπούς.

Θά ήϋελα νά μπορούσα νά πώ δτι ή παραπάνω παράγρα
φος περ ιέχει και την τελευταία υπεραπλοΰατενοη τοϋ βιβλίου 
αύτοϋ. Δυστυχώς δεν μπορώ. Προοπά&ηοα νά έπικυρώνω τούς 
ισχυρισμούς μου, νά παρουσιάζω αποδείξεις γ ι  αυτούς, νά δώσω 
στοιχεία πού νά τούς έπιβεβαιώνουν καί νά δικαιώσω τις  αξιο
λογήσεις μου, αλλά δεν περιμένω νά Ικανοποιήσω τούς κανόνες 
τής ακαδημαϊκής μόρφωσης. Γ ιά  νά τδ πετύχω  αυτό ϋά επρεπε 
νά γράψω τό βιβλίο αυτό όχι τώρα, αλλά ενα τελείω ς διαφο
ρετικό βιβλίο υστέρα από είκοσι χρόνια. Προτίμησα, δμως, νά 
τό γράψω τώρα γιατ'ι ϋέλω  νά ζήσω ώστε νά τό δώ νά γίνεται 
μιά αύτοεκπληρούμενη προφητεία. " Υστερα από έίκοοι χρόνια 
μπορεΐ Ίσως νά μη ζώ.

Ή  άποψή μου γιά  την ιστορία δεν καταλήγει σε μιά αμερό
ληπτη έκτίμηοη των σχολείων, ούτε τής κοινωνίας όπου ανήκουν, 
αλλά σε μιά καταγγελία  και τών δύο. Τά  σχολ-εία αντιμετωπί
ζονται ώς στερεότυπο παρά ώς δροι συγκεκριμένης άνϋρώπινης 
συμπεριφοράς. Τά  σχολεία είναι, απλώς, πολύ μεγάλα γιά  νά 
συμπεριφερϋονν συγκεκριμένα. 01  εναλλακιικες λύσεις ατό ζή
τημα τών σχολείων, έφόσον άντιτίϋενται σέ μιά άπλή μεταρρύ
θμιση, απαιτούν νά προχωρήσει κανείς, πέρα από την εμπειρία  
τών ατόμων, ok μιά ανάλυση τών ουσιωδών χαρακτηριστικών 
τών σχολείων. Π αρ’ ολ’ αυτά, αντιμετωπίζοντας άφηρημένα τό 
ϋέμα, οί ανϋρωποι δύσκολα ϋά αναγνώριζαν τόν εαυτό τους οάν 
μαϋητές, δασκάλους η γονείς ή σέ όποιοδήποτε αλλο συγκεκρι
μένο ρόλο σέ σχέση μέ τό σχολείο. Μ ερικοί Ίσως νά αίοϋανϋοϋν 
τόν εαυτό τους σά νά παίζει τόν ρόλο τοΰ προδότη σέ μιά συνω
μοσία αδικίας. ’Αλλά αυτό ϋά άτιοτελοΰσε μιά λαϋεμένη άντίλη- 
ψ>η τοΰ βιβλίου.

*Υπάρχουν Άδικοι ανϋρωποι στον κόσμο, και ό κόσμος είναι

τής ’Ανεξαρτησίας τδν ΗΠΑ. Τπέρμαχος τής αύτονομίας τών πολιτειώ ν. 
'Ιδρυτής τοδ Ρεπουμπλικάνικου Κόμματος καί πρόεδρος των ΙΙΙΙΛ. Σ.τ.Μ.



άδικος, αλλά δεν είναι οί άδικοι αν&ρωποι, που κυρίως τόν 
έφτιαξαν έτσι. Ό  κόσμος εϊναι άδικος επειδή βασίζεται κυρίως 
σέ λανθασμένους θεσμούς. Αυτοί οι θεσμοί, με τή σειρά τους, δεν 
εΐναι τίποτα αλλο παρά οι συλλογικές συνήθειες τών ατόμων, αλ
λά τά Άτομα μπορει νά έχουν κακές συνήθειες χωρίς νά είναι 
κακοί άνθρωποι. Γενικά, οί άνθρωποι δεν εχονν συνείδηση τών 
συνηθειών τους, ιδιαίτερα τών καθιερωμένων συνηθειών τους. 
Ή  θετική θέση αυτού του βιβλίου είναι πώς οί ανθρωτιοι φ ο 
ρούν νά συνειδητοποιήσουν τΙς κακές καθιερωμένες συνήθειές 
τους και νά τΙς αλλάξουν. Ό  κόσμος θά ήταν τότε καλύτερος, 
φτιαγμένος άπό άνθρώτιους ακόμη άτελεις. Υπάρχουν, βέβαια, 
ορισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πώς έχουν κακές συνήθειες, άλ- 
λά δέν θέλουν νά τις αλλάξουν. Και ύττάρχουν και άλλοι πού δέν 
εξετάζουν τις κακές τους συνήθειες άπό φόβο οτι ή συνείδησή 
τους θά διαταραχθεΤ. Αυτό εΐναι τό χειρότερο που μπορει νά πει 
κανείς γιά τόν περισσότερο κόσμο. 9Αρκεί, ομως, νά εξηγήσουμε 
πόσο πιό χειρότερος μπορει νά εΐναι δ κόσμος άπό τους άι^θρώ- 
πους που ζοϋν σ9 αυτόν.

Ί Ι  πραγματικότητα σχετικά μέ τά σχολεία είναι και τά 
δύο' καί καλύτερη και χειρότερη απ 8,τι περιγράφηκε εδώ. 'Ά λ 
λοθι έχουν καταφέρει κάτι παραπάνω άτώ μιά συγκεκριμένη τιερι- 
γραφή καί ή εργασία τους άποτελεΐ ενα απαραίτητο βοήθημα 
στήν παρούσα ανάλυση. Ό Τόμ Μπράουν, ό Τσάρλυ Μπράουν, 
ή δεσποινίς Πήτς και τά τιαιδιά και οι δάσκαλοι άπό τις αφη
γήσεις του Τζώρτζ Ντένισον * και του Τζόταθαν Κοζόλ, 5 εΐναι 
μερικά παραδείγματα άπό τιροσπά^ειες πού εγιναν γιά τήν πα
ρουσίαση τής πραγματικότητας του σχολείου. αΕνα μοντέλο γε
νικής περιγραφής και ανάλυσης τής θεσμικής συμπεριφοράς υ
πάρχει στό βιβλίο του Φλόνντ ’Άλτιορτ μέ αυτό τόν τίτλο. 6 Λ υ
πάμαι γιατί ή αναγνώριση ενός τόσο μεγάλου δάσκαλου — πού 
τόν συναντούμε εξω άπό τό σχολείο— πρέπει νά συνοδευθει άπό 
τά στοιχεία, μιας τόσο φτωχής γνώσης.

4. Τ ζώ ρτζ Ντένισον, Οί ζω ές τβ ν  π α ιδ ιώ ν : βΗ Ιστορία τοΟ πρώτου 
σχολείου του δρόμου, R a n d o m  H ouse, 1969.

5 . Τζόναθαν Κοζόλ, «θάνατος σέ νεαρή ήλικίοο» P en g u in  1968.
6. Φλόυντ "Αλπορτ, «θεμ ιτή  Συμπεριφορά», C h ap el Hill P ress 1933.
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Αυτό τό βιβλίο οφείλει πολύ περισσότερα άτι δοα μπορώ νά 
&υμηϋώ, χωρίς νά υπολογίσουμε αυτούς στούς οποίους χρωστώ 
ευγνωμοσύνη. Μερικούς, δμως, πρέπει νά τούς ξεχωρίσω. 91 Αν 
δεν υπήρχε ή έπιμονή του Ράλφ Μπόρσον μπορεΐ νά μην εϊχε 
γραφτεί ποτέ. Ή  συνεργασία πού μου πρόσφερε ή CIDOC, %ταν 
ζωτικής σημασίας και μου έτιέτρεψε νά εργαο&ώ έκτενώς με τον 
’Ιλλιτς , νά δημοσιεύσω προηγούμενα χειρόγραφα και νά τά συζη
τήσω με σπουδαστές και με συνεργάτες της. Πολλοί εκπαιδευτι
κοί, οικονομολόγοι και πολιτικοί ηγέτες τής Λατινικής ’Αμερι
κής, τών Η Π Α  και τής Ευρώπης έλαβαν μέρος στην άνάλυση 
πού ό νΙλλιτς κι εγώ διευρύναμε. Οί περισσότεροι άναφέρονται 
στο κείμενο και στις σημειώσεις. Θέλω επίσης ν* αναγνωρίσω τήν 
ανεκτίμητη βοήθεια πού μου πρόσφεραν, κατά τήν έκδοση, ό 
Ύζόρνταν Μπίσοπ, ό Τζών Χόλτ, ή Μάνικα Ρέυμοντ, ή Τζόαν 
Ρεμπλ και ό Ντένις Σάλλιβαν και πολλοί αλλοι σπουδαστές τής 
CIDOC με τούς οποίους συζήτησα παλαιότερα χειρόγραφα. Το 
χρέος πού οφείλω στή γυναίκα μου, στούς γιούς καί τις κόρες 
μου, γιά χρόνια κριτικής συζήτησης σχετικά με τό σχολείο και 
τά αλλα ζητήματα τής ζωής, δ&ν είναι μικρότερο. Κανείς άπο 
τούς συνεργάτες μου δεν είναι αμεσα υπεύθυνος γιά ό,τιδήτιοτε 
αναφέρει at σ αυτό τό βιβλίο.9Ακόμη και ο ν Ιλλιτς μπορει νά δια
φωνεί μέ ορισμένα σημεία του. "Οταν ϋά Βχ&ι έκδοϋ'ει είναι πο
λύ πιθανό νά διαφωνώ κι εγώ. (Μ 9 αυτή τή φράση τελείωνε ή 
εισαγωγή στο πρώτο χειρόγραφό μου πού δημοσιεύτηκε, γιά πρώ
τη φορά, από τήν CIDOC στήν Κουερναβάκα τοϋ Μεξικού, τό 
1970. Τέσσερα κεφάλαια άπ αυτό έχουν αφαιρεθει και προστέ
θηκαν οκτώ καινούργια. CH  φράση εξακολουθεί νά ισχύει).



«*Αν οί καρχαρίες ήταν άνθρωποι», ρώτησε τόν κύριο Κ., ή κόρη τής 
σπιτονοικοκύρης του, «θά φερόντουσαν τότε καλύτερα στά μικρά ψαράκια;» 
«Βέβαια», άπάντησε αύτός, «άν οί καρχαρίες ήταν άνθρωποι, θά Εκτιζαν 
στή θάλασσα γερά κουτιά γιά τά μικρά ψαράκια. ΈκεΤ μέσα θά 
έβαζαν δλων τών ειδών τΙς τροφές, φυτά καί μικρά ζωάκια. Θά πρόσεχαν 
&στε τά κουτιά νά έχουν πάντα φρέσκο νερό, καί θά έπαιρναν κάθε 
άπαραίτητο μέτρο δγιεινής. ®Όταν, γιά παράδειγμα, κανένα ψαράκι θά 
πληγωνόταν στά πτερύγιά του, θά τοΟ τό έδεναν άμέσως, ώστε νά 
μή πεθάνει μέσα στους καρχαρίες προτοδ νά έρθει ή ώρα του. Γιά νά μήν 
είναι τά ψαράκια ποτέ λυπημένα θά γίνονταν μεγάλα πάρτυ στό νερό. 
Γιατί τά εύτυχισμένα ψάρια είναι πιό νόστιμα άπό τά λυπημένα. Καί, 
φυσικά, θά υπήρχαν καί σχολεία στά μεγάλα κουτιά. Έκει τά μικρά 
ψαράκια θά μάθαιναν πώς νά μπαίνουν κολυμπώντας στό στόμα τών 
καρχαριών, θά χρειάζονταν, γιά παράδειγμα, γεωγραφία γιά νά μπορούν 
νά βρουν τούς καρχαρίες πού θά τεμπέλιαζαν κάπου έκει. Τό κύριο 
μάθΥ̂ μα θά ήταν, φυσικά, ή ήθική μόρφωση τών μικρών ψαριών, θά 
διδάσκονταν πώς τό σπουδαιότερο και τό ώραιότερο πράγμα γιά ένα μικρό 
ψαράκι είναι νά προσφέρει τόν έαυτό του χαρούμενα, καί πώς δλα πρέπει 
νά πιστεύουν στούς καρχαρίες, καί πάνω άπ* δλα δταν λένε 
πώς θά φτιάξουν ένα ώραΐο μέλλον, θά τά μάθαιναν δτι τό μέλλον τους 
είναι σίγουρο μόνο έφόσον μάθουν νά ύπακούουν. Καί πώς πρέπει νά 
άποφεύγουν δλες τΙς ταπεινές, Ολιστικές καί μαρξιστικές τάσεις καί νά 
πληροφοροΟν άμέσως τούς καρχαρίες άν κάποιο άπ* αδτά θά είχε 
τέτοιες τάσεις...

’Άν οί καρχαρίες ήταν άνθρωποι, θά δπήρχε, βέβαια, καί τέχνη, θά 
υπήρχαν ώραΐες εικόνες μέ δόντια καρχαριών, σέ δπέροχα χρώματα, 
μέ τά στόματά τους καί τούς λαιμούς τους σά γνήσια γήπεδα δπου κανείς 
μπορει νά κυλιστεί καί νά παίξει. Τά θέατρα στό βυθό τής θάλασσας 
θά έδειχναν έργα μέ μικρά ήρωικά ψαράκια νά κολυμποΟν ένθουσιασμένα 
μέσα στό λαιμό τών καρχαριών, καί ή μουσική θά ήταν τόσο δμορφη 
πού θά δδηγουσε τά ψαράκια σά σέ δνειρο, καί αύτά κάνοντας τΙς πιό 
δμορφες σκέψεις θά κυλούσαν μέσα στό λαιμό τών καρχαριών. Καί θά 
δπήρχε, βέβαια, καί θρησκεία... πού θά δίδασκε δτι ή άληθινή ζωή 
άρχίζει ούσιαστικά μέσα στά στομάχια τών καρχαριών. Καί άν οί 
καρχαρίες ήταν άνθρωποι, τότε τά μικρά ψάρια θά έπαυαν νά είναι ίσα 
μεταξύ τους, δπως τώρα. Μερικά θά εΐχαν θέσεις καί θά ήταν πάνω 
άπδ τ* άλλα. Καί τά μεγαλύτερα ψάρια θά είχαν δικαίωμα νά τρώνε τά 
μικρότερα. Καί αύτό θά ήταν δπέροχο γιά τούς καρχαρίες, γιατί τότε 
θά μπορούσαν νά καταβροχθίζουν άκόμα μεγαλύτερες μπουκιές. Καί τά 
πιό σπουδαία άπό τά μικρά ψάρια, αύτά πού θά είχαν θέσεις, θά 
διάταζαν τά άλλα. Καί θά γινόντουσαν δάσκαλοι, άξιωματικοΐ καί 
μηχανικοί πού φτιάχνουν κουτιά. Μέ λίγα λόγια, θά μποροΟσε νά δπάρξει 
πολιτισμός στή θάλασσα μόνο άν οί καρχαρίες ήταν άνθρωποι».

Μπέρτολτ Μπρέχτ: Kalendergescichten



1. Γιατί κατηγοροΰνται τά σχολεία

Τό μεγαλύτερο ποσοστό τών παιδιών, σ5 δλον τόν κόσμο, δεν πη
γαίνει σχολείο. Τά περισσότερα απ’ τα παιδιά πού πανε, τό έγκζ- 
ταλείπουν υστέρα άπό λίγα χρόνια. Οί περισσότεροι άπ’ αύτούς πού 
άρχισαν μ’ έπιτυχία τό σχολείο δέν κατορθώνουν νά προχωρήσουν 
σ’ ενα ψηλότερο έπίπεδο. Τά στοιχεία της UNESCO δείχνουν δτι 
μόνο σέ μιά μικρή μειοψηφία κρατών τά μισά από τά παιδιά κα
τορθώνουν νά τελειώσουν τό δημοτικό,1 "Ολοι, δμως, μαθαίνουν κά
τι άπ5 τό σχολείο. Αύτοί, πού ποτέ δέν κατάφεραν νά πανε, μαθαί
νουν δτι τά αγαθά τής ζωής δέν είναι γ ι’ αύτούς. Αύτοί, πού τό 
έγκαταλείπουν γρήγορα, μαθαίνουν δτι δέν είναι άξιοι γιά νά άπο- 
λαύσουν τά άγαθά τής ζωής. Καί αύτοί, πού δέν καταφέρνουν νά 
προχωρήσουν πέρα άπ* τό σχολείο, μαθαίνουν πώς τό σύστημα μπο- 
ρεί νά χτυπηθεί, δχι, δμως, άπό τούς ίδιους. "Ολοι τους μαθαίνουν 
δτι τό σχολείο είναι τό μονοπάτι πρός τήν εγκόσμια σωτηρία καί 
αποφασίζουν πώς τά παιδιά τους θά φθάσουν ψηλότερα άπ3 δ,τι 
οί ίδιοι ?

Γιά τούς περισσότερους άπ’ αύτούς πού άνήκουν στή σημερινή 
γενιά, οι έλπίδες τους, πώς τά παιδιά τους θά ώφεληθοϋν απ’ τό 
σχολείο περισσότερο άπό τούς ίδιους, θά άποδειχθουν μάταιες. Τά 
σχολεία είναι πολύ άκριβά γιά τήν πραγματοποίηση αύτών τών έλ- 
πίδων. Γιά πολλούς ισως οί έλπίδες αύτές νά φαίνονται πραγματο
ποιήσιμες, καί πάλι δμως τά φαινόμενα δημιουργουν αυταπάτες

1. Σύμφωνα μέ στοιχεία τής Unesco, ακόμα καί στίς πιό αναπτυ
γμένες χώρες μόνον Ινα μικρό τμί)μα τών μαθητών τ9)ς πρώτης τάξης τοϋ 
δημοτικοΰ τελειώνει τό δημοτικό. (Unesco, Στοιχεία ’Εγγραφών, 'Ετή
σιες ’Αναφορές).

2. Ή  Ανάπτυξη αύτή' τής αντίληψης τής κοινωνίας, άναφέρεται στό
βιβλίο τοΟ Ρέυμοντ Γουΐλλιαμς, Κουλτούρα καί Κοινωνία, 17ΚΟ - 1950, 
Penguin 1961.



πού Αναζωπυρώνονται άπό τήν πληθωριστική ύποτίμηση τών ακα
δημαϊκών χαρτιών- "Ολο καί περισσότερα διπλώματα θά δίνονται, 
άλλα θά σημαίνουν δλο καί λιγότερα πράματα, καί ώς πρός τήν 
δλη καί τό περιεχόμενο τής μάθησης, άλλα καί ώς πρός τά έπαγ- 
γελματικά προσόντα καί τό πραγματικό εισόδημα.

Σ’ δλες τίς χώρες, τά σχολικά έξοδα αυξάνονται γρηγορότε
ρα άπ’ δ,τι οί σχολικές Ιγγραφές καί τό Ιθνικό εισόδημα. Hap’ δλο 
πού ή συμμετοχή τών σχολικών έξόδων στό εθνικό εισόδημα Ιπιτρέ- 
πει τήν άργή αύξησή τους, καθώς τό Ιθνικό εισόδημα ανεβαίνει, 
έν τούτοις, δέν μπορει νά εξακολουθήσει ή άνοδος τών σχολικών 
έξόδων μέ τήν σημερινή άναλογία. Στό ΙΙουέρτο Ρίκο, γιά παρά
δειγμα, τό 1965, τό Ιθνικό είσόδημα ήταν δέκα φορές μεγαλύτερο 
άπό τό είσόδημα τού 1940. Στήν περίοδο αύτή, οί σχολικές έγγρα
φες ήσαν περισσότερο άπό διπλάσιες, Ινώ τά σχολικά Εξοδα πολ- 
λαπλασιάσθηκαν 25 φορές.3

Κι δμως, άκόμα καί τό 1965, λιγότεροι άπό τούς μισούς ΙΙορ- 
τορικανούς μαθητές συμπλήρωσαν τά Ιννιά σχολικά χρόνια 4 καί ή 
άναλογία τών μαθητών πού έφτασε στίς μεγαλύτερες τάξεις χωρίς 
νά μάθουν άνάγνωση ήταν μεγαλύτερη άπό δ,τι πριν 25 χρόνια. 
Τό Πουέρτο Ρίκο, μέ τούς απόλυτους ρυθμούς ανάπτυξής του, δέν 
άποτελεΐ, βέβαια, τυπικό παράδειγμα, είναι, δμως, τυπικό παρά
δειγμα, ώς πρός τίς ζωτικές σχέσεις τών ρυθμών αυτών μεταξύ 
τους. Πίνακες πού καταρτίσθηκαν πάνω στά έξοδα, τών άφρικανι- 
κών καί τών άσιατικών χωρών γιά τήν έκπαίδευση, καί πού Ιπι- 
βεβαιώνονται άπό τό Διεθνές ’Ινστιτούτο ’Εκπαιδευτικού Προγραμ
ματισμού, αντανακλούν τήν ίδια εικόνα, καθώς καί μελέτες στή 
Βρετανία καί στίς περισσότερες χώρες τής Δυτικής Εύρώπης.5 6 
Τελευταίες μελέτες στίς ΗΓΙΑ άναφέρουν δτι θά χρειαζόντουσαν 
ογδόντα δισεκατομμύρια δολλάρια έπιπλέον, προκειμένου' νά πρα-

3. «Τό Δημόσιο Σχολείο», μία εικονογραφημένη Αναφορά, Τμήμα 
Δημοσίας ’Εκπαίδευσης, Κοινοπολιτεία τοΰ Πουέρτο Ρίκο, 1967.

4. Τό Δημόσιο Σχολείο, 1967.
5. Μονογραφές, Διεθνές ΊνστιτοΟτο ΈκπαιδευτικοΟ Προγραμματισμοί!, 

Παρίσι.
6. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία τοΟ Όργανισμοδ Οικονομικής και Πολι

τιστικές ’Ανάπτυξης γιά  τίς χώρες - μέλη (Παρίσι). Μελέτη No 1, γιά 
τό Συνέδριο πάνω στήν Πολιτική Μορφωτικής Άναπτόξεως.
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γματοποιηθοϋν ot έκτιμήσεις τών έκπαιδευτικών σχετικά μέ τις ά- 
παιτήσεις ένδς έπαρκοΰς σχολικοΟ συστήματος.7 ’Ακόμα καί ή διευ
θέτηση τοΰ πολέμου στήν ’Ινδοκίνα θά άπαιτοΰσε μόνο ενα μικρδ 
τμήμα αύτοΰ τοΰ ποσού·

Τό συμπέρασμα είναι άναπόφευκτο: καμία χώρα στόν κόσμο 
δέν είναι ίκανή νά προσφέρει στο λαό της τήν Ικπαίδευση πού άπαι- 
τεΐται, μέσω τών σχολείων. "Αν έξαιρέσουμε λίγες πλούσιες χώ
ρες, καί μερικές άλλες πού, άκόμα, δέν Ιχουν έκτεθεΐ στό δηλη
τήριο τής άνάπτυξης, καμιά χώρα στδν κόσμο δέν μπορεΐ νά προσ
φέρει στό λαό της τά σχολεία πού ζητα άπ’ τούς πολιτικούς άρχη- 
γούς του· 01 συνεχείς προσπάθειες γιά τήν Ικανοποίηση της ζήτη
σης κολλεγιακών σπουδών, πού ύπάρχει στις ΗΠΑ, θά καταδί
καζαν τήν μειονότητα τών μαύρων, καθώς καί άλλων φυλών, σέ μιά 
άτέλειωτη προσμονή γιά επαρκή μόρφωση. Ή  ’Ινδία, ή Νιγηρία 
καί ή Βραζιλία, γιά γενιές, δέν θά μπορούν παρά ν’ άρνοϋνται 
στήν πλειοψηφία τών λαών τους τά πάντα, έκτός άπό μία έλάχιστα 
στοιχειώδη Ικπαίδευση, προκειμένου νά μπορεΐ μία έλάχιστη μειο
ψηφία νά άπολαμβάνει τά άγαθά τής παιδείας, πού καί αύτή, σέ 
σύγκριση μέ τό Ιπίπεδο τών ΗΠΑ, θεωρείται άξιολύπητα άνεπαρ- 
κής. Οί οικονομολόγοι, πού άσχολοΟνται μέ θέματα άνάπτυξης, όπο- 
στηρίζουν πώς οί χωρικοί τής ’Ινδίας, οί θεριστές τής Άλαμπάμα 
καί αύτοί άπό τό Χάρλεμ πού πλένουν πιάτα, δέν χρειάζονται πε
ρισσότερη μόρφωση παρά μόνο δταν δ κόσμος θά είναι σέ θέση 
νά τούς άπορροφήσει σέ καλύτερα έπαγγέλματα. Τά έπαγγέλματα 
δμως αύτά θά δημιουργηθοϋν άπό άλλους, πού πρέπει, έπομένως, 
νά Ιχουν προτεραιότητα στό θέμα τής μόρφωσης. 8 Αύτό, δμως, τό 
επιχείρημα άγνοεΐ πολλά οικονομικά, δημογραφικά καθώς καί πο
λιτικά γεγονότα τής ζωής. Ή  οικονομική άνάπτυξη, δπου ύπάρ-

7. Οί εκτιμήσεις αύτές βασίζονται σέ δΰο μελέτες πού τΙς άνάλαβε 
τό 1969 τό Γραφείο Εκπαίδευσης τών ΗΠΑ. Δΰο δμάδες έκπαιδευτών, πού 
έργάσθηκαν Ανεξάρτητα, άνέλαβαν νά έκθέσουν τΙς άνάγκες τής στοιχειώ
δους καί μέσης έκπαίδευσης. Αδτές οί στατιστικές δέν δημοσιεύθηκαν, άλ
λα τά Αποτελέσματα διατίθενται άπό τόν Κ. Πάρσλεϋ, Διευθυντή τοί) Γρα
φείου Όργανώσεως καί Μεθόδων, Υπουργείο Υ γείας, ’Εκπαίδευσης κα\ 
Εύημερίας.

8. Φρέντερικ Χάρμπισον καί Τσάρλς Α. Μέγιερ, Ανθρώπινο Δυναμι
κό καί Εκπαίδευση: Περιφερειακές Μελέτες γ ιά  τήν Οικονομική Άνάπτυ
ξη, Me G raw  - Hill, 1965.
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χει, βελτιώνει κυρίως τό βιοτικό επίπεδο έκε,ίνων, πού ήδη ζοΟν 
άνετα, φουσκώνει τούς προϋπολογισμούς τής Ασφάλειας καί τού 
στρατού, καί υποστηρίζει τίς άγορές τών πιό Αναπτυγμένων χωρών. 
Ό  πληθυσμός αύξΑνει μέ ρυθμό πολύ πιό γρήγορο άπό τόν ρυθμό 
πού έπεκτείνονται, μέσω τών σχολείων, οί πραγματικές εύκαιρίες 
μόρφωσης, ώστε ή αναβολή τής μόρφωσης τών μαζών δέν κάνει τί
ποτα άλλο παρά νά δημιουργεί ένα δυσκολότερο Ιργο γιά τό μέλ
λον. Ά π ’ τήν άλλη μεριά οί άνθρωποι δέν θά μειώσουν οίκειοθε- 
λώς τόν ρυθμό τών γεννήσεων έφόσον είναι σέ θέση άκόμα νά 
απολαμβάνουν δχι μόνο ένα κατώτατο δριο μόρφωσης, άλλά καί τήν 
κοινωνική κινητικότητα πού ή μόρφωση συνεπάγεται.®

’Ά ν υπήρχε μία μόνο δύναμη στον κόσμο, ή αύξηση τοΟ πλη
θυσμού θά μπορούσε ίσως νά άπαγορευθεΐ αύθαίρετα. Σ ’ αύτόν τόν 
κόσμο, δμως, έτσι οπως είναι, τό νά άγνοούμε τήν Απαίτηση τοΰ 
λαού γιά μόρφωση είναι δχι μόνο ήθικά Αδικαιολόγητο, άλλά καί 
πολιτικά άδύνατο —  εκτός άν πρόκειται γιά στρατιωτικές κυβερ
νήσεις. Γιά τόν περισσότερο κόσμο, τό νά έμποδίζει κανείς τούς 
άλλους νά Ιχουν παιδιά, είναι μία ολοκληρωτικά άπαράδεκτη πολι
τική.

’Ενώ τά παιδιά, πού δέν πήγαν σχολείο είναι τά πιό Αδικη
μένα, οικονομικά καί πολιτικά, ψυχολογικά ίσως νά ύποφέρouv λι- 
γότερο. Οι ’Ινδιάνοι τών Άνδεων, καί οί χωρικοί τών Ασιατικών 
καί Αφρικανικών φυλών Ανήκουν σέ κοινότητες πού δέν έχουν σχο
λεία ή πού τά Ιχουν μόνο γιά τά παιδιά τής έλίτ. Οί γονείς καί 
οί παππούδες τους ποτέ δέν είδαν τά σχολεία σάν ένα μέρος δπου 
θά μπορούσαν νά στείλουν τά παιδιά τους. Παρ’ δλα αύτά ξέρουν, 
δμως, τί είναι τά σχολεία. Τό νά πας στό σχολείο, σημαίνει δτι θά

9. Μία άνάλυση δημογραφιώ ν στοιχείων σέ πολλές αναπτυσσόμενες 
χίδρες δείχνει 8τι δ άριθμός τδν παιδιών ποί) γεννιοΒνται άπό τ ις  γυναίκες 
στή διάρκεια τής γόνιμης περιόδου τής ζωής τους, μειώνεται άξιοσημείωτα 
δσον άφορδ τίς γυναίκες ποΰ πήγαν σχολείο γ ιά  παραπάνω άπό τέσσερα 

2ξη χρόνια, καί ειδικότερα στίς άστικές περιοχές. Μιά λεπτομερής με
λέτη σχετικά μέ τήν μείωση των γεννήσεων στήν ’Ιαπωνία, δείχνει δτι άν 
καί ή μόρφωση καί ή παραμονή σέ άστικές περιοχές, συνδέονται στατιστικά 
μέ χαμηλότερο ρυθμό γεννήσεων, δ πιό κρίσιμος παράγοντας είναι ή μετα
τόπιση τής οικογένειας άπό τήν παραδοσιακή άγροτική απασχόληση σέ 
μοντέρνα άστικά έπαγγέλματα. (Ά ιρήν Τιοΰμπερ, Ό  πληθυσμός τής ’Ια 
πωνίας, P rinceton University Press, 1958).
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εγκαταλείψεις τήν παραδοσιακή ζωή, θά μ,εταφερθεΐς σ’ ενα διαφο
ρετικό μέρος, θά άφήσεις πίσω τά φυσικά σύνορα τής δουλειάς τοϋ 
μυαλοΰ και τής γλώσσας καί θ’ Αντικαταστήσεις τήν παραδοσιακή 
τροφή, τά ροΰχα καί τίς συνήθειες, μ’ αύτές μιας μεγαλύτερης ή 
πιό μακρινής πόλης. Οί γονείς συχνά προτιμούν νά κρατήσουν τά 
παιδιά τους στήν παραδοσιακή κοινότητα, πού περιορίζεται στήν 
οικογένεια καί στις διασκεδάσεις πού τά πρωτόγονα μέσα μπορούν 
νά προσφέρουν. Ξέρουν, δμως, δτι αύτό σημαίνει τήν διαρκή κυ
ριαρχία των άλλων έπάνω τους, τήν διαρκή έξάρτησή τους άπό 
άλλους σέ καιρούς πείνας, πολέμου καί άρρώστιας, καί τήν δλοένα 
καί μεγαλύτερη άπομάκρυνσή τους άπό αύτούς πού άπολαμβάνουν 
τά πλούτη, τήν δύναμη καί τόν σεβασμό. "Οταν θά φθάσει ή ώρα 
τής έκλογής, οί περισσότεροι άπό τούς άμόρφωτους γονείς, σ’ δλον 
τόν κόσμο, θ’ άποφασίσουν νά στείλουν τά παιδιά τους στό σχολείο..

ΟΕ πρώτοι αύτοί μαθητές άντιμετωπίζουν δυσκολότερες στι
γμές άπό τ’ άδέλφια τους, πού γ ι5 αύτά τό σχολείο ήρθε πολύ άρ- 
γά, καί δέν καταφέρνουν νά μείνουν γιά πολύ στό σχολείο. Στή 
Λατινική ’Αμερική, τό 1960, οί μισοί άπό τούς μαθητές τής πρώ
της τάξης ποτέ δέν προχώρησαν στή δεύτερη, καί οί μισοί άπό τούς 
μαθητές τής δεύτερης τάξης ποτέ δέν πήγαν στήν τρίτη.·20 Τά τρία 
τέταρτα τών μαθητών έγκατέλειψαν τό σχολείο προτοΰ μάθουν ανά
γνωση. Έμαθαν δμως δτι δέν κάνουν γιά τό σχολείο, Ιμαθαν πόσο 
φτωχικά ήταν τά ροΰχα τους, πόσο κακοί οί τρόποι τους, καί πόσο 
ανόητοι ήταν σέ σύγκριση μ’ αύτούς πού προχώρησαν στις μεγαλύ
τερες τάξεις. Αύτό τούς βοήθησε νά δεχθοΰν τά μεγαλύτερα προνό
μια καί τήν δύναμη τής άξιας μειοψηφίας καθώς καί τή δική τους 
αντίστοιχη φτώχεια καί πολιτική άδυναμία. 'Όμως δέν ήταν έτοι
μοι σάν τά μεγαλύτερα άδέλφια τους νά δεχθοΰν τούς περιορισμούς 
τής παραδοσιακής τους μοίρας. Τό νά πάει κανείς γιά λίγο μόνο 
στό σχολείο τοΰ προξενεί μεγάλη δυσαρέσκεια. "Οσο περισσότερο 
καιρό ένας άποτυχημένος μαθητής πήγε σχολείο, τόσο περισσότε
ρο τόν πληγώνει πού άπορρίφθηκε. Τό παιδί πού δέν έμαθε ποτέ 
νά διαβάζει μπορεΐ άκόμα νά δεχθεί τήν κατωτερότητα του σά γε-

10. Ά πδ στοιχεία της Οικονομικής ’Αποστολές γ ιά  τήν Λατινική ’Α
μερική, Σαντιάγκο Χιλής.
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γονός τής ζωής. Ό  μαθητής πού προχωρεί στίς μεγαλύτερες τάξεις 
ίσως νά καταλάβει δτι δέν διαφέρει σέ τίποτα άπό τά παιδιά τοΰ 
δημάρχου, τοΰ έμπορα ή τοΰ δασκάλου παρά μόνο στδ δτι έκείνα 
διαθέτουν τά λεφτά καί τήν έπιρροή πού χρειάζονται γιά νά προ
χωρήσουν στό γυμνάσιο ή στό κολλέγιο, ένώ αύτός θά πρέπει νά 
μείνει πίσω επειδή δέν τά διαθέτει δλα αύτά. IV αύτόν, είναι πο
λύ σκληρό νά δεχθεί τό γεγονός δτι τά παιδιά αύτά θά έξασκοΰν 
καλύτερα έπαγγέλματα, θά κατέχουν ύψηλότερες θέσεις, καί θά 
κερδίζουν τά ωραιότερα κορίτσια, μόνο καί μόνο έπειδή μπόρεσαν 
νά μείνουν στό σχολείο περισσότερο άπό εκείνον-

Ό  κόσμος τών νικητών; "Αν αύτό ήταν δλο, τότε ισως νά 
υποστηρίζαμε άκόμα τά σχολεία- Άλλά οί νικητές αύτοΰ τοΰ παι
γνιδιού Ιχουν παράξενη τύχη. Οι ΌθωμανοΙ «ύνούχιζαν τούς όπο- 
ψήφιους γιά διοικητικές θέσεις. Τά σχολεία καθιστοΰν τόν φυσι
κό εύνουχισμό άνώφελο, γιατί κάνουν αύτή τή δουλειά πιό Απο
τελεσματικά ήδη άπδ τά πρώτα χρόνια τής Ανθρώπινης ζωής. Αύ
τή είναι, βέβαια, μιά άπλοϊκή μεταφορά. ΙΙαρ’ δλο πού ύπάρχουν 
στοιχεία δτι τά κορίτσια τά καταφέρνουν καλύτερα στό σχολείο 
άπ5 δ,τι τ’ Αγόρια, αύτό Αναμφίβολα δφείλεται περισσότερο σέ κοι
νωνικούς παράγοντες παρά σέ φυσικούς. Ή  παραπάνω μεταφορά 
περισσότερο ύποτιμά παρά ύπερεκτιμα τά γεγονότα. Τό σχολείο 
τιθασεύει —κοινωνικά εύνουχίζει—- καί τ’ Αγόρια καί τά κορίτσια 
μέσω μιας διαδικασίας πολύ πιό είσδυτικής άπ’ δ,τι ή καθαρή έπι- 
λογή Ανάλογα μέ τό φύλο. Τό σχολείο άπαιτεί προσαρμογή προ- 
κειμένου νά έπιζήσει κανείς καί Ιτσι διαμορφώνει τούς μαθητές 
ώστε νά υποτάσσονται ατούς κανόνες τής έπιβίωσηςΛ* ’Εάν τό νά 
μάθεις τό έπίσημο σχολικό πρόγραμμα είναι τό πρωταρχικό κρι
τήριο, τότε αύτό δέν θά ήταν τόσο κακό, άν καί θά ύποκάθιστοϋσε 
τήν μάθηση αύτοΰ, πού ό Γουάιτχεντ καί άλλοι φιλόσοφοι άποκά- 
λεσαν νεκρή γνώση γιά μιά Αληθινή μάθηση. Τά ούσιαστικά κρι
τήρια έπιβίωσης είναι Ακόμα χειρότερα. ’Εκτός άπό τόν πλοΰτο καί

11. Ό  Ρίτσαρντ Χόγκαρτ περιγράφει λαμπρά τήν ψυχολογική Ιπΐ- 
δραση τών σχολείων πάνω σέ υπότροφους μαθητές πού προέρχονται άπό τήν 
αγγλική εργατική τάξη, στδ βιβλίο, Ή  χρησιμότητα τής Μόρφωσης: Με
ταβαλλόμενα μοντέλλα στήν άγγλική μαζική παιδεία, C hatto  & W indus, 
1957’ Penguin 1958.
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τήν έπιρροή τών γονιών, περιλαμβάνουν καί τήν ικανότητα νά νι
κάς στο παιχνίδι, καί αύτό είναι έκεΐνο, πού σύμφωνα μέ τόν Τζών 
Χόλτ καί άλλους διορατικούς δασκάλους, μαθαίνουν κυρίως στό σχο
λείο οί έπιτυχημένοι μαθητές.^2 5Ή, δπως τό Ιθεσε δ Μένκεν, τό βα
σικό πράγμα πού μαθαίνουν στό σχολείο οι μαθητές είναι πώς νά λέ
νε ψέμματα. Αύτό δύσκολα μπορεΐ νά τό άποφύγει κανείς, τήν στιγμή 
πού ή έπιβίωση στό σχολείο παίζει αποφασιστικό ρόλο στό βαθμό 
τών προνομίων καί τής δύναμης πού δ μαθητής θά απολαμβάνει 
σάν ένήλικος.

Τό νά λέμε δτι τά σχολεία διδάσκουν τήν προσαρμογή καί 
συγχρόνως διδάσκουν τούς μαθητές πώς νά νικούν στό παιχνίδι δέν 
είναι καθόλου Αντιφατικό. Γιατί τό νά νικάς στό παιχνίδι εί
ναι μιά μορφή προσαρμογής. Οί δάσκαλοι προσωπικά μπορεΐ νά 
ένδιαφέρονται γι’ αύτά πού μαθαίνουν τά παιδιά, άλλά τό σχολικό 
σύστημα Αναφέρει μόνο τούς βαθμούς πού παίρνουν. Οί περισσότε
ροι μαθητές μαθαίνουν νά ύπακούουν στους κανόνες πού τά σχολεία 
μπορούν νά έπιβάλλουν, καί νά παραβαίνουν τούς Αλλους. Άλλά, 
έπίσης, οί διάφοροι μαθητές μαθαίνουν, σέ διαφορετικό βαθμό, νά 
ύπακούουν στούς κανόνες, νά τούς Αγνοούν ή νά τούς έκμεταλλεύ- 
ονται. Αύτοί πού τούς Αγνοούν τελείως γίνονται οί Αποτυχημένοι, 
καί μαθαίνουν κυρίως οτι δέν Ανήκουν στό σχολείο ή στήν κοινω
νία πού τό σχολείο Αντιπροσωπεύει. Αύτοί πού συμμορφώνονται 
μέ τούς κανόνες γίνονται οί έξαρτημένοι παραγωγοί καί κατανα
λωτές τής τεχνολογικής κοινωνίας. Αύτοί πού νικάν στό παιγνίδι 
τοΰ σχολείου γίνονται οί εκμεταλλευτές τής κοινωνίας. Εκείνοι πού 
επηρεάζονται Απ’ τήν πειθαρχία τοΰ σχολείου τό λιγότερο, είναι 
αύτοί πού Ακολουθοΰν χωρίς πρόβλημα τις έντολές του καί δέν 
αισθάνονται τήν ανάγκη νά τις παραβιάσουν. Είναι, ή γίνονται, 
Αριστοκράτες ή επαναστάτες. Αύτό, δπωσδήποτε, συνέβαινε προτού 
τά σχολεία Αρχίσουν νά καταρρέουν. Τώρα οί κάθε εϊδους μαθη
τές συνωστίζονται στήν Ιξοδο, Ινώ τά σχολεία Αγωνίζονται σ’ 2να 
παρόμοιο συνωστισμό, προκειμένου νά Αρπάξουν μέ κάθε μέσο τούς 
Αποστάτες.

12. Τζών Χόλτ, «Πίδς τά παιδιά Αποτυχαίνουν», Pitm an, 1964" Pen
guin, 1969.
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Παλιότερα, στίς άρχές τοΰ αιώνα, τά σχολεία ήταν άκόμα ένας 
περιορισμένος θεσμός καί δλοι δσοι δέν Εκαναν γιά αύτά είχαν άλ
λες προοπτικές μόρφωσης. Πριν πενήντα χρόνια σέ καμιά χώρα τοΰ 
κόσμου ούτε τό 10% παιδιών ήλικίας 13 -19 Ετών δέν πήγαινε 
σχολείο. Τά σχολεία Αναπτύχθηκαν τόσο γρήγορα έν μέρει γιατί 
ετυχε νά καταφέρνουν αύτό πού ήταν σημαντικό γιά τήν τεχνολο
γική Εποχή, δταν αύτή άρχιζε. Τό μονοπώλιο της εκπαίδευσης άπό 
τά σχολεία Εγινε πραγματικότητα σάν μιά μορφή τοΰ μονοπώλιου 
τής τεχνολογίας. Ό  κύριος λόγος πού χρειαζόμαστε Εναλλακτικές 
λύσεις είναι γιατί τά σχολεία κλείνουν τήν πόρτα στήν Απελευθέ
ρωση τοΰ άνθρώπου άπό αύτό τό μονοπώλιο. Εξασφαλίζουν Εκεί
νους πού κληρονομούν τήν Επιρροή σ’ Ενα κόσμο πού κυριαρχείται 
άπό τήν τεχνολογία, ώστε νά είναι αύτοί πού θά κερδίσουν Απ’ αύ
τή τήν κυριαρχία, καί άκόμη χειρότερα, θά είναι Ανίκανοι νά τήν 
Αμφισβητήσουν. ’Ό χι μόνο οί Αρχηγοί άλλά καί οί οπαδοί τους δια
μορφώνονται άπό τό παιχνίδι τοΰ σχολείου Ετσι ώστε νά παίζουν 
τό παιχνίδι τής άνταγωνιστικής κατανάλωσης —  πρώτα νά φθά- 
σουν καί ύστερα νά ξεπεράσουν τά Επίπεδα τών άλλων. ’Εάν οί κα
νόνες είναι δίκαιοι ή άν τό παιχνίδι Αξίζει είναι Εκτός θέματος.

Τό σχολείο Εχει γίνει ή παγκόσμια Εκκλησία μιας τεχνολο
γικής κοινωνίας, Ενσωματώνοντας καί μεταφέροντας τήν Ιδεολογία 
της, διαμορφώνοντας τά μυαλά τών άνθρώπων ώστε νά δεχθοΰν αύ- 
τήν τήν ιδεολογία, καί άπονέμοντας κοινωνικά άξιώματα άνάλογα 
μέ τήν Αποδοχή. Τό πρόβλημα δέν είναι Απόρριψη τής τεχνολο
γίας άπό τόν άνθρωπο. Άλλά ή προσαρμογή, ή κατεύθυνση καί 
ό Ελεγχός της. Ό  καιρός είναι λίγος καί μόνη Ελπίδα φαίνεται νά 
είναι ή Εκπαίδευση — ή Αληθινή Εκπαίδευση γιά Ελεύθερους 
Ανθρώπους ικανούς νά διαφεντεύουν τήν τεχνολογία παρά νά σκλα- 
βωθοΰν άπ’ αύτήν, ή Απ’ άλλους στό δνομά της.

Υπάρχουν πολλοί δρόμοι πού δδηγοΰν στή σκλαβιά, Αλλά λίγοι 
είναι οί δρόμοι γιά άνεξαρτησια καί Ελευθερία. Ή  τεχνολογία 
μπορει νά σκοτώσει δηλητηριάζοντας τό περιβάλλον, μέ τόν μον
τέρνο πόλεμο, καί μέ τόν υπερπληθυσμό. Μπορει νά σκλαβώσει 
άλυσσοδένόντας τούς άνθρώπους σέ άτέλειωτους κύκλους μιας άν- 
ταγωνιστικής κατανάλωσης, μέ τά μέσα τοΰ Αστυνομικού κράτους, 
δημιουργώντας Εξάρτηση πάνω σέ τρόπους παραγωγής πού μακρο
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πρόθεσμα δέν είναι βιώσιμοι. Δέν ύπάρχουν σίγουροι δρόμοι δρα
πέτευσης άπ” αυτούς τούς κινδύνους. Δέν θά ύπάρξει δμως καί 
κανένας άπολύτως δρόμος, δν οι άνθρωποι παραμείνουν ύποτα- 
γμένοι σέ μιά μονολιθική αίώνια ορθοδοξία. Ή  πρώτη τροποποίη
ση τοΰ Συντάγματος τών Η.Π.Α. ήταν ορόσημο στήν ιστορία. «Δέν 
θά ύπάρξει καθιέρωση θρησκείας». Μόνο οί δροι, καί ή έκταση 
τοΰ προβλήματος έχουν αλλάξει- Ή  μεγαλύτερη άπειλή σήμερα 
είναι ’ένα, παγκόσμιο μονοπώλιο στήν καταδυνάστευση τής Ανθρώ
πινης σκέψης.



"Εμαθα κάτι στδ σχολείο σήμερα.
Γράφτηκα στά μαθήματα κιθάρας, προγραμματισμοί ήλεκτρονικών έγκεφά- 
λων, τέχνης των βιτρώ, κατασκευές παπουτσιών, καί στό Ιργαστήρι φυσι
κών τροφών.
ΜοΟ δώσανε νά μάθω ’Ορθογραφία, Ιστορ ία , ’Αριθμητική καί ϊπρεπε νά 
σπουδάσω δύο έξάμηνα.

Καί τ ί έμαθες;

"Εμαθα πώς αύτό πού θέλεις καί αδτό ποδ μαθαίνεις elvat δύο διαφορετικά 
πράματα.

Τσάρλς Σούλτς: Φυστίκια.



2. Τί κάνουν τά σχολεία

Τά σχολεία υποτίθεται δτι μορφώνουν. Αύτή είναι ή ιδεολογία τους 
καί δ κοινωνικός τους σκοπός. Μέχρι τώρα προχώρησαν άνενό- 
χλητα γιατί Ιν μέρει, ή έκπαίδευση είναι ενας δρος πού σημαίνει 
διαφορετικά πράγματα γιά διαφορετικούς άνθρώπους. Τά διάφορα 
σχολεία κάνουν βέβαια διάφορα πράγματα, άλλά δλο καί πιό 
πολύ τά κάθε είδους σχολεία δλων τών χωρών, συνδυάζουν σέ 
διαφορετικό έπίπεδο τέσσερες ξεχωριστές λειτουργίες: κηδεμόνευ- 
ση, έπιλογή κοινωνικού ρόλου, κατήχηση καί έκπαίδευση, δπως 
συνήθως αυτός δ δρος όρίζεται μέ τήν έννοια τής άνάπτυξης τών 
ικανοτήτων καί της γνώσης. Είναι δ συνδυασμός αύτών τών λει
τουργιών πού καθιστά τήν σχολική έκπαίδευση άκριβή. Καί είναι 
ή σύγκρουση αύτών τών λειτουργιών πού καθιστά τά σχολεία α
νεπαρκή. Καί είναι έπισης, δ συνδυασμός αύτών τών λειτουργιών 
πού τείνει νά φτιάξει τά σχολεία έναν απόλυτο θεσμό, πού τά 
Ιχει φτιάξει ενα διεθνή θεσμό καί πού τά φτιάχνει ένα τόσο Απο
τελεσματικό δργανο κοινωνικού ελεγχου.

Σήμερα, ή κηδεμόνευση έκτελεΐται σέ διεθνές επίπεδο άπό 
τά σχολεία ώστε είναι δύσκολο νά θυμάται κανείς τί γινόταν άλ
λοτε- Τά παιδιά πρέπει, βέβαια, νά τά φροντίσει κανείς — έφό
σον, δμως, είναι πράγματι παιδιά, καί δχι άπλώς νεαρά μέλη 
τής κοινότητας πού παίρνουν μέρος στις συνηθισμένες παραγωγι
κές καί κοινωνικές ύποθέσεις της- Πολλά νέα παιδιά, σ’ δλο τόν κό
σμο, ζοΰν άκόμα στις άστικές καί άγροτικές συνοικίες τών φτωχών 
χωρίς καμιά ιδιαίτερη φροντίδα.·*

1. Μόνο οί μητέρες, ποί» Ιχουν απελευθερωθεί άπό τήν άγγαρεία τής 
προετοιμασίας καί τής παραγωγής τής τροφής, είναι αυτές ποί) τδ βρί
σκουν άναγκαίο νά άναθέσουν τήν φροντίδα τδν παιδιών τους σέ άλλους. 
Αδτδ δφείλεται σέ άλλες διαφορές μεταξύ τών μοντέρνων καί τ(Λν παρα-
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Ή  φροντίδα τοΰ παιδιού κοστίζει λεφτά, καί παρ’ δλο πού 
τά σχολεία τήν παρέχουν σχετικά φτηνά, σ’ αύτήν πηγαίνουν τά 
περισσότερα λεφτά τοΰ σχολικού προϋπολογισμού.2 Μελέτες πού 
Ιγιναν στό Πουέρτο Ρίκο άπό τόν Άντονυ Λώρια, δείχνουν δτι 
λιγότερο άπό τό 20% τοΰ χρόνου τοΰ δάσκαλου είναι διαθέσιμο 
γιά διδασκαλία. Τό δπόλοιπο ξοδεύεται σέ Ιλεγχο συμπεριφοράς 
καί διοικητική ρουτίνα. Τά στοιχεία τοΰ Λώρια ένισχύουν τήν α
νακοίνωση πού Ικανέ κάποτε δ Τζών Γκάρντνερ πολύ προτοΰ νά 
γίνει υφυπουργός Υγιεινής, Έκπαιδεύσεως καί Προνοίας στήν 'Ο
μοσπονδιακή κυβέρνηση τών Η.Π.Α. Είπε πώς δλα δσα μαθαίνει 
ένας άπόφοιτος γυμνασίου στά δώδεκα χρόνια σχολείου θά μπο
ρούσε νά τά μάθει εύκολα σέ δύο χρόνια καί μέ λίγη προσπάθεια 
μέσα σέ ένα. Έφόσον ή φροντίδα τοΰ παιδιοΰ είναι ή πιό χειρο
πιαστή ύπηρεσία πού τά σχολεία παρέχουν καί άφοΰ οί γονείς 
φυσικά έ ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α ι  γ ι ά  τ ή ν  π ο ι ό τ η τ α  α ύ- 
τ ή ς τής φροντίδας, ή λειτουργία αύτή Ιχει τήν προτεραιότητα 
στούς σχολικούς πόρους. Οί άλλες λειτουργίες πρέπει νά άνταγο)- 
νιστοΰν γιά δ,τι Ιχει άπομείνει, άφοΰ πρώτα ίκανοποιηθοΰν, σύμ
φωνα μέ τά τοπικά μέτρα, ή άσφάλεια, ή άνεση καί οί διευκολύν
σεις.

Καθώς τά παιδιά μεγαλώνουν, ή φροντίδα τους, γίνεται παρα- 
δόξως πιό έκτεταμένη καί άκριβότερη. Οί πραγματικές ώρες πού 
διαθέτονται γιά τό σχολείο αύξάνουν, τά κτίρια γίνονται πολυ-

δοσιακών κοινωνιών. Τά μεγαλύτερα παιδιά φεύγουν άπό τδ σπίτι καί πανε 
σχολείο, οί πατεράδες πανε στή δουλειά, δ παππούς καί ή γ ια γ ιά  καθώς 
καί τά άλλα μέλη τής μεγάλης οικογένειας παραμένουν στά χωριά ή στούς 
περιφερειακούς συνοικισμούς τής πόλης. ’Άν δέν ύπήρχε τό σχολείο, ή 
φροντίδα τού παιδιού σ τή . μοντέρνα οικογένεια θά 2πεφτε αποκλειστικά 
πάνω στή μητέρα, "Ετσι τά σχολεία βοηθούν στήν απελευθέρωση τής σύγ
χρονης γυναίκας, άλλά μόνο φυλακίζοντας τό παιδί της καί δένοντας πιό 
σφιχτά αύτήν καί τόν άντρα της μέ τό έπάγγελμά τους ώστε νά μπορούν 
νά πληρώνουν τό σχολείο. ΟΕ γυναίκες, σίγουρα, δέν χρειάζονται μόνο τήν 
απελευθέρωση πού τά σχολεία προσφέρουν, άλλά πολύ περισσότερα. Ά λλά 
και οί άντρες καί τά παιδιά επίσης έχουν τήν άνάγκη νά άπελευθερωθοΰν. 
Τό ίδιο ισχύει καί γ ιά  τούς μαύρους καί δσους δποφέρουν άπό Ιδιαίτερες 
διακρίσεις. Ά ν  καί κάθε δμάδα πρέπει νά διαμορφώσει τις δικές της 
άνάγκες καί νά δώσει τΙς μάχες της, οί ομάδες μπορούν νά νικήσουν μόνο 
τήν μάχη καί ποτέ τόν πόλεμο, έκτός άν !νιί>σουν τίς δυνάμεις τους μ’ 
αύτές καί τών άλλων καταπιεσμένων.

2. Σύνοψη Εκπαιδευτικών Στατιστικών, 1968, Τυπογραφείο Κυβέρ
νησης ΗΙΙΑ, ΟΕ - 10024 - 68.
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τελή, ή αναλογία τών έμμισθοί ενηλίκων σέ σχέση μέ τούς σπου
δαστές αύξανε’, δπως καί οί μισθοί τους. "Οπου δέν ύπάρχουν 
σχολεία, τά παιδιά προσφέρουν περισσότερα στήν κοινότητα καί 
χρειάζονται λιγότερη βοήθεια όσο μεγαλώνουν-3 Τό γυμνάσιο ό
μως, παίρνει περισσότερο άπό τόν καιρό τών μαθητών, άπ’ ότι τό 
δημοτικό καί κοστίζει επίσης περισσότερο, Ινώ τά περισσότερα 
κολλέγια καί πανεπιστήμια άπασχολοΰν όλο τό χρόνο τοΰ φοιτη
τή, σ’ ενα δλο καί αύξανόμενο ωριαίο κόστος, καθώς οί μαθητές 
προχωροΰν στήν άκαδημαϊκή κλίμακα. Τά Ιξοδα τής άνωτέρας 
εκπαίδευσης, δμολογουμενως, κοστίζουν περισσότερο άπ’ ότι ή ά- 
πλή φροντίδα έπιτήρησης, άλλά σ’ ύψηλότερο ή χαμηλότερο έπί- 
πεδο δ χρόνος πού οί μαθητές ξοδεύουν στό σχολείο είναι Ινας σο
βαρός παράγοντας κόστους. Ό  χώρος έπίσης κοστίζει' τά κτίρια τοΰ 
κολλεγίου, δπου μένουν ο! φοιτητές άπομονωμένα άπό τό μή άκαδη- 
μαϊκό περιβάλλον, κοστίζουν πολύ άκριβότερα άπό τόν παιδικό 
σταθμό τής γειτονιάς.

Άλλά, ή πραγματικά σοβαρή συνέπεια τής συστηματικώς πακε- 
ταρισμένης κηδεμόνευσης, σέ σχέση μέ τις άλλες λειτουργίες τοΰ 
σχολείου, είναι ή έπέκταση τής παιδικής ηλικίας άπό τά δώδεκα 
στα είκοσιπέντε καί άπό τούς γιούς καί τις κόρες τών πλούσιων 
στούς νέους δλόκληρης τής κοινωνίας. Αύτό μέ τή σειρά του είναι 
μόνο μία δψη τής διαφοροποίησης τής σύγχρονης ζωής σέ σχο
λείο, έργασία καί σύνταξη-

"Οσο διάστημα τά παιδιά σπουδάζουν, παραμένουν καί παι
διά — οικονομικά, πολιτικά, άκόμη καί νομικά. ’Ά ν καί δέν ύ
πάρχουν τυπικές νομικές κυρώσεις εναντίον τών σπουδαστών, σά 
σπουδαστές, μποροΰν νά χάνουν τό δικαίωμα νά σπουδάζουν καί 
έπομένως νά έργάζονται δπου προτιμοΰν καί νά έχουν κοινωνικό 
κύρος. Ή  σχολική ιδιότητα παραμένει έπίσης ενα άπό τά μεγα
λύτερα στηρίγματα τών περιορισμών λόγω ηλικίας σχετικά μέ 
τό δικαίωμα ψήφου, Ιργασίας, συνάψεως συμβολαίων καί άπόκτη- 
σης άλλων συνταγματικών δικαιωμάτων καί προστασιών. Τό ίδιο 
τό σχολείο σάν κηδεμόνας, περισσότερων παρά ποτέ άτόμων, λόγω

3. Κάτω άπό αύτό τό πρίσμα βλ. τό ιστορικό της αντίθεσης τ<5ν έρ- 
γατικδν σωματείων πρός τά γυμνάσια στό βιβλίο τοδ Μέρλ Κέρτι, Οί κοι
νωνικές ίδέες των άμερικανδν Εκπαιδευτικών L ittlefield  Adams, 1959.

27



τής διεύρυνσης τών διαστάσεων τής ζωής τους καί τών δλο καί 
περισσότερων ωρών καί ένδιαφερόντων, βρίσκεται πολύ κοντά στό 
δρόμο γιά νά ένωθεΐ μέ τόν στρατό, τίς φυλακές καί τά άσυλα 
τών τρελλών σάν £να άπό τά δλοκληρωτικά Ιδρύματα τής κοι
νωνίας· Μέ τήν στενή έννοια, ολοκληρωτικά ιδρύματα είναι αύτά 
πού Ιλέγχουν άπόλυτα τήν ζωή τών τροφίμων τους, ακόμα καί ό 
στρατός, τά άσυλα καί ο! φυλακές, τό κάνουν αύτό μόνο γιά συγ
κεκριμένους τρόφιμους, Μόνο τά σχολεία δπου είναι κανείς Ισωτε- 
ρικός καί δέν κάνει διακοπές θά μπορούσαν μέ τήν στενή Ιννοια 
νά δνομασθοϋν δλοκληρωτικά ιδρύματα, άλλά ί'σως δ αύστηρός 
δρισμός νά δίνει πολύ μεγάλη σημασία στό σώμα καί πολύ μικρή 
στό μυαλό καί στό πνεύμα. Τά σχολεία διεισδύουν στίς ζωές καί 
στίς προσωπικότητες τών μαθητών τους μέ δυναμικούς καί πονη
ρούς τρόπους καί Ιχουν γίνει δ κυριαρχικός θεσμός στή ζωή τών 
σύγχρονων άνθρώπων, στή διάρκεια τών πιό διαπλαστικών τους 
χρόνων.

Μελέτες σχετικά μέ τίς φυλακές καί τά άσυλα δείχνουν πόσο 
συντριπτικά αύτά τά ιδρύματα προκαλοΰν ακριβώς τήν συμπερι
φορά πού είναι φτιαγμένα γιά νά διορθώσουν. Σ’ 2να πείραμα σχε
δόν δλα τά μέλη μιας δμάδας άπό άτομα πού είχαν χαρακτηρι- 
σθεϊ σάν Απελπιστικά φρενοβλαβή, τρόφιμοι άσυλου γιά περισσό
τερα άπό είκοσι χρόνια, άπολύθηκαν σάν θεραπευμένοι ύστερα 
άπό τήν παραμονή τους γιά μερικούς μήνες σέ «φυσιολογικό» πε
ριβάλλον- Σ’ Ινα άλλο πείραμα, έπέτρεψαν σέ μιά δμάδα Ατόμων 
πού είχαν χαρακτηρισθεΐ έπικίνδυνα φρενοβλαβή νά δργανώσουν 
ενα είδος αύτοδιοίκησης μεταξύ τους καί αύτά τό κατάφεραν χωρίς 
κανένα έπεισόδιο-·5

Μιά άνάλογη θεραπεία γιά τό ξεσήκωμα τών φοιτητών θά 
ήταν νά πάψουνε νά χρησιμοποιούν σάν παιδιά Ανθρώπους άρκετά 
μεγάλους γιά νά έχουν δικά τους παιδιά καί συγχρόνως νά τούς 
ύποστηρίξουν καί νά παλαίψουν γιά τά δικαιώματα τους. Αύτό
W

4, Ρ. Γκουρζόϋ, μιά άδημοαίευτη μελέτη του πού διαβάστηκε στήν 
Συνδιάσκεψη Προγραμματισμού καί ’Ανάπτυξης, πού είχε οργανωθεί άπ’ τό 
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης τοΰ κρατικοΰ Ιΐανεπιστημίου της Νέας Ύόρκης, 
καί δγινε στό Σαρατόγκα ΣπρΙγκς μεταξύ 1 1 -2 4  Νοεμβρίου τοδ 1969. Γιά 
παρόμοια στοιχεία βλέπε τά διάφορα βιβλία τοΰ Ρ. Ααίνγκ.
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φυσικά, άπαιτεΐ καί άλλες κοινωνικές αλλαγές γιά νά γίνει, έκτος 
"άπ’ τό διαζύγιο πού πρέπει νά πάρουν οί φοιτητές άπ’ τήν έπι- 
τήρηση πού έξασκεΐ πάνω τους ή έκπαίδευση στίς άνώτερες βα
θμίδες των σπουδών, άλλά χρειάζονται άκόμα καί άρκετές άλλες 
άλλαγές, τό ϊδιο σπουδαίες, αν ή κοινωνία θέλει νά έπιβιώσει.

Μιά δεύτερη λειτουργία τών σχολείων, πού βρίσκεται άμεσα 
σέ αντίθεση μέ τούς εκπαιδευτικούς σκοπούς τους, περισσότερο 
κα'ι άπό τήν Ιπιτήρηση, είναι ή έπιλογή τών νέων πάνω στά κοι
νωνικά χνάρια πού θά ακολουθήσουν σάν ένήλικοι. "Ενα μέρος 
αύτής τής επιλογής γίνεται στό γυμνάσιο καί στό κολλέγιο δταν 
οι μαθητές αρχίσουν νά διαλέγουν τό Ινα ή τό άλλο έπάγγελμα, 
καί γράφονται σέ εΐίδικά προγράμματα διάρκειας άπό ένα ώς δώ
δεκα χρόνια προκειμένου νά προετοιμασθοϋν έπαγγελματικά. Τά 
αποτελέσματα άκόμα καί τής αποδεκτής αύτής δψης τοΰ έπαγγελ- 
ματικού προσανατολισμού στό σχολείο είναι συχνά καταστρεπτικά 
καί άποτελοΰν σπατάλη. "Ενα μέρος τής σπατάλης δφείλεται στό 
μεγάλο ποσοστό αποτυχίας δχι μόνο στίς έπαγγελματικές καί έμπο- 
ρικές σχολές, άλλά καί στό ϊδιο τό έπάγγελμα καί τό έμπόριο, καί 
συχνά ύστερα άπό διαρκείς καί δαπανηρές έπενδύσεις πού Ιχουν 
γίνει. Πολλοί άνθρωποι άνακαλύπτουν δτι ή ιατρική ή ή διδασκα
λία δέν τούς ταιριάζει’ κάτι πού θά μπορούσαν νά τό είχαν κατα
λάβει πολύ πιο νωρίς καί μέ φτηνότερο τρόπο άν είχαν ξεκινήσει 
σάν νοσοκόμοι ή βοηθοί διδασκάλων. Άκόμα καί έκεϊνοι πού πα
ραμένουν σ’ αύτό πού διάλεξαν, δέν κατορθώνουν νά άποφύγουν 
τήν μεγάλη σπατάλη χρόνου καί χρημάτων. Σύμφωνα μέ τήν λαο
γραφία πολλών επαγγελμάτων, τά πρώτα χρόνια τής έργασίας 
του τά ξοδεύει κανείς προσπαθώντας νά ξεχάσει αύτά πού Ιμαθε 
στό σχολείο σχετικά μέ τήν κλίση του- Συσκέψεις καί άλλες ειλι
κρινείς καί συστηματικές προσπάθειες γίνονται γιά νά περιορι- 
σθεΐ στό έλάχιστο αύτή ή σπατάλη, άλλά είναι άμφίβολο κατά 
πόσο άκόμη καί μέ μεγαλύτερα έπιπρόσθετα έξοδα, μπορούν νά 
κάνουν κάτι περισσότερο άπό τό νά έπιβραδύνουν τήν έπιτάχυν- 
σή της. Ό  μεγαλύτερος άκόμα διαχωρισμός τοΰ σχολείου άπό τήν 
ύπόλοιπη ζωή διευρύνει τό χάσμα πού καμιά προσπάθεια δέν 
μπορεΐ νά γεφυρώσει.

Τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ έπαγγελματικοΰ προσανατολισμού,
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δέν είναι ζήτημα προσωπικής έκλογης, άλλά θέμα έπιβίωσης μέσα 
στό σχολικό σύστημα. Ή  ήλικία πού τελειώνει κανείς τό σχολείο 
καθορίζει τό κατά πόσο τά άγόρια καί τά κορίτσια θά πληρωθούν 
γιά τό σώμα τους, τά χέρια τους ή τόν έγκέφαλό τους καί έπίσης, 
φυσικά, πόσο θά πληρωθούν- Αύτό μέ τήν σειρά του θά καθορίσει 
σέ μεγάλο βαθμό τό πού μπορούν νά ζήσουν, μέ π ο ιούς μπορούν νά 
κάνουν παρέα, καί γενικά τόν τρόπο ζωής τους. Παλιότερα δ κα
θένας θά μπορούσε νά κάνει Ινα έπάγγελμα εστω κι αν βρισκόταν 
πολύ χαμηλά. Σήμερα αύτό είναι πολύ δύσκολο άκόμα καί σέ 
χώρες πού Ιχουν σχολεία γιά μιά μικρή μόνο μειοψηφία. Στίς 
Η.Π.Α., τώρα είναι δύσκολο νά γίνει κανείς μαραγκός άν δέν Ιχει 
τελειώσει τό γυμνάσιο. Στήν πολιτεία τής Νέας 'Γόρκης άκόμα 
καί Ινας σκουπιδιάρης χρειάζεται δίπλωμα.

Ένώ ή οικονομική κατάσταση τοΰ σπουδαστή, σέ μεγάλο βα
θμό, έξαρταται άπό τό πότε αύτός έγκαταλείπει τις σπουδές του, 
ή δύναμη πού Ιχει κανείς στήν κοινωνία έξαρταται περισσότερο 
άπό τήν ταξινόμηση πού γίνεται δταν οί άπόφοιτοι γυμνασίου πηγαί
νουν στό κολλέγιο. Ή  άποδοχή ένός φοιτητή στό Χάρβαρντ Κόλ- 
λετζ πρακτικά έγγυαται τήν είσοδό του στίς όμάδες Ικεΐνες πού 
έλέγχουν τις μεγαλύτερες ίεραρχίες στίς Η.Π.Α. Οί κρατικές καί 
τοπικές καθώς καί οί έθνικές ίεραρχίες είναι προϊόντα τής κολ- 
λεγιακής λοταρίας. Ακόμα καί διεθνείς ύπηρεσίες διευθύνονται 
άπό τούς άποφοίτους μιας δωδεκάδας παγκόσμια διάσημων πα
νεπιστημίων.

Ή  δύναμη καί ό πλούτος δέν είναι βέβαια τό παν, άλλά σέ 
πολλά μέρη τοΰ κόσμου, σχεδόν τά πάντα βασίζονται πάνω σ’ 
αύτά. ’Ιδιαίτερα, έκεΐ πού τό σχολικό σύστημα κυριαρχεί, ό σεβα
σμός, ή φήμη, ή ύγεία, άκόμα καί ή κάθε είδους άνθρώπινη ζε
στασιά, μπορεΐ είτε νά άγοραστεΐ είτε νά παραγγελθεΐ —  άν δέν 
Ιχει ήδη δωριστεί σ’ αύτούς πού θά μπορούσαν νά τά παραγγεί- 
λουν ή νά τά άγοράσουν.

’Έτσι, τό σχολείο Ιχει γίνει μέ θαυμαστό τρόπο, μέσα σέ λι- 
γότερο άπό εναν αιώνα, δ κυριότερος μηχανισμός διανομής άξιών 
κάθε είδους μεταξύ δλων τών λαών τοΰ κόσμου, άντικαθιστώντας, 
σ’ αύτήν τήν ικανότητα, τήν οικογένεια, τήν έκκλησία καί τόν 
θεσμό τής ιδιωτικής περιουσίας. Στίς καπιταλιστικές χώρες θά
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ήταν πιό Ακριβές νά ποΰμε δ"'. τα σχολεία επιβεβαιώνουν παρά αν
τικαθιστούν τίς λειτουργίες Αξιολόγησης αύτών τών παλιότερων 
θεσμών. Ή  οίογένεια, ή θρησκεία, καί ή περιουσία, Ιχουν τέτοια 
σημαντική έπιρροή στήν είσοδο καί στήν έπιτυχία στό σχολείο 
πού ή σχολική έκπαίδευση μεταβάλλει μόνο Αργά καί δριακά τίς 
Αξιολογήσεις τής προηγούμενης έποχής. Ό  Τζέφφερσον τό Εθεσε 
σωστά όταν είπε, σάν έπιχείρημα ύπέρ τών δημόσιων σχολείων, ότι 
μ’ αύτόν τόν τρόπο, κάθε χρόνο θά συγκεντρώνουμε ενα σκορ με
γαλοφυών άπό τις στάχτες τών μαζών· Τό Αποτέλεσμα μιας τέτοιας 
διαδικασίας, δπως ή Αγγλική Αριστοκρατία τό ’χε Αντιληφθεί πολύ 
νωρίτερα Από τόν Τζέφφερσον, είναι ή διατήρηση τής Ιλίτ ζων
τανής, Αποστερώντας τίς μ.άζες Από τούς δυνάμει ήγέτες τους.

Οί κομμουνιστικές χώρες, βέβαια, κατάργησαν τήν ατομική 
ιδιοκτησία, προσπάθησαν νά εξαλείψουν τήν οργανωμένη θρησκεία 
καί ν’ Αποδυναμώσουν τόν ρόλο τής οικογένειας· Υπάρχουν δυστυ
χώς λίγα στοιχεία πού νά δείχνουν πόσο μεγάλη Ανακατανομή 
Αξιών Ιχει γίνει σ’ αυτές τίς χώρες, Αλλά ή γενική εντύπωση είναι 
δτι εγινε σέ πολύ μικρότερο βαθμό άπ’ δτι περίμενε κανείς. Μιά 
άπό τίς δυνατότερες ένισχύσεις αύτών τών έντυπώσεων προέρχε
ται Από τήν μεγάλη δμοιότητα τοϋ σχολικού συστήματος στίς κα
πιταλιστικές καί τίς κομμουνιστικές χώρες. Έκτελοϋν τίς ίδιες 
λειτουργίες καί μοιράζονται τά ίδια καθορισμένα χαρακτηριστι
κά. Δέν ύπάρχει ή παραμικρή αμφιβολία δτι τά κομμουνιστικά σχο
λεία ταξινομούν τούς μαθητές τους σέ έπαγγέλματα, σέ έπαγγελ- 
ματικά έπίπεδα, σέ διαφορές μισθοϋ, σέ στρώματα δύναμης καί προ
νομίων, μέ τόν ίδιο τρόπο Ακριβώς δπως καί τά καπιταλιστικά 
σχολεία· Τά μόνο πρόβλημα είναι άν τά βραβεία πανε στον ίδιο 
βαθμό στους γιούς καί στίς θυγατέρες τών προηγούμενων προνο
μιούχων·

Οί ήγέτες στήν κομμουνιστική Κίνα άσχολοΰνται πολύ μέ τό 
έρώτημα αύτό. Τό 1966, τά σχολεία σ’ δλη τήν Κίνα έκλεισαν 
πάνω άπό ενα χρόνο σέ μιά Απόπειρα νά γίνει ή έκπαίδευση πε
ρισσότερο ίση γιά δλους καί πιό κοντά στά προβλήματα. Οί Ανα
κοινώσεις τοϋ Μάο σχετικά μέ τήν πολιτική του δείχνουν καθαρά 
τήν έπιθυμία του νά έλευθερώσει τήν έκπαίδευση άπό τόν Γλβγχο 
τής Ιλίτ καί νά τήν κάνει καθολικά προσιτή στίς μάζες. Οί δυ
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σκολίες πού περιέχονται σ’ αυτή τήν προσπάθεια είναι παρ’ δλα 
αυτά, προφανώς φοβερές ακόμη καί γιά τόν Μάο, πού φαίνεται 
δτι τά περισσότερα σχολεία ξανάνοιξαν τό 1967 μέ άξιοσημείωτες 
άλλά δχι ούσιαστικά θεμελιώδεις άλλαγές στή δομή τοΰ συστή
ματος. Κατά πόσο αύτός ό συμβιβασμός δφειλόταν σέ ιδεολογικούς 
λόγους καί κατά πόσο σέ πρακτικούς είναι δύσκολο νά τό πει 
κανείς. Οι πιέσεις στό κτίσιμο ένός έθνους, πού βρίσκεται σέ άντα- 
γωνισμό μέ ύπερδυνάμεις σάν τήν Ρωσία ή τις H.H.A., πρέπει νά 
είναι τρομερές, καί τά σχολεία φαίνονται νά είναι Ινα σχεδόν άπα- 
ραίτητο Ιργαλεΐο γιά τό κτίσιμο τοΰ Ιθνους. Άπό τήν άλλη μεριά, 
ή έκπαιδευτική άμφισβήτηση στήν Κίνα ποτέ δέν έγκατάλειψε τήν 
ρητορική τών σχολείων. Παρ’ δλη τήν Ιμφαση στήν καθολικότητα, 
στήν πρακτικότητα καί στούς έπαναστατικούς σκοπούς, ή άμφι- 
σβήτηση άναφέρεται πάντα στήν άναθεώρηση τοΰ σχολικού συστή
ματος καί δχι στήν άντικατάστασή του·5

Πρέπει τώρα νά Ιγινε σαφές γιατί τά σχολεία άναπτύχθηκαν 
τόσο γρήγορα. Στίς μάζες καί τούς ήγέτες τους, Ιδιναν άνήκου- 
στες έλπίδες κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιά τήν έλίτ ήσαν Ινα άπα- 
ράμιλλο δργανο καί φαινόντουσαν νά δίνουν αύτό πού δέν Ιδιναν, 
ένώ επειθαν δλους δτι παίρνουν αύτό πού άξίζουν. Μόνο οί μεγάλες 
θρησκείες παρουσιάζουν κάποια άναλογία, μέ τήν ύπόσχεση τής 
καθολικής άδελφότητας πού πάντοτε προδίνεται.

Ή  προδοσία τών έλπίδων, άπό τήν γενίκευση τής σχολικής 
έκπαίδευσης, γίνεται φανερή στήν λειτουργία έπιλογής πού έπιτε- 
λοΰν τά σχολεία. Ή  έπιλογή συνεπάγεται καί χαμένους καί κερδι
σμένους καί δλο καί περισσότερο, οί Ιπιπτώσεις αύτής τής Ιπιλο- 
γή'ς είναι ισόβιες. Έξ άλλου, τό σχολείο είναι Ινας άγώνας μετ' 
Ιμποδίων, δπου ό πιό άργός πρέπει νά καλύψει μεγαλύτερη άπό- 
σταση κουβαλώντας τό δλο καί μεγαλύτερο βάρος τής έπανειλημέ- 
νης άποτυχίας, Ινώ δ πιό γρήγορος κεντρίζεται συνέχεια άπό τήν 
επιτυχία. Κι δμιος, τό τέρμα είναι τό ϊδιο γιά δλους καί δ πρώτος 
πού θά φτάσει έκεΐ, θά κερδίσει τά Ιπαθλα. "Ολες οί προσπάθειες 
γιά νά καλυφθεί ή πραγματικότητα αύτής τής κατάστασης άπο-

5. ΙΙώλ Μπαντί, «Ή  διδασκαλία στήν Κίνα», Esprit, “Ιανουάριος 
1971, σβλ, 73- 78.
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τυχαίνουν. Ot γονείς ξέρουν τήν Αλήθεια, ένώ οΕ δάσκαλοι καί οί 
διευθυντές συχνά Αναγκάζονται νά τήν παραδεχθοϋν· Επομένως, 
οί εύφημισμοί σχετικά μέ τήν ύπερβολική σημασία, τής μάθη
σης καί μέ τό νά κάνουμε τό καλύτερο πού μπορούμε είναι Από 
μόνοι τους νικημένοι. Δέν ύπάρχει λοιπόν Αμφιβολία κάτω άπό αυ
τές τίς συνθήκες, πώς μερικά παιδιά φεύγουν, ένώ άλλα δουλεύουν 
γιά νά κερδίσουν παρά γιά νά μάθουν.

Κατά συνέπεια τό νά τιμωρούμε τά μισά παιδιά, πού προσ
παθούν νά μάθουν αύτά πού ή κοινωνία προσπαθεί νά τούς διδάξει, 
δέν είναι καί ή χειρότερη πλευρά τοΰ συνδυασμού τής έπιλογής 
κοινωνικού ρόλου καί τής έκπαίδευσης· Τέτοια τιμωρία είναι άνα- 
πόφευκτο Αποτέλεσμα τής σχετικής Αποτυχίας, πού δ μισός σχολι
κός πληθυσμός. δοκιμΑζει, ένώ Ανεβαίνει στή σχολική κλίμακα καί 
συναγωνίζεται μέ τούς πιό έπιτυχημένους Αντιπάλους του. Τέτοια 
τιμωρία δέν μπορει νά κάνει τίποτα άλλο παρά νά δδηγήσει αότόν 
τόν ζωηρό πληθυσμό ν’ άντιστέκεται σ’ δλες τίς μελλοντικές προσ
πάθειες πού θά τόν παρακινούν νά μάθει δτιδήποτε διδάσκεται 
στό σχολείο. Άλλά αύτό είναι μόνο τό μικρότερο κακό. Τό μεγα
λύτερο είναι πώς τό σχολείο άναγκαστικά ταξινομεί τούς μαθητές 
σέ ίεραρχίες προνομίων πού μοιάζουν μέ κάστες. Μπορει νά μήν 
ύπάρχει τίποτα κακό στήν ιεραρχία ή στά προνόμια, Ακόμα καί 
στίς ίεραρχίες τών προνομίων, δσο αύτές είναι πολλές καί σχετικά 
Ανεξάρτητες ή μία Από τήν άλλη. "Ολα, δμως, είναι άσχημα σέ 
μιά κυρίαρχη ίεραρχία προνομίων μέ τήν δποία οί άλλες πρέπει 
νά συμμορφωθούν· Ή  γέννηση σέ μιά κάστα, ή κληρονομιά τοΰ 
πλούτου καί ή μονοπωλιακή έξάπλωση ένός κυβερνώντος κόμματος, 
δλα αύτά είναι μέσα μέ τά δποΐα ή κυρίαρχη ίεραρχία μπορει νά 
διατηρηθεί. Στό σύγχρονο τεχνολογικό κόσμο, δμως, δλα αύτά τά 
μέσα εϊτε έξαρτώνται είτε Αντικαθιστοϋνται άπό τό σχολείο. Κα
νένα σύστημα έκπαίδευσης δέν μπορει νά έχει άλλο Αποτέλεσμα 
καί καμιά κυρίαρχη ίεραρχία προνομίων δέν μπορει νά διαμορθω- 
θεΐ σ’ ένα τεχνολογικό κόσμο μέ άλλα μέσα έκτός άπό ένα ένοποιη- 
μένο σύστημα έκπαίδευσης.

’Εάν τά σχολεία συνεχίσουν γιά μερικές άκόμα γενιές νά είναι 
τό κύριο μέσον έπιλογής κοινωνικοΰ ρόλου, τό Αποτέλεσμα Οά είναι 
μιά Αξιοκρατία, δπου ή Αξία θά δρίζεται άπδ τήν διαδικασία έπι



λογής πού γίνεται στά σχολεία. Ό  Μάικλ Γιάγκ περιγράφει αυτή 
τήν κατάσταση στό βιβλίο του «Ή άνοδος τής Αξιοκρατίας».® Ή  
εικόνα του τής Αγγλικής κοινωνίας ύστερα άπό πενήντα χρόνια, εί
ναι μιά προβολή τοΰ «Νέοι) Βιομηχανικού Κράτους» τοΰ Γκάλ- 
μπραι'θ, μέ τούς τεχνοκράτες καβάλλα.7 Περιγράφει ενα σχολικό 
σύστημα, πού κυλάει συνεχώς, σπρώχνοντας σταθερά τούς μαθητές 
στά κανάλια δπου άνήκουν, σύμφωνα μέ τά προηγούμενα σκόρ τους. 
Αύτό τό σύστημα δέν κοροϊδεύει τούς άργούς μαθητές' γρήγορα μα
θαίνουν ποΰ βρίσκονται καί ποΰ πηγαίνουν, διδάσκονται δμως νά 
τούς άρέσει αύτό. Οί γρήγοροι ξέρουν έπίσης ποΰ .πάνε καί τούς 
άρέσει τόσο πολύ πού τελειώνουν προσπαθώντας νά ξαναεγκαταστή- 
σουν μιά κληρονομική αριστοκρατία βασισμένη στήν άξια. Αύτό τό 
Αντίστροφο Αγγλικό νήμα τελειώνει σ’ ενα χάπυ Ιντ πού Αποσπά 
τήν Ανθρωπότητα Από τό Αγκίστρι, δχι δμως προτού δ συγγραφέας 
δώσει τό δικό του μήνυμα Ιπαναλαμβάνοντας τόν Δάντη. Κάθε σύ
στημα δπου ο! άνθρωποι κερδίζουν αύτό Ακριβώς πού τούς Αξίζει, 
είναι Κόλαση.

Τά σχολεία καθορίζουν τήν Αξία σύμφωνα μέ τήν δομή τής 
κοινωνίας πού ύπηρετοΰν» Αύτή ή δομή χαρακτηρίζεται Από τήν 
Ανταγωνιστική κατανάλωση τεχνολογικών προϊόντων πού καθορί
ζονται άπό θεσμούς. Οί θεσμοί καθορίζουν τά προϊόντα μ’ Ινα τρόπο 
πού βρίσκεται σέ συνέπεια μέ τήν διατήρηση τής κυριαρχούσας 
ιεραρχίας προνομίων, καί δσο εΐναι δυνατό, μέ τήν εύκαιρία πού 
Ιχουν τά μέλη τής σημερινής εύνοούμενης τάξης, νά διατηρήσουν 
τήν θέση τους στή νέα «Αξιοκρατία».

Αύτό πού τά σχολεία βρίζουν σάν Αξία είναι βασικά τό προ
τέρημα νά Ιχει κανείς μορφωμένους γονείς, βιβλία στό σπίτι, ευ
καιρίες γιά ταξίδια κλπ. Ή  Αξία είναι Ινα προπέτασμα καπνοΰ 
γιά τήν διαιώνιση τών προνομίων. Ή  Ικανότητα τών τέστ IQ 8 
νά προβλέπουν τήν Απόδοση στό σχολείο δέν Αντικρούει αύτόν τόν 
Ισχυρισμό. "Οπως λέει καί ό Άρθουρ Τζένσεν, ό πιό πρόσφατος 
υπερασπιστής τών τέστ IQ, ή έξυπνάδα πού μετριέται Από αύτά

6. Μάικλ Γιάγκ, «Ί{ δνοίος αξιοκρατίας», Thames & Hudson
1938,

7. Τζών Κένβθ Γκάλμιιραϊθ, «Τό νέο βιομηχανικό κράτος», ITamish 
Hamilton, 1907' Penguin, 1969.

8. Intelligent Q uotient: αϋντέλεστής νοημοοόνης (2.T.M .).
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τά τέστ, καθορίζεται πρακτικά σάν ή ικανότητα νά πετυχαίνει κα
νείς στό σχολείο.9 Ή  άξία τοϋ βιβλίου τοϋ Μάικλ Γιάγκ είναι στό 
δτι δείχνει δτι ή άξία είναι Ενα Ιδεολογικό, δσο καί πραγματικό, 
προπέτασμα καπνού' κι δτι θά είμαστε άκόμη χειρότερα δν ή «Αλη
θινή άξία» έπρόκειτο νά άντικαταστήσει πιό πρωτόγονα μέσα διαιο')- 
νισης των προνομίων-

Ή  τρίτη λειτουργία τοϋ σχολείου είναι ή κατήχηση. Ή  κα- 
τήχηση είναι μία άσχημη λέξη. Τά κακά σχολεία, λέμε, κατη
χούν· Τά καλά διδάσκουν βασικές άξίες. "Ολα τα σχολεία, δμως, 
διδάσκουν τήν άξία τής παιδικής ήλικίας, τήν άξία τοΰ νά Αγω
νίζεται κανείς γιά τά βραβεία τής ζωής που προσφέρονται στό σχο
λείο καί τήν άξία τοΰ νά διδάσκεται —όχι νά μαθαίνει γιά τον έαυ- 
ΐό του—  τί είναι καλό καί τί είναι Αληθινό.·*0 Στήν πραγματικότη
τα, δλα τά σχολεία κάνουν κατήχηση μέ τρόπους πολύ πιό αποτελε
σματικούς άπ’ δσο γενικά αναγνωρίζεται.

Μέχρι νά πάνε σχολείο, τά παιδιά Ιχουν μάθει πώς νά χρη
σιμοποιούν τό στόμα τους, πώς νά χρησιμοποιούν "ή γλώσσα καί 
πώς νά έλέγχουν τις συγκινήσεις τους. "Εχουν μάθει νά βασί
ζονται στόν έαυτό τους καί Ιχουν άνταμειφθεΐ γιά τις πρωτοβου
λίες τους στή μάθηση. Στό σχολείο αύτές οί άξίες Αντιστρέφον
ται. Τά τί, πότε, ποϋ καί πώς, τής μάθησης άποφασίζονται άπό 
άλλους καί τά παιδιά μαθαίνουν δτι είναι καλό νά έξαρτώνται άπό 
τούς άλλους, δσο Αφορά τήν μάθηση. Μαθαίνουν πώς διδάσκεται 
δ,τι άξίζει καί, Αντίστροφα, δν κάτι είναι σημαντικό, κάποιος πρέ
πει νά τούς τό διδάξει.

Τά παιδιά μαθαίνουν στό σχολείο, δχι μόνο τις άξίες τοΰ 
σχολείου, άλλά νά δέχονται αυτές τις άξίες καί Ιτσι νά προοδεύουν 
μέσα στό σύστημα. Μαθαίνουν τήν άξία τής συμμόρφωσης καί παρ’ 
δλο πού αύτή ή μάθηση δέν περιορίζεται στό σχολείο έν τούτοις 
συγκεντρώνεται έκεΐ. Τό σχολείο είναι τό πρώτο σέ ύψηλό βαθμό 
θεσμοποιημένο περιβάλλον, πού έρχονται σέ έπαφή τά παιδιά. Αύ-

9. Άρθουρ Ρ . Τζένσεν, Πόσο μπορούμε νά προωθήσουμε τά IQ χα! 
τήν σχολαστική Επίτευξη; Harvard Educational Review, Χειμώνας 1969.

10. Τό Σάμερχιλ τοΰ Α.Σ. Νήλ καί τά σχολεία πού Ιχουν Ακολου
θήσει αύτό τό μοντέλο είναι λίγες Εξαιρέσεις. Παρόλα αύτά ίιϊάσκουν 
τήν Εμπιστοσύνη στό σχολικό σύστημα.



τό δέν άφορα τά όρφανά καί τά άρρωστα ή καθυστερημένα παιδιά, 
καί οί συνέπειες καθυστέρησης γιά τά παιδιά πού ζοϋν σέ Ιδρύμα
τα είναι έντυπωσιακά τεκμηριωμένες. Τά δρφανά μαθαίνουν τόσο 
καλά νά μήν άνακατεύονται μέ τΙς απαιτήσεις τών ιδρυμάτων, 
ώστε δύσκολα γίνονται Σκανά νά συνεισφέρουν κάτι χρήσιμο στήν 
κοινωνία. Φυσικά τδ Ιπιχείρημα ύπέρ τών σχολείων είναι πώς 
βρίσκουν τό σημείο ισορροπίας μεταξύ συμμόρφωσης καί πρωτοβου
λίας πού θά άπαιτήσει δ καθιερωμένος ρόλος τής ένήλικης ζωής.

Κι άλλες άξίες είναι φανερές σ’ αύτές τις δψεις τοΰ προγράμ
ματος, πού είναι παρόμοιες στά σχολεία δλου τοϋ κόσμου. Περιλαμ
βάνουν τήν προτεραιότητα πού δίνεται στίς κυρίαρχες γλώσσες, 
ζωντανές καί τεχνικές. Παραδείγματα τών πρώτων είναι ή προ
τεραιότητα πού δίνεται στήν ισπανική γλώσσα άντί τής ινδιάνικης, 
στή Λατινική ’Αμερική καί στά ρωσικά άντί τών τοπικών γλωσ
σών, στίς διάφορες περιοχές τής Σοβιετικής "Ενωσης. Παραδεί
γματα τών δεύτερων είναι ή προτεραιότητα τών μαθηματικών άντί 
τής μουσικής καί τής φυσικής άντί τής ποίησης. Υπάρχουν, προ
φανώς, σοβαροί λόγοι γι’ αύτές τίς προτεραιότητες, άλλά είναι λό
γοι πού προκύπτουν άπό τόν κόσμο δπως είναι, άγνοώντας τΙς ά- 
ξιώσεις καί τοΰ κόσμου τοϋ παρελθόντος καί τού έπιθυμητοΰ κό- 
σμοΰ τοΰ μέλλοντος. Καί περισσότερο άπ’ αύτό, αύτές οί άποφάσεις 
άντανακλοΰν δχι μόνο δλες τ'ις κυριότερες δψεις τοϋ σημερινού 
κόσμου, άλλά σέ μεγαλύτερο βαθμό άντανακλοΰν τήν ισορροπία τής 
πολιτικής καί οικονομικής δύναμης. Λιγότεροι είναι οί άνθρωποι 
πού μιλοΰν άγγλικά άπ’ δτι κινέζικα καί πολύ πιό λίγοι μιλούν 
φυσική άντί ποίηση. Απλώς τ’ άγγλικά καί ή φυσική είναι πιό 
ισχυρά αύτή τήν στιγμή.

Μιά άλλη άξία, πού είναι φανερή στό σχολείο, είναι ή άξία 
τής ιεραρχίας. Τά σχολεία άντανακλοΰν τίς κυριαρχικές άξίες καί 
διατηρούν ένα καταστρωμένο κόσμο. Κάνουν νά φαίνεται φυσικό 
καί άναπόφευκτο τό γεγονός δτι οι ίεραρχίες συσχετίζονται Ιμφυτα 
καί έξαρτώνται ή μιά άπό τήν άλλη. Τά σχολεία δέν έχουν άνάγκη 
νά διδάξουν αύτή τή θεωρία. Γίνεται γνωστή μελετώντας ενα δλο- 
κληρωμένο πρόγραμμα πού καταρτίζεται σταδιακά.

Τελικά, τά σχολειά, άφοΰ έπιτελέσουν τίς λειτουργίες τής 
φροντίδας τοΰ παιδιοϋ, τοΰ κοινωνικού κοσκινίσματος, καί τής. δι
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δασκαλίας άξιων, διδάσκουν επίσης ικανότητες καί μεταφέρουν 
γνώσεις. Στδ πανεπιστημιακό δε  Ιπίπεδο, δημιουργούν γνώσεις. 
Οί πρώτες τρεις λειτουργίες γίνονται άναγκαστικά, Εξ αιτίας τοΰ 
τρόπου, μέ τόν δποΐο τά σχολεία είναι δργανωμένα. Ή  γνωστική 
μάθηση, παρ’ δλο πού διακηρύσσεται σάν δ πρωταρχικός σκοπός 
τών σχολείων, διδάσκεται μόνο Εφόσον περισσέψουν οί πόροι μετά 
τήν ικανοποίηση τών Ενδογενών λειτουργιών- Στά σχολεία τών 
γκέττο τών πόλεων τών Η.Π.Α., καί στά σχολεία τών άγροτικών 
περιοχών τής Βραζιλίας, πού προσπαθούν νά λειτουργήσουν μ’ Ινα 
έτήσιο προϋπολογισμό 50 δολλαρίων κατά μαθητή, Ελάχιστη γνω
στική μάθηση διδάσκεται.11 12 Φυσικά Εξαιρετικοί δάσκαλοι μπο- 
ροΰν νά διδάξουν, καί έξαιρετικοί μαθητές μπορούν νά μάθουν, μέ
σα σ’ αύτά τά δρια τοϋ σχολείου. Καθώς τά σχολικά συστήματα Επε- 
κτείνονται, άπαιτώντας δλο καί μεγαλύτερες άναλογίες άπό τούς 
έκπαιδευτικούς πόρους καί άπορροφώντας περισσότερους σπουδα
στές καί δασκάλους καθώς καί περισσότερο άπό τόν διαθέσιμο 
χρόνο τους, μερικές πραγματικές Εκπαιδευτικές Εμπειρίες θά Επέλ- 
θουν. Επέρχονται δμως, παρ’ δλο πού ύπάρχει τό σχολείο καί δχι 
Επειδή ύπάρχει·*3

11. Οί Αποτυχίες τών σχολείων ατά γκέττο το>ν ΗΠΑ περιέχονται 
λεπτομερβς σέ . περισσότερα ντοκουμέντα, άπ’ 8,τι μπορούν ν’ άναφερθοδν 
έδώ. Μεταξύ αύτών είναι: Κόλμαν, "Εκθεση σχετικά μέ τήν Ισότητα εύ
κ α ιρο ν  στήν έκπαίδευση, Υπουργείο Υ γιεινής, Έκπαίδευσης καί Εδημε- 
ρίας, Γραφείο Τύπου Κυβέρνησης ΗΠΑ, Ούάσιγκτον, D C , 1966' Χέρμπερτ 
Κόλ, 36 παιδιά, Collancz, 1968, Penguin 1971' Τζόναθαν Κόζολ, θάνα
τος σέ νεαρή ήλικία, Penguin, 1968.

12. Οί αποτυχίες τών βραζιλιάνικων άγροτικδν σχολείων άπεικονί- 
ζονται μέ τόν καλύτερο τρόπο ατούς Αριθμούς των αποτυχημένων μαθητών. 
Παραπάνω άπδ τούς μισούς μαθητές εγκαταλείπουν τδ σχολείο χωρίς νά 
πάνε στήν τρίτη δημοτικοί καί σύμφωνα μέ πολλές μελέτες διαφόρων δρ- 
γανίσμδν μεταξύ τδν δποίων καί ή Ούνέσκο, οί μαθητές αύτοί δέν μαθαί
νουν οδτε άνάγνωση.

13. Ό  Πάουλο Φρέιρε καί δ Πώλ Γκούντμαν, δύο σύγχρονοι φιλόσο
φοι τής έκπαίδευσης, ξεκινώντας άπό τελείως διαφορετικό συλλογισμό, πα
ρέχουν καί οί δύο μία προσεχτικά αιτιολογημένη δποστήριξη στήν δποψη 
αύτή. 'Ο Πάουλο Φρέιρε είναι ϊνας Ικπαιδευτικός γνωστός γιά τήν έπι- 
τυχία του νά διδάσκει σέ άγρότες νά γράφουν καί νά διαβάζουν άποτελε- 
σματικά, διαθέτοντας ενα μίνιμουμ εύκολιών καί χρόνου. Μιά σύντομη Γιπε- 
ραπλοποίηση τής θέσης του είναι πώς οί άνθρωποι μαθαίνουν μόνο μέσα 
άπό τή διαδικασία, κατά τήν δποία άποκτοΟν συνείδηση τής πραγματι
κής κατάστασής τους στή ζωή, βλέποντας τελικά αύτή τήν κατάσταση κα
θαρά κάτω άπδ τΙς συνθήκες πού τούς επιτρέπουν νά δράσουν άποτ*λ«σμα
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Τά σχολεία στηρίζονται στίς περισσότερες περιπτώσεις στδν 
Ισχυρισμό τους βτι διδάσκουν ικανότητες, κυρίως γλώσσες καί μα
θηματικά. Ή  ύπεράσπιση πού άκούγεται πιό συχνά γιά τά σχο
λεία είναι: «Ποϋ άλλου θά μπορούσαν τά παιδιά νά μάθουν άνά- 
γνωση»; Πράγματι, ή άνάγνωση βρίσκεται πάντοτε στήν πρώτη 
γραμμή τής σχολικής έκπαίδευσης. Σύμφωνα μέ στοιχεία άπο- 
γραφών, σέ μιά κοινωνία ύπάρχουν περισσότεροι Ιγγράμματοι άπδ 
δτι άτομα πού πήγαν σχολείο. Έξ άλλου, δπου ή έκπαίδευση είναι 
καθολική, ύπάρχουν πάντα παιδιά πού πηγαίνουν στό σχολείο καί 
δέν μαθαίνουν άνάγνωση. Γενικά, τά παιδιά πού έχουν έγγράμμα- 
τους γονείς μαθαίνουν νά διαβάζουν άκόμα κι άν δέν πάνε σχο
λείο, ένώ τά παιδιά μέ άγράμματους γονείς συχνά άποτυχαίνουν 
νά μάθουν άνάγνωση άκόμα καί στό σχολείο.1*

τικά πάνω σ’ αδτή. ΤΑ σχολεία δέν θά μπορούσαν ποτέ νά εφοδιάσουν τούς 
μαθητές τους μέ τήν δράση πού άπαιτεΐ αύτδ τδ πρόγραμμα. Ε ίναι ένδια- 
φέρον τδ γεγονός πώς δ Ντιοδι ζήτησε κάτι άνάλογο μέ αύτή τήν δυνατή 
δράση, δταν πρότεινε τά πειραματικά σχολεία πού ούσιαστικά ποτέ δέν 
πραγματοποιήθηκαν.

Ή  θέση τοδ Γκοΰντμαν είναι έξ ίσου δπεραπλοποιημένη, καί δέν δια- 
κρίνεται εύκολα άπ’ αύτή τοΰ Φρέιρε. 'Ο Γκούντμαν υποστηρίζει πώς οί 
άνθρωποι μαθαίνουν αδτά πού χρειάζονται νά μάθουν στήν πορεία τών 
πραγματικών γεγονότων τής ζωής. Τά έπαγγέλματα καί οί τέχνες μαθαί- 
νονται μέ τήν έξάσκησή τους. Οί έπιστήμονες άναπτύσσονται μέσα σέ κοι
νότητες έπιστημόνων. Τά σχολεία μπορούν νά διδάξουν μόνο άλλοτριωμένη 
γνο')ση: γνώση ποδ έχει άποξενωθεΐ καί άπό τό πρότυπό της καί άπό τΙς 
εφαρμογές της, δηλαδή, νεκρή γνώση.

Τό άποτέλεσμα τής μετάδοσης νεκρής γνώσης, σύμφωνα μέ τόν Φρέιρε 
είναι πώς αύτή μάλλον χειραγω γεί παρά μορφώνει. 'Η  χειραγώγηση άπο- 
σκοπεί στήν προσαρμογή καί στήν άνάπτυξη μαγικής ή μυθικής στάσης 
απέναντι σ’ έκεΐνες τΙς δψεις ζωής πού άντιτίθενται στίς πιέσεις γ ιά  προσ
αρμογή. Κατά τόν Γκούντμαν ή μετάδοση νεκρής γνώσης είτε είναι χωρίς 
άποτέλεσμα είτε δδηγεΐ στήν άποψη πώς δ κόσμος είναι παράλογος. Καί 
οί δύο πιθανώς Ιχουν δίκιο. 'Ο πραγματικός κόσμος τοδ Βραζιλιάνου άγρό- 
τη είναι πολύ σκληρός γ ιά  νά τόν θεωροΰν παράλογο καί έπομένως είτε 
πρέπει νά κατασταλεί, είτε νά περιβληθεΐ μέ μαγεία . 'Ο Νεοϋορκέζος, 
άπό τήν άλλη μεριά, προστατεύεται άρκετά ώστε νά είναι Ικανός νά βλέπει 
τήν σκληρότητα τοΰ κόσμου τοο μέσα άπδ τό ήμιδιάφανο πέπλο τοδ παρα- 
λογισμοδ.

Πάουλο Φρέιρε, «Ή  μορφωτική διαδικασία τών ένηλίκων, σάν πολι
τιστική κίνηση γ ιά  έλευθερία», H arvard  E ducational Review, τόμ. 40, 
No 2, 1970, Βλ. 2 0 5 -2 5 . Πώλ Γκούντμαν, «Μεγαλώνοντας παράλογος», 
Sphere, 1970. Τζόελ Σπρίγκ, άδημοσίευτες διαλέξεις πάνω στόν Μάρξ 
καί τόν Ντιούι, C ID O C , 19710.

14. 'Η  πρώτη άπογραφή τών ΗΠΑ τό 1910, πού περιλάμβανε καί τό 
Πουέρτο Ρίκο, έδειξε μιά πλειοψηφία εγγραμμάτων ένηλίκων άπδ τοδς
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Σέ κοινωνίες δπου ή σχολική έκπαίδευση είναι καθολική, τά 
περισσότερα παιδιά βέβαια μαθαίνουν νά διαβάζουν στό σχολείο. 
"Αν λάβουμε ύπ’ δψη μας πότε μαθαίνουν νά διαβάζουν καί πότε 
άρχίζουν τό σχολείο, δύσκολα θά μπορούσε νά γίνει διαφορετικά. 
Ακόμη καί σέ μιά κοινωνία μέ καθολική έκπαίδευση, λίγα μόνο 
παιδιά μαθαίνουν νά διαβάζουν εύκολα καί καλά, ένω σχεδόν δλα 
μαθαίνουν νά μιλάν εύκολα καί καλά, μιά ικανότητα πού μαθαί- 
νεται εξω άπό τό σχολείο .1S

Τά παιδιά πού πράγματι μαθαίνουν νά διαβάζουν καλά, δια 
βάζουν πολύ γιά τή δική τους εύχαρίστηση, πράγμα πού δείχνει 
πώς τό καλό διάβασμα —δπως καί οί άλλες ικανότητες— είναι τό 
άποτέλεσμα πρακτικής. Τά στοιχεία σχετικά μέ τά μαθηματικά 
ύποστηρίζουν άκόμη λιγότερο τό σχολείο. Οί άμόρφωτοι πού συμ
μετέχουν σέ μιά κοινωνία χρήματος μαθαίνουν δλοι νά μετρούν, νά 
προσθέτουν, άφαιρούν, πολλαπλασιάζουν καί διαιρούν, ένώ μόνο 
ένα μικρό ποσοστό άνθρώπων σέ μιά κοινωνία πού έχει πλήρη σχο
λική δργάνωση μαθαίνει κάτι περισσότερο. Σ’ ενα αντικειμενικό 
τεστ, μόνο Ινα μικρό ποσοστό, άπ’ αύτούς πού μαθαίνουν άλγεβρα 
στό γυμνάσιο, τά καταφέρνει καλλίτερα άπ’ τό μέτριο·*®

δποίους λιγότεροι άπό 10% είχαν πάει ποτέ σχολείο. Κάθε άπογραφή, δπου 
αναφέρει τήν παρακολούθηση σχολικών μαθημάτων καί τήν Ικανότητα γρα
φής καί άνάγνωσης, περιέχει παρόμοιες, ίσως λιγότερο άκραΐες, αντι
θέσεις.

15. Τδ βιβλίο τοΰ Κόλμαν «"Εκθεση σχετικά μέ τήν ισότητα εδκαι- 
ριών στήν έκπαίδευση», δείχνει δτι τό χαμηλά έπίπεδο οικογενειακού περι
βάλλοντος καί ή μόρφωση τών γονιών έξηγοδν πολλά περισσότερα σχετι
κά μέ τις διαφορές στήν επίδοση τίδν μαθητών, άπ’ δ,τι ή ποιότητα τίδν 
σχολείων, δπως αύτή έκτιμάται άπδ τά έξοδα, τήν κατάρτιση των δασκά
λων κλπ.

16. 'Η  άνάλυση τίδν βαθμών έπίδοσης σέ τέστ που πήραν μέρος δλοι 
οί μαθητές ποδ σπουδάζουν "Αλγεβρα στά δημόσια γυμνάσια τοδ Πουέρτο 
Ρίκο, τό 1964, δείχνει μιά τυχαία κατανομή τίδν άπαντήσεων σέ δλες τις 
έρωτήσεις έκτός άπό τίς τέσσερις - πέντε εύκολότερες, ποδ ήσαν στοιχειω- 
δίδς άπλά αριθμητικά προβλήματα.

θ ά  παρατηρηθεί πώς τά γεγονότα, σ’ αδτό τό βιβλίο, συχνά έπιβε- 
βαιώνονται άπό στοιχεία τοδ Πουέρτο Ρίκο. Αδτό όφείλεται έν μέρει ατό 
δτι δ συγγραφέας έργάσθηκε γ ιά  15 χρόνια μέ στοιχεία τίδν σχολείων τοδ 
Πουέρτο Ρίκο, καί στό δτι πολδ λ ίγα  σχολικά συστήματα έχουν στοιχεία 
τόσο κατανοητά καί τόσο λεπτομερή. Καί αδτό γιατί τό Πουέρτο Ρίκο 
έχει Ινα άπό τά μεγαλύτερα καί πιό δργανωμένα σχολικά συστήματα τοδ 
κόσμου. Στίς ΗΠΑ μόνο τό σχολικό σύστημα τής Ν. Ύόρκης είναι μ ιγα- 
λδτερο. "Ενας άλλος λόγος είναι πώς γενικά τά σχολικά συστήματα δεν
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Υπάρχει ένα σύνολο στοιχείων, πού συγκεντρώθηκαν άπό τόν 
Τζέρομ Μπρούνερ καί τούς φοιτητές του, πού δείχνει πώς τά παι
διά πόύ πηγαίνουν σχολείο μαθαίνουν εννοιες, πού αύτοί πού δέν 
πανε σχολείο δέν τίς μαθαίνουν. ■Ζ7 Οί εννοιες πού μελετήθηκαν εΐ
ναι αύτές πού Ιγιναν διάσημες άπό τόν Ζάν Πιαζέ, πού βρήκε πώς 
τά περισσότερα παιδιά τής Γαλλίας καί Σουηδίας μαθαίνουν στήν 
ήλικία περίπου τών εξη ώς όκτώ έτών πώς τό νερό πού χύνεται 
άπό έ'να κοντό καί χοντρό σωλήνα σ’ ενα ψηλό καί λεπτό είναι 
ξανά ή ίδια ποσότητα νεροϋ. Οί φοιτητές τοϋ Μπρούνερ βρήκανε 
πώς τά παιδιά πού ζοΰν στίς ζούγκλες τής ’Αφρικής καί πανε σέ 
σχολεία οργανωμένα σύμφωνα μέ τά γαλλικά σχολεία, μαθαίνουν 
τέτοιες Ιννοιες πολύ καλύτερα άπό άλλα παρόμοια παιδιά, πού δεν 
πάνε σχολείο. Τά πειράματα, δμως αύτά δέν έλέγχουν τήν Επί
δραση άλλων σχετικών χώρων μάθησης, έκτός τών σχολείων. "Ωσ- 
που νά έπιδειχθεΐ Ινα μοναδικό αποτέλεσμα τής σχολικής Ικπαί- 
δευσης, έλέγχονται δλα τά άλλα περιβάλλοντα μάθησης, τά στοι
χεία τοΰ ΜπροΟνερ δείχνουν μόνο πώς τό περιβάλλον Ιπιδρά στήν 
μάθηση έννοιών καί ύποδεικνύει πώς δσο πιό σχετικό εΐναι τό πε
ριβάλλον μέ τίς Ιννοιες τόσο περισσότερη έπίδραση Ιχει.

Μιά άλλη άποψη ύποστηρίζει πώς τά σχολεία διδάσκουν γραμ
ματική, θεωρίες μαθηματικών, έπιστήμη καί τέχνες. ’Αναμφίβο
λα τά διδάσκουν. ’Αλλά τό ούσιαστικό πρόβλημα εΐναι άν αύτά τά 
πράγματα μαθαίνονται στό σχολείο περισσότερο άπ’ δ,τι θά μπο
ρούσαν νά μαθευτούν μέ άλλο τρόπο. Τά τέστ Ιπίδοσης πολύ λίγο 
υποστηρίζουν τά σχολεία. "Οπως καί στήν περίπτωση τών μαθη
ματικών, μόνο μιά μικρή μειοψηφία μαθητών τά καταφέρνει κά
πως καλύτερα, σ τ ί ς  τ υ π ι κ έ ς  δ ψ ε ι ς  κ ά θ ε  ζ η 
τ ή μ α τ ο ς .  Οί μαθητές πού Ινδιαφέρονται γι’ αύτά τά θέματα 
τά μαθαίνουν, οί άλλοι δχι. Κατά πόσο τό ένδιαφέρον τους προκα-

προσφέρονται γ ιά  ποσοτική έκτίμηση. Τό Πουέρτο Ρίκο Ιχε ι περιορισμέ
νους πόρους, άλλά άπό τό 1946 μέχρι τό 1968 γνώρισε μιά πολύ προοδευ
τική κυβέρνηση. Τελικά, τό σχολικό του σόστημα είχε μιά σειρά άπδ δια
πρεπείς διευθυντές, ποδ είχαν είδικευΟεϊ ατό πρόγραμμα έργασίας τοΰ 
Τσάρλς Χάμμιλ, ποδ εΐναι δπεόθυνος καί γ ιά  τις περισσότερες αναλύσεις 
ποδ άναφέρθηκαν.

17. Τζέρομ 2. Μπροίνερ, Ρόζα Ρ. "Ολβερ, Πατρίτσια Μ. Γκρήνφιλντ, 
Μελέτες στή γνωστική ανάπτυξη: Συνεργασία στό Κέντρο Γνωστικδν Μελε- 
τόδν, W iley, 1967.
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λεΐται άπδ τό σχολείο παραμένει άμφίβολο. Ό  ’Αϊνστάιν σχολιά
ζοντας τήν σύντομη περίοδο πού επρεπε νά περάσει στό σχολείο 
προετοιμάζοντας τις έξετάσεις γιά τό δίπλωμά του:, είπε, πώς αδτό 
είχε σάν συνέπεια γιά πολλά χρόνια νά είναι ανίκανος νά κάνει 
δημιουργική έργασία.

Ή  δλέθρια Ιπίδραση τών σχολείων πάνω στή γνωστική μά- 
θηση, γιά τήν δποία ό ’Αϊνστάιν παραπονιέται, φαίνεται καλύτερα 
άντιπαραθέτοντας τήν Ιπίδραση των σχολείων πάνω στά προνο
μιούχα κα'ι τά μή προνομιούχα παιδιά. Τά μή προνομιούχα παιδιά, 
πού τό οικογενειακό περιβάλλον τους δέν προσφέρει τά ίδια έξει- 
δικευμένα -μέσα πού τό σχολείο παρέχει, Ιχουν σχετικά Αποτυχη
μένη Απόδοση στό σχολείο καί συχνά τό Ιγκαταλείπουν μέ μιά 
Ιμπειρία αποτυχίας, μιά πεποίθηση Ανεπάρκειας καί μέ μιά δυσα
ρέσκεια γιά τά Ιξειδικευμένα μέσα μάθησης, πού στή συνέχεια, 
εκείνα τά στερούνται. Τά προνομιούχα παιδιά, πού τό οικογενειακό 
τους περιβάλλον είναι πλούσιο στίς Ιξειδικευμένες πηγές τοΰ σχο
λείου, καί πού θά μάθαιναν μόνα τους τά περισσότερα άπ’ αδτά 
πού Ιχει νά τούς διδάξει τδ σχολείο, συναντούν σχετική Ιπιτυχία 
στό σχολείο, καί αγκιστρώνονται σ’ ενα σύστημα πού τούς Αμείβει 
Ιπειδή μαθαίνουν χωρίς δμως άσκηση προσπάθειας ή πρωτοβου
λίας. ’Έτσι, ο! φτωχοί στερούνται καί τά κίνητρα καί τά μέσα, 
πού τό σχολείο τά φυλάει γιά τούς προνομιούχους. Ο! προνομιού
χοι, άπό τήν άλλη μεριά, Ιγκαταλείπουν τήν μάθηση πού θά βα
σίζεται στά δικά τους κίνητρα, γιά νά Ιχουν τήν εύχαρίστηση νά 
διδάσκονται άπό άλλους. Μειοψηφίες σάν τόν ’Αϊνστάιν καί τόν 
’Έλντριτζ Κλήβερ χάνουν μόνο λίγο καιρό. 'Η πλειοψηφία χάνει 
τήν βασική της ευκαιρία γιά μιά μόρφωση.

41



'Η  γνώση άπό πρίδτο χέρι είναι ή ύστατη βάση τής πνευματικής ζωής.
Ή  μάθηση, ποΰ προέρχεται άπό τά βιβλία, μεταφέρει σέ μεγάλη Ικταση 
πληροφορίες άπδ δεύτερο χέρι, καί σάν τέτοια ποτέ δέν μπορει νά 
φθάσει τήν σημασία τής άμεσης πρακτικής. Αδτό, πού δ μορφωμένος 
κόσμος Ιχε ι τήν τάση νά προσφέρει, εΐναι ύπολείμματα πληροφοριών άπό 
δεύτερο χέρι, ποί> έρμηνεύουν ιδέες πού κι αύτές προέρχονται άπό άλλα 
δπολείμματα πληροφοριών άπό δεύτερο χέρι. Αύτή ή μόρφωση τοΟ κόσμου 
άπό δεύτερο χέρι εΐναι καί τδ μυστικό τής μετριότητάς του. Καί εΐναι 
δποταγμένος έπειδή ποτέ δέν Ινοιωσε τόν τρόμο τών γεγονότων.

"Αλφρεντ Νόρθ Γουάιτχεντ: Οί σκοποί τής παιδείας καί άλλα δοκίμια.



3. Τι είναι τά σχολεία

Τδ νά ξεχωρίζουμε αύτό πού κάνουν τά σχολεία άπ5 αύτό πού εί
ναι, μπορει νά φαίνεται ακαδημαϊκό, άλλά δ σκοπός αυτής τής διά
κρισης είναι πολύ πρακτικός. ’Εναλλακτικές λύσεις τών σχολείων 
δέν θά μπορέσουν νά διατυπωθούν παρά μόνο άν μπορέσουμε νά 
δρίσουμε τό σχολείο. Τά σχολεία Ιπιτελοΰν αναγκαίες κοινωνικές 
λειτουργίες πού, μέσα άπδ Ινα σχήμα καί συνδυασμό, πρέπει πάν
τοτε νά έκτελεσθοΰν. Μερικοί πιστεύουν δτι τά σχολεία μπορει νά 
μεταρρυθμιστούν, ενώ άλλοι νομίζουν πώς λύσεις άντικατάστασης 
τού σχολείου δέν είναι άπαραίτητες, μιά καί δλη ή μόρφωση, ποΰ 
οί άνθρωποι ζητούν, μπορει νά Ιπέλθει σάν συνέπεια τών άλλων 
δραστηριοτήτων τους. Καμιά θέση δέν μπορει ν’ άνατραπεΐ ή νά 
εκτιμηθεΐ κατάλληλα χωρίς νά δώσουμε Ιναν δρισμό στό σχολείο. 
Οί λόγοι γιά τούς όποιους πρέπει νά δώσουμε Ιναν δρισμό στδ σχο
λείο είναι καθοριστικοί* γιά νά ξέρουμε καλύτερα τί νά κάνουμε 
καί τί ν’ άποφύγουμε δταν θά προγραμματίσουμε τίς έναλλακτικές 
λύσεις. Ή  άκρίβεια, Ιπομένως, εχει λιγότερη σημασία γιά τόν δρι- 
σμό άπ’ δ,τι ή χρησιμότητα στήν πράξη. Όρίζουμε τό σχολείο σάν 
τ ό ν  θ ε σ μ ό  Ι κ ε ΐ ν ο ν  π ο ύ  ά π α ι τ ε ΐ  π λ ή ρ η  
π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  ά π ό  δ μ ά δ ε ς  σ υ γ κ ε 
κ ρ ι μ έ ν η ς  ή λ ι κ ί α ς  μ έ σ α  σέ  τ ά ξ ε ι ς  π ο ΰ  
δ ι ε υ θ ύ ν ο ν τ α ι  ά π ό  δ α σ κ ά λ ο υ ς  κ α ί  π ο ΰ  
σ κ ο π ό  Ι χ ε ι  τ ή ν  μ ε λ έ τ η  π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ έ 
ν ω ν  β α θ μ ι δ ώ ν  μ ά θ η σ η ς .  "Οσο καλύτερα δ δρι- 
σμός αυτός ταιριάζει σ’ Ιναν θεσμό, τόσο πιό πολύ δ θεσμός αύτός 
άντιστοιχεΐ στό στερεότυπο τοΰ σχολείου. Εναλλακτικές λύσεις τής 
έκπαίδευσης μπορούν νά δρισθοΰν πολύ πιό γενικά, άπομακρυνόμε- 
νες άπό αύτό τό στερεότυπο. ’Εάν δμως δέν άπομακρυνθοΰν πολύ 
μακριά καί πολύ γρήγορα, ώστε νά ξεφύγουν άπό τήν «Ιλξη τής βα
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ρύτητας» τοΰ σχολικού συστήματος, θ’ άπορροφηθοΰν ξανά.
Καθορίζοντας τήν ήλικία δπου άπαιτεΐται παρακολούθηση, τά 

σχολεία θεσμοποιοΰγ τήν παιδική ήλικία. Στίς σχολειοποιημένες 
κοινωνίες, ή παιδική ήλικία θεωρείται τώρα σάν ενα φαινόμενο 
καθολικό καί Ιξω άπό τόν χρόνο. Άλλά τά παιδιά, μέ τή σύγχρο
νη Ιννοια, δέν ύπήρχαν τρεις χιλιάδες χρόνια πριν καί Ιξακολου- 
θοϋν νά μήν ύπάρχουν άνάμεσα στούς φτωχούς άγρότες καί κα
τοίκους τών πόλεων πού άποτελοΰν καί τήν πλειοφηφία τοϋ σημε
ρινού κόσμου. Στό βιβλίο του, «Αιώνες παιδικής ήλικίας» δ Φιλίπ 
’Αριέ δείχνει πώς, πριν άπό τόν 17ο αιώνα, τά παιδιά ντύνονταν 
σάν Ινήλικοι, εργάζονταν μαζί μέ τούς ενήλικες, φυλακίζονταν, 
βασανίζονταν καί πέθαιναν μέ Απαγχονισμό σάν Ινήλικοι' ήταν Ικ- 
τεθειμένα στό σέξ, στίς άρρώστειες καί στό θάνατο, καί γενικά 
δέν είχαν καμιά Ιδιαίτερη κοινωνική θέση. Ή  ειδική άγωγή τής 
παιδικής ήλικίας δέν υπήρχε. 1 Ή  μεσαιωνική Ικκλησία θεωρού
σε πώς τά παιδιά, πού βαπτίζονταν στή νηπιακή ήλικία, έφθαναν 
τήν ήλικία τής λογικής στά Ιφτά τους χρόνια' αδτό σήμαινε πώς 
άπό Ικείνη τή στιγμή ήταν άπόλυτα ύπεύθυνα γιά τίς πράξεις τους, 
δχι μόνο μπροστά στούς άνθρώπους άλλά καί στόν Θεό. *Ηταν 
ίκανά, μέ πράξεις θετικές ή δχι, νά παραδοθοΰν στά αίώνια βασανι
στήρια. Στόν καιρό της αύτή ή θεωρία δέν ήταν μοναδική. Τά παι
διά δέν είχαν πιό τρυφερή μεταχείριση στόν ’Αραβικό ή ’Ανατολικό 
κόσμο καί, γιά τό ίδιο θέμα, στήν ’Αφρική ή τήν ’Αμερική.

"Ολοι οί πολιτισμοί, βέβαια, διακρίνουν τά παιδιά καί τούς 
σεξουαλικά Ανώριμους νέους άπό τούς ένήλικες. "Ολοι οί πολιτι
σμοί καθορίζουν τά δρια δπου αρχίζει ή είσοδος στήν ένήλικη κοι
νωνική θέση. "Ολοι οί πολιτισμοί κάνουν κάποια διάκριση μεταξύ 
ένηλίκων καί Ανηλίκων καί τοΰ τί μπορούν νά κάνουν καί νά πά- 
θουν· Αύτό, δμως, δέν θά πει πώς δλοι οί πολιτισμοί Ιχουν μιά ειδι
κή άγωγή γιά τά παιδιά. Στόν δυτικό πολιτισμό, δέν περιμένουμε 
άπ’ τά παιδιά νά δουλεύουν, παρά μόνο γιά τίς σπουδές τους. Τά 
παιδιά δέν είναι ύπεύθυνα γιά κάθε ένόχληση, ζημιά ή έγκλημα 
πού μπορεΐ νά προκαλέσουν στήν κοινωνία. Τά παιδιά δέν ύπολο- 
γίζονται, νομικά ή πολιτικά. Υποτίθεται δτι πρέπει νά παίζουν,

1. Φιλίπ *Αριέ, Λΐδνες Παιδικής Ή λικίας, Cape, 1962.

44



νά διασκεδάζουν καί νά προετοιμάζονται γιά τήν ένήλικη ζωή. 
Υποτίθεται δτι πρέπει νά πηγαίνουν σχολείο, καί τό σχολείο ύπο- 
τίθεται δτι είναι ύπεύθυνο γι5 αύτά, γιά νά νά καθοδηγεί καί προ
σωρινά τουλάχιστον, νά παίρνει τή θέση τών γονιών τους. 'Ο Θε
σμός «παιδική ήλικία» έξηγεϊ τήν προτεραιότητα πού τό σχολείο 
δίνει στήν κηδεμόνευση τοΰ παιδιού.

*Η παιδική ήλικία πρέπει επίσης νά θεωρηθεί καί σάν αντί
θεση στή σύγχρονη ένήλικη ζωή, πού προηγείται τής Αποχώρη
σης άπ’ τήν έργασία. Ή  παιδική ήλικία καί έ έργαζόμενος κόσμος 
τών μεγάλων Ιχουν διαχωρισθεΐ. Ένώ τά παιδιά όλοένα καί πε
ρισσότερο παραχαϊδεύονται, οί ένήλικοι πού άκόμα δέν άποσύρθη- 
καν άπ’ τή ζωή —γυναίκες καί άντρες— συνεχώς φθείρονται μέ
σα στίς μηχανές καί τούς θεσμούς. Ό  θεσμός «παιδική ήλικία» Ιχει 
συγκεντρωθεί περισσότερο στό παιδί, Ιχει γίνει πιό έπιεικής, ένώ 
οί ένήλικοι συνεχώς περιορίζονται. Τό έπιχείρημα ύπέρ τών σχο
λείων είναι πώς παρέχουν τήν απαραίτητη γέφυρα γιά τή μετά
βαση άπό τήν παιδική ζωή στήν ένήλικη καί δτι σταδιακά μετα
μορφώνουν τό χαϊδεμένο παιδί σέ ύπεύθυνο ένήλικο. Τά σχολεία 
παίρνουν τό παιδί άπό τόν κήπο του, καί μέ προσεκτικά σταδιακά 
βήματα, τό μεταφέρουν σ’ Ινα άρχέτυπο τοΰ κόσμου τής έργασίας. 
Τά παιδιά έγγράφονται σάν «δλοκληρωμένα παιδιά» καί αποφοι
τούν σάν «δλοκληρωμένοι άνθρωποι».

"Οπως στήν περίπτωση τοΰ σχολείου, δ θεσμός «παιδική ήλι
κία» πιθανώς έξυπηρετεϊ Ινα χρήσιμο σκοπό. Ή  μεταχείριση τών 
παιδιών προτοΰ νά θεσμαποιηθεΐ ή παιδική ήλικία, ήταν —καί εί
ναι— άνεπιθύμητα βάρβαρη. Πολλά άπό τά προστατευτικά μέτρα 
πού έχουν παρθεΐ γιά τά παιδιά λόγω τής ήλικίας τους είναι ση
μαντικά καί άπαραίτητα τόσο πολύ, ώστε είναι ζωτικής σημασίας 
νά τά έπεκτείνουμε δχι μόνο στά άλλα παιδιά, άλλά καί στούς ένή- 
λικους. Οί σεξουαλικές καταχρήσεις, κάτω άπό συνθήκες δπου 
θά μποροΰσαν νά χαρακτηριστούν γελοία φάρσα, είναι Ινα παρά
δειγμα . Ή  εκμετάλλευση τής έργασίας, κάτω άπό παρόμοιες συν
θήκες, είναι Ινα άλλο: ή μιά μερίδα Ιχει νά διαλέξει ανάμεσα στήν 
έργασία καί τό θάνατο άπό πείνα, ένώ ή άλλη μερίδα άνάμεσα στόν 
Ιναν έργάτη ή τόν άλλο. Ή  ένίσχυση ή ή άδιαφορία γιά τίς συν
θήκες πού παρεμποδίζουν τήν άνάπτυξη ή πού, χωρίς λόγο, περιο-



ρίζουν τίς εύκαιρίες πού Ιχουν τά παιδιά, ή οί ένήλικοι, πρέπει νά 
άπαγορευθεί, οπού ύπάρχει» Άλλά αύτό είναι άδύνατο έάν ή άνε- 
κτική μεταχείριση τών ήδη παραχαίδεμένων παιδιών πολλαπλα- 
σιάζεται άτέλειωτα. ’Εξ άλλου, άν καί όρισμένα προστατευτικά μέ
τρα-καί κάποια άνοχή είναι άπαραίτητα, καί σωστά, τά πάρα πολ
λά είναι άσχημα, καί έχουμε φτάσει καί περάσει πολλά κατώφλια, 
στό θεσμό τής παιδικής ήλικίας, δπού τά πλεονεκτήματα γίνονται 
παθητικό- Πολλά άπό αύτά είναι φανερά καί δέν χρειάζεται νά τ’ 
αποδείξουμε- "Ενα πού ήδη Ιχει άναφερθεΐ είναι ή έπέκταση τής 
παιδικής ηλικίας, ώστε νά περιλαμβάνει άπόλυτα ώριμους ένηλί- 
κους, δσον καιρό αύτοί οί ένήλικοι έξακολουθοΰν νά πηγαίνουν σχο
λείο· Πολλές άπό τίς διαμαρτυρίες Ικ μέρους τής νεολαίας συνδέον
ται μ’ αύτό τό γεγονός, καθώς καί ή μνησι κακία τών ένηλίκων γ ι’ 
αύτές τίς διαμαρτυρίες· Ή  περίπτωση δσον άφορα τήν νεολαία είναι 
απλή καί εμφανής. Αρκετά μεγάλοι ώστε νά Ιχουν δικά τους 
παιδιά καί νά άγωνίζονται γΓ αύτά, ένθαρρύνοντκι νά κάνουν μό
νο τό δεύτερο καί τούς άρνιοΰνται τό δικαίωμα τής πλήρους συμ
μετοχής στό οικονομικό προϊόν τής κοινωνίας. Ή  περίπτωση τών 
ένηλίκων είναι έπίσης εύκολο νά γίνει κατανοητή. Αύτά τά παι
διά, λένε, θέλουν νά παραμείνουν παιδιά καί παρ’ δλα αύτά νά 
άπολαμβάνουν τά πλεονεκτήματα των μεγάλοιν. ’Εν μέρει, οί με
γάλοι Ιχουν δίκιο. Αύτό πού ξεχνούν είναι πώς δέν δημιούργησε ή 
νεολαία τόν θεσμό τής παιδικής ήλικίας, άλλά δημιουργήθηκε άπ’ 
αύτόν.

Τά σχολεία, σάν δημιουργοί τής κοινωνικής πραγματικότη
τας, δέν σταματούν μέ τά παιδιά- Δημιουργούν καί τούς δασκάλους. 
ΙΙρίν άπ’ τά σχολεία ύπήρχαν παιδονόμοι, γυμναστές πού έπέβαλ- 
λαν τήν πρακτική εξάσκηση, καί δάσκαλοι μέ μαθητές.2 Κανένα 
άπ’ αύτά τά τρία δέν προϋποθέτει πώς ή μάθηση προκύπτει άπ’ 
τή διδασκαλία, ένώ τά σχολεία άντιμετωπίζουν τήν μάθηση σάν 
π ρ ο ϊ ό ν  τής διδασκαλίας.

Ό  ρόλος τού δασκάλου στό σχολείο είναι τριπλός, συνδυάζει 
τό λειτούργημα τού διαιτητή, τού δικαστή καί τοΰ συμβούλου- Σάν

2. ’Λ. Ί .  Μαρού, 'Ιστορία τής ’Εκπαίδευσές στήν Α ρχαιότητα, 
Mentor Books, 1964.
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διαιτητής δ δάσκαλος Αποφασίζει τίς σωστές καί τίς λανθασμένες 
Απαντήσεις, βαθμολογεί καί άποφασίζει σχετικά μέ τήν προαγωγή. 
Σάν δικαστής, δημιουργεί τήν ένοχή σ’ αύτούς πού αντιγράφουν 
στίς Ιξετάσεις, παραμελούν τήν μελέτη τους, ή μέ κάθε τρόπο Απο
τυχαίνουν νά προσαρμοσθοΰν στούς ηθικούς κανονισμούς τοΰ σχο
λείου. Σάν σύμβουλος, δ δάσκαλος, Ακούει δικαιολογίες γιά τίς Απο
τυχίες πού Αναφέρονται εϊτε στά Ακαδημαϊκά είτε στά ήθικά στάν- 
ταρ καί συμβουλεύει τό μαθητή σχετικά μέ τήν έκλογή πού θά κά
νει καί μέσα στό σχολείο καί εξω. Αύτή ή περιγραφή δέν φαίνεται 
παράξενη, μόνο καί μόνο γιατί οί μαθητές θεωρούνται σάν άνθρο)- 
ποι χωρίς πολιτικά δικαιώματα. Φαντασθεΐτε νά συνδυάζετε τόν ρό
λο τοΰ άστυνομικοΰ, τοΰ δικαστή καί τοΰ συνήγορου —  ή τόν ρόλο 
τοΰ Αγοραστή, τοΰ έμπειρογνώμονα καί τοΰ οικονομικού συμβού
λου—  ή τόν ρόλο τοΰ διαιτητή, τοΰ Αθλητικού έπίτροπου καί τοΰ 
προπονητή. Μέ μιά καθαρά τυπική Ιννοια, δ μαθητής σ’ αύτή τήν 
κατάσταση είναι άβοήθητος, Ινώ δ δάσκαλος παντοδύναμος.

Στά Αμερικανικά σχολεία, δ δάσκαλος προφανώς δέν είναι παν
τοδύναμος. Μάλλον τό Αντίθετο φαίνεται νά είναι Αληθινό. Πώς μπο
ρεΐ νά Ιξηγηθεΐ αύτό; Οί δάσκαλοι Ιχουν τούς ρόλους καί τίς δυνά
μεις πού περιγράφονται παραπάνω. ’Επίσης τις έφαρμόζουν, συνή
θως δμως, δχι καί πολύ Αποτελεσματικά. Αύτό συμβαίνει γιατί τό 
σύστημα Ιχει καταρρεύσει, Αλλά ή κατάρρευση αύτή Ινυπάρχει άπό 
μόνη της μέσα στή διαστρέβλωση, πού τό σχολείο προκαλεΐ, στούς 
πραγματικούς ρόλους τοΰ δασκάλου. "Οπως Αναφέρεται καί παρα
πάνω, τέτοια δείγματα εχουμε κατά τήν προσχολική Ιποχή: μέ 
τόν "Ελληνα σκλάβο, πού πρόσεχε τά παιδιά, πού είχαν Ανατεθεί 
στή φύλαξή του, δταν πήγαιναν Ικδρομές στήν πόλη, μέ τόν γυμνα
στή πού φρόντιζε νά έξασκοΰνται στά δπλα, μέ τόν δάσκαλο πού 
ήταν έτοιμος νά λογομαχήσει μαζί τους σέ θέματα πολιτικής, ήθι- 
κής καί φιλοσοφίας. Ά π’ αύτούς, μόνο δ γυμναστής κατόρθωσε νά 
Ιπιζήσει στά πρώτα σχολεία χωρίς μεγάλη παραμόρφωση. Ή  Ιξά- 
σκηση μέ τήν πέννα παρά μέ τό ξίφος συνεπάγετο τήν άλλαγή τοΰ 
Ιργαλείου μόνο, καί αύτός 6 τρόπος Ικπαίδευσης ήταν Ιξ ίσου άπο- 
τελεσματικός. Ή  άποτελεσματικότητα τής διδασκαλίας ικανοτήτων 
σταμάτησε δταν τά σχολεία Ιγκατάλειψαν αύτή τήν μέθοδο. Οί άλ
λοι δύο ρόλοι, μέ τήν Ινσωμάτωσή τους στό σχολείο παραμορφώ
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θηκαν τελείως. “Ενεκα τής εκπαιδευτικής του αξίας, δ ρόλος τοΰ 
παιδονόμου έξαρτιόταν ολοκληρωτικά άπδ τήν άποδοχή των δρίων 
αύτής τής παιδείας καί δχι απ’ τήν ύπέρβασή τους. Ό , συνήθως, 
σκλάβος παιδονόμος δέν Ιχει τίποτα νά πει σχετικά μέ τδν τόπο, 
τον χρόνο ή τήν δραστηριότητα, άπλώς Ιπρεπε νά κρατάει τά παι
διά μέσα στά δρια της Ασφάλειας. Ή  έκπαιδευτική άξία τών δρα
στηριοτήτων έξαρτιόταν άπό τήν έπιλογή τοΰ μαθητή καί τήν 
διαγωγή του. 'Ο δάσκαλος επίσης δταν τοποθετήθηκε στό σχολείο 
μεταμορφώθηκε στό αντίθετό του. Ό  άληθινός ρόλος του ήταν νά 
ρωτιέται καί νά άπαντά με τέτοιο τρόπο, ώστε νά προκαλεΐ άκόμη 
βαθύτερες έρωτήσεις. Στό σχολείο, αύτός δ ρόλος άναστράφηκε, δ 
δάσκαλος είναι δ έρωτητής καί Αναγκάζεται νά Αναπτύσσει δόγμα
τα, άντί νά προκαλεΐ τήν διερεύνηση.

Οί δάσκαλοι καί τά παιδιά μόνο δέν συνιστοΰν σχολείο. Χωρίς 
άπαιτούμενη παρακολούθηση διδασκαλίας σέ ειδικό χώρο, οί δάσκα
λοι καί τά παιδιά θά μπορούσαν νά άποτελοΰν μιά οικογένεια, Ινα 
παιδικό σταθμό ή μία σταυροφορία. Ή  άπαιτούμενη παρακολούθη
ση μέσα σέ σχολική τάξη προσθέτει τίς διαστάσεις τοϋ χρόνου καί 
τοΰ χώρου, πού σημαίνουν πώς ή διαδικασία τής γνώσης μπορεΐ 
νά προχωρήσει, καί πώς τά παιδιά Ιχουν Ινα καθορισμένο χρόνο 
καί χώρο. 'Όταν είναι μωρά Ανήκουν στό σπίτι. "Οταν πηγαίνουν 
νηπιαγωγείο Αρχίζουν ν’ Ανήκουν, γιά λίγες ώρες τή μέρα, στό 
σχολείο. Οί σχολικές ώρες αύξάνονται μέ τήν ήλικία, ώσπου τό 
σχολείο γίνεται ή Alma Mater, ή Ιερή ψυχή-μητέρα, ή κοινω
νική μήτρα, δπου τό παιδί άναπτύσσεται καί άπ’ δπου τελικά πα
ραδίνεται στόν κόσμο τών ένηλίκων. Οί σχολικές τάξεις μπορεΐ νά 
ποικίλλονται, ώστε νά περιλαμβάνουν έργαστήρια τεχνικά ή έπιστη- 
μονικά, γυμναστήριο καί μαθήματα στό έξωτερικό, άλλά αύτό εί
ναι σχολικός χώρος -— άπολυμασμένος, Απομονωμένος άπό τόν 
βρώμικο κόσμο, φτιαγμένος γιά νά ταιριάζει σέ παιδιά καί γιά τή 
μετάδοση γνώσης. Σ’ αύτό τό ειδικευμένο περιβάλλον, ή γνώση 
πρέπει νά μεταδοθεί, δέν μπορεΐ κανείς άπλώς νά τή συναντήσει, 
άφοΰ στίς περισσότερες περιπτώσεις Ιχει άποσπασθεΐ άπό τή φυσική 
της κατοικία· Πρέπει έπίσης νά κοσκινιστεί, δχι μόνο γιά νά ξεκα
θαριστεί, άλλά έπίσης γιά νά διευκολυνθεί ή μετάδοσή της.

Ή  μετάδοση τής γνώσης μέ τήν διδασκαλία, καί ή έπεξεργα-
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αία της ώστε νά ταιριάζει στό σχολείο καί τούς μαθητές, φαίνεται 
νά είναι τελείως φυσική, σέ μιά τεχνολογική εποχή πού κατασκευ
άζει ενα προϊόν ώστε νά Ικανοποιεί κάθε ανθρώπινη άνάγκη. 
Μόλις ή γνώση γίνει προϊόν, Ακολουθούν οί προγραμματισμένες βα
θμίδες διδασκαλίας —μιά ταξινομημένη σειρά άπό πακέτα γνώ
σεων, καθένα στήν ώρα του καί στόν τόπο του, μέ τήν κατάλληλη 
σειρά καί Αντιπαράθεση άλλων Ανάλογων πακέτων· Οί προγραμ
ματισμένες βαθμίδες είναι ή τέταρτη διάσταση τοϋ σχολείου. "Οπως 
καί στήν περίπτωση τών Αλλων καθοριστικών χαρακτηριστικών, 
οί ποσοτικές τους πλευρές είναι κριτικά σημαντικές. Ή  παιδική ήλι- 
κια γίνεται πρόβλημα δταν παρατείνεται γιά πάρα πολλά χρόνια 
καί δταν έπεκτείνεται σέ πολλές πλευρές τής ζωής. Ή  διδασκαλία 
γίνεται πρόβλημα δταν οί μαθητές Αρχίζουν νά έξαρτιοΰνται άπ’ 
αότήν προκειμένου νά μάθουν. Ή  παρακολούθηση στή σχολική τά
ξη γίνεται πρόβλημα δταν αύτή ύψώνει άποστειρωμένα τείχη γύρω 
άπό ενα μεγάλο μέρος τής φυσιολογικής ζωής. Παρόμοια, τό σχο
λικό πρόγραμμα γίνεται πρόβλημα καθώς προσεγγίζει τόν διεθνή 
παγκόσμιο χώρο· Τό πόσο ή φοίτηση στό σχολείο, ή διδασκαλία 
καί τό πρόγραμμα είναι Ανεκτά, δέν είναι θέμα γιά Ακαδημαϊκή 
συζήτηση. Ελεύθεροι άνθρωποι, διαλέγοντας έλεύθερα, σάν άτομα, 
καί έθελοντικά, σάν σύνολα, μιά σειρά άπό έναλλακτικές λύσεις, 
μποροΰν νά πάρουν τίς καλύτερες άποφάσεις.

Οί τελευταίες μελέτες πάνω στή διεθνή έπίδοση δείχνουν κα
θαρά, πώς τό καθολικό διεθνές σχολικό πρόγραμμα είναι πιά γεγο
νός.3 Έχουν τεθεί διεθνείς κανονισμοί γιά τά μαθηματικά καί τις 
θετικές έπιστήμες. Αύτοί είναι δμολαγουμένως οί τομείς πού παρου
σιάζουν τήν μεγαλύτερη δμοιομορφια, άλλά καί οί άλλοι δέν βρί
σκονται πολύ πίσω. Ούτε καί ή έπέκταση τών επαγγελματικών σχο
λών, τών μελετών πού άφοροΰν τούς μαύρους, καί τήν διευθέτηση 
τής ζωής, άποτελεϊ μιά αξιοσημείωτη τάση άντίθετη. Αύτά τά βοη
θητικά προγράμματα, είτε είναι πολύ στενά συνδεδεμένα μέ τό κύ
ριο πρόγραμμα, σέ σχέση μέ τίς άναγκαιες προϋποθέσεις πού άπαι- 
τοΰνται γι’ αύτό, είτε τά διπλώματα πού προσφέρουν δέν έχουν κα
μιά σημασία στήν άγορά.

3. Τόρστεν Χοοσέν, Διεθνής Μελέτη τής ’Επίδοσης στά Μαθηματι
κά, 2 τόμοι, W iley, 1967.
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01 προγραμματισμένες σχολικές βαθμίδες πιθανόν νά είναι τό 
πιό σημαντικό χαρακτηριστικό τού σχολείου, κυρίως μέ τήν έννοια 
τοΟ ρόλου, πού τό σχολείο παίζει στήν κοινωνία. Αύτό, δμως, συμ
βαίνει μόνο γιατί τό σχολικό πρόγραμμα είναι τό. κλειδί ένός συ
στήματος πού βασίζεται στήν θ'εσμοποιημένη παιδική ήλικία, στή 
διδασκαλία καί στήν παρακολούθηση μαθημάτων μέσα στήν τάξη. 
Τό σχολικό πρόγραμμα δίνει δομή σ’ αύτά τά στοιχεία, ενώνοντάς 
τα μέ Ινα τρόπο αποφασιστικό γιά τήν μοναδική έπίδραση τοΟ σχο
λείου πάνω σταύς μαθητές, τούς δασκάλους καί τήν κοινωνία-

Ή  κεντρική ιδέα τοϋ σχολικού προγράμματος είναι άπό μόνη 
της καί άπλή καί αναπόφευκτη. Ή  μάθηση πρέπει νά γίνεται στα
διακά καί πρέπει έπίσης νά ύπάρχει κάποια έναρμόνιση των διαφό
ρων σταδίων τής μάθησης. Αύτά τά στάδια καί οί μεταξύ τους αρ
μονίες μποροϋν, βέβαια, νά εΐναι διαφορετικές γιά τά κάθε άτομο· 
Μέχρις ενός σημείου πρέπει νά είναι Ιτσι, καί κάθε έκπαιοευτικός 
ύποστηρίζει αύτή τήν Ιδέα στά λόγια. Άπδ τήν άλλη μεριά, κανείς 
σχεδόν δέν θά έπέμενε στήν άποφυγή κάθε προσπάθειας πού άπο- 
βλέπει στήν Ιναρμόνιση τών προγραμμάτων μάθησης διαφορετικών 
ατόμων.

Γιά κάθε δάσκαλο τό νά παραθέτει μιά προτεραιότητα στδ δι
κό του μάθημα, είναι φυσικό καί επιθυμητό. Έπίσης Ιπιθυμητδ εί
ναι τό νά διευθετεί αύτή τή σειρά σύμφωνα μέ τΙς άνάγκες τοΰ κά
θε σπουδαστή ξεχωριστά, άλλά άπό Ινα σημείο καί πέρα αύτό μπο- 
ρεί νά έξελιχθεΐ σέ αύτοκαταστροφή. Είναι επίσης επιθυμητό νά 
μαθαίνουν οί δάσκαλοι ό 'ένας άπ’ τόν άλλον καί ανάλογα νά κανο
νίζει δ καθένας τήν διάταξη διδασκαλίας του- Είναι δμως άνεπιθύ 
μητη ή έπιβολή στό δάσκαλο μιας σειράς διδασκαλίας πού δέν είναι 
τής έκλογής του, καί άποτελεΐ αύτοκαταστροφή ή απαίτηση νά άκο- 
λουθήσουν οί μαθητές αύτή τή σειρά, έκτδς άν αύτό γίνεται άπό 
σεβασμό πρός Ινα συγκεκριμένο δάσκαλο. Μόνο άνθρωποι πού πι
στεύουν στήν Ιδέα τοΰ εργοστασίου γνώσεων, τό δποΐο πρέπει νά 
λειτουργεί μέ Ινα προκαθορισμένο σχέδιο, θά διαφωνήσουν. Ή  άπο
ψη πώς δάσκαλοι καί μαθητές πρέπει νά μποροΰν νά μετακινοΰνται 
άπδ μέρος σέ μέρος, χωρίς νά χάνουν χρόνο, ισχύει μόνο άν παρα
δεχτούμε τό σχολείο σάν Ιργοστάσιο συγχρονισμένης γνώσης.

"Ομως, ή συγχρονισμένη μάθηση άπαιτεΐ, δχι μόνο μία καθο

50



ρισμένη τάξη πού νά επιβάλλεται σ’ δλους τούς μαθητές καί τούς 
δασκάλους, άλλά καί τήν ένσωμάτωση σ’ αύτήν τών διαφόρων κα
νόνων δλων τών άλλων κλάδων. Αύτή ή ένσωμάτωση σταδίων τοΰ 
σχολικού προγράμματος γεννά τό σχολικό σύστημα, πού μέ τή σει
ρά του περιορίζει τά κυριότερα χαρακτηριστικά τών διαφόρων σχο
λείων. ’Έτσι, τό κεντρικό πρόγραμμα τών σχολείων μέσης έκπαίδευ- 
σης ύπαγορεύεται άπδ τά συγκεκριμένα προσόντα πού χρειάζονται 
γιά τήν εισαγωγή στά κολλέγια. Έφόσον ή οικονομική άξία τών 
άλλων προγραμμάτων έξαρτάται άπδ τή σχέση πού Ιχουν μέ τδ 
κύριο πρόγραμμα, αύτδ τδ πρόγραμμα άμεσα ή Ιμμεσα καθορίζει 
τίς ώρες παρακολούθησης τών μαθημάτων, τδ επίπεδο τής τάξης, 
τά προσόντα τοΰ δασκάλου καί τά προσόντα πού άπαιτοΰνται γιά 
τήν εισαγωγή σ’ δλο τδ σχολικό σύστημα μέσης εκπαίδευσης. Τά 
σχολεία, πού παρεκκλίνουν σημαντικά άπδ όποιονδήποτε άπδ αύ
τούς τούς κανονισμούς, χάνουν τήν άξιοπιστία τους καί τήν ικανό
τητά τους νά δώσουν στούς μαθητές τά κατάλληλα προσόντα ώστε 
νά είσαχθοΰν στδ κολλέγιο. ’Ακόμη καί οί μεταρρυθμίσεις, πού γ ί
νονται στό δημόσιο σχολείο, μπορεΐ νά επιζήσουν μόνο άν δέν άπει- 
λοϋν τήν πρόοδο τών μαθητών τους διαμέσου τών άνωτέρων Ιπιτεύ- 
ξεων τοΰ σχολικοΰ συστήματος.

Μέ τόν τυποποιημένο προγραμματισμό τών σχολικών βαθμι
δών, λοιπόν, τά σχολεία γίνονται ενα σύστημα, τδ όποιο κατέχει τδ 
διεθνές μονοπώλιο τής εισόδου στά διάφορα έπαγγέλματα καί στούς 
πολιτικούς καί κοινωνικούς ρόλους. Μπορεΐ νά αμφισβητηθεί πώς 
τδ μονοπώλιο αύτδ είναι οπωσδήποτε άπόλυτο. Μερικοί οργανισμοί 
μπορεΐ άκόμα νά προσλαμβάνουν τις ιδιοφυίες πού δέν πήγαν σχο
λείο, ένώ δ Ροΰσβελτ καί δ Τσώρτσιλ δέν χρωστάνε πολλά στδ 
σχολείο πού πήγαιναν. ’Αλλά αύτές είναι έξαιρέσεις, καί άν τδ ρεΰ- 
μα εξακολουθήσει, δέν θά ύπάρξουν γιά πολύ/' Ή  όργάνωση σέ 
τάξεις, ή τυποποιημένη εξυπνάδα καί τά τέστ έπίδοσης, ή προαγω
γή μέσα στδ σύστημα, καί τό δίπλωμα γιά νά βρει κανείς δουλειά, 
δλα δικαιώνονται άπδ ενα σχολικό πρόγραμμα πού καθορίζει τήν 
εσωτερική δομή καί τίς λειτουργίες τοΰ σχολείου, τίς σχέσεις μετα-

4. νΑι6αρ Μπέργκ, Παιδεία καί Έ παγγέλματα: ° Η Μεγάλη Ληαΐίία 
τής Εκπαίδευσης, Praeger, 1970.



ξύ τών διαφόρων σχολείων, καί τίς σχέσεις μεταξύ τών σχολείων 
καί τών άλλων θεσμών.

θ ά  μπορούσε ενα εκπαιδευτικό ίδρυμα, πού δέν θά είχε ενα 
άπό τά παραπάνω προτεινόμενα καθοριστικά χαρακτηριστικά, νά 
θεωρηθεί σάν σχολείο; ’Ίσως, θεωρητικά, ενα ίδρυμα πού βασίζε
ται σέ παιδιά, δάσκαλους καί τάξεις, άλλά χωρίς πρόγραμμα, νά 
μπορεΐ νά δνομασθεΐ σχολείο, άλλά θά είχε πολύ μικρή όμοιότητα 
μέ τά σχολεία, δπως τά ξέρουμε, καί θά μπορούσε, μέ μεγαλύτερη 
ακρίβεια, νά όνομασθεΐ μιά συλλογή άπό έκπαιδευτικά κέντρα. Μπο
ρούμε νά φαντασθούμε σχολεία χωρίς παιδιά, άλλά οί μεγάλοι δέν 
θά μπορούσαν γιά πολύ νά ανεχθούν τούς δάσκαλους, τίς τάξεις, 
τήν άπαιτούμενη παρακολούθηση μαθημάτων καί τό πρόγραμμα. 
Σχολεία γιά παιδιά, χωρίς δασκάλους, είναι δύσκολο νά τά φαντα- 
σθοΰμε Ινώ ένας συνδυασμός παιδιού - δασκάλου - προγράμμα
τος είναι άπό τή φύση τοα ασταθής, χωρίς τήν περιοριστική έπιρ- 
ροή τού χώρου τής τάξης- ΟΕ δάσκαλοι καί τά παιδιά μπορούν νά 
έργασθούν μόνοι τους, άλλά θά ήταν δύσκολο νά τούς θεωρήσουμε 
σάν θεσμό, ούτε καί άπλώς σάν σχολείο. Άπό τήν άλλη μεριά είναι 
εύκολο, νά βλέπουμε τά παιδιά, # ύ ς δασκάλους, τήν παρακολούθη
ση μαθημάτων στήν τάξη καί τό σχολικό πρόγραμμα σάν δημιουρ
γήματα άπό τόν ενα γιά τόν' άλλον. Είναι Ιπίσης εύκολο νά βλέ
πουμε τά σχολεία σάν Ινα σταθερό στοιχείο σέ Ινα άπόλυτα τεχνο
λογικό κόσμο. Τά σχολεία μεταχειρίζονται τούς άνθρώπους καί τή 
γνώση μέ τόν τρόπο πού ό τεχνολογικός κόσμος χειρίζεται τό κα
θετί σάν ύλικό πρός έπεξεργασία. Τό κάθε πράγμα βέβαια, μπορεί 
νά έπεςεργασθεΐ, άλλά μόνο μέ Ινα τίμημα, μέρος τού όποιου έμπε- 
ριέχει τήν παραγνώριση ορισμένων πλευρών τού πράγματος καθώς 
καί βρισμένων έπακόλαυθων τής Ιπεξεργασίας. Τό τίμημα τής έπε- 
ξεργασίας ·ΐών άνθρώπων είναι ούσιαστικά μεγάλο. Οί άνθρωποι 
Ιχουν τή τάση νά άντιστέκονται. Αύτό πού θά μείνει άνεπεξέργα- 
στο, μπορεΐ νά είναι τό πιό σημαντικό μέρος Ινός άνθρώπου. Μερι
κές άπό τίς συνέπειες τής έκπαιδευτΊκής αύτής έπεςεργασίας είναι 
ήδη φανερές, ϋαραταύτα δ μεγαλύτερος κίνδυνος βρίσκεται στήν 
προοπτική τής έπιτυχίας. Μιά «Ιπεςεργασμενη» άνθρωπότητα μέ 
έπιτυχή άποτελέσματα θά Ιχανε τόν μικρό ελεγχο τοΰ πεπρωμένου
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της πού άπδ παλιά διαφοροποιούσε τόν άνθρωπο άπό τόν υπόλοιπο 
κόσμο.



‘Η τελετουργία εΐναι πα ιχνίδι: καθορίζει τίς Οδτοπίες μας καί έκψράζε 
τά δνειρά μας. Ή  τελετουργία είναι σοβαρό παιχνίδι, άλλά άν 
πιστεύουμε πώς ή τελετουργημένη Ούτοπία μας είναι πραγματικό γεγονός 
τότε παύει νά είναι παιχνίδι κα! γίνεται ιδεολογικό όργανο καταπίεσης.

Τζόρνταν Μπίσοπ.



4. Πώς δουλεύουν τά σχολεία

'Όπως καί δ στίχουργδς λέει, πολύ πριν άπό τόν Μάρσαλ Μάκ 
Λουαν, «Δέν Ιχει σημασία τί κάνεις, άλλά δ τρόπος πού τδ κάνεις». 
Στήν περίπτωση των σχολείων δ τρόπος είναι πράγματι τό μήνυ
μα· Ή  σχολική έκπαίδευση είναι μιά κοινωνική τελετουργία, πού 
γεφυρώνει τδ χάσμα μεταξύ κοινωνικές θεωρίας καί πρακτικής. 
Ψυχολογικά τό τελετουργικό καθιστα δυνατή τή διαβίωση έν γνώ- 
σει των διαφωνιών πού προκύπτουν άπό τήν διαφορά μεταξύ Εδεα· 
τοΟ καί πρακτικού -1 Οί Ιδεολογίες άντιστοιχοΰν στά ιδανικά καί 
στίς πράξεις σέ προσωπικό έπίπεδο, καί ή πρακτική στό έπίπεδο 
τής κοινωνίας. Τό νά συζητάμε τά σχολεία μ’ αύτούς τούς δρους 
σημαίνει πώς έξετάζουμε, δχι τή λειτουργία τους, ή τί είναι στήν 
ούσία, άλλά πώς κατορθώνουν καί Ιχουν τήν έπίδραση στήν συμπε
ριφορά, πού δντως αισθητά κατορθώνουν καί Ιχουν·

"Ισως νά είναι χρήσιμο ν’ άρχίσουμε μ’ Ινα παράδειγμα άπ’ 
τή θρησκεία, δπου τό τελετουργικό εΐναι πιό γνωστό. Ή  διαφορά 
μεταξύ τοΰ χριστιανικού κηρύγματος καί τής χριστιανικής πρακτι
κής εΐναι πολύ γνωστή, χάρη στούς ιερείς. Οί Χριστιανοί υποτίθε
ται δτι πρέπει νά φέρονται στούς άλλους μέ τόν ίδιο τρόπο πού 
θέλουν καί οΕ άλλοι νά φέρονται στούς ίδιους. Υποτίθεται δτι πρέ
πει νά προσφέρουν στούς άλλους τό διπλάσιο άπ’ αύτό πού τούς ζη- 
τοΰν. Υποτίθεται δτι πρέπει νά μοιράζονται όσα Ιχουν καί δτι πρέ
πει νά άναζητοΰν αύτούς πού Ιχουν δυσκολίες γιά νά τούς βοηθοΰν· 
Στήν πραγματικότητα οί περισσότεροι άπ’ αύτούς πού λέγονται Χρι
στιανοί εΐναι επιχειρηματίες, Ιπαγγελματίες ή έργαζόμενοι πού πα
ζαρεύουν σκληρά, τούς ένδιαφέρει μόνο τό συμφέρον τους, ΘεωροΟν

1. Λέον Φέστιγκερ, Μιά θεωρία της συνειδητης διαφωνίας, H arper 
& Row , 1957.
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τούς φτωχούς σάν τεμπέληδες καί άνάξιους καί μένουν δσο πιό μα
κριά μποροΰν άπό τίς φυλακές, τίς φτωχογειτονιές καί τά νοσοκο
μεία άπόρων· Οί διαφορές μεταξύ διδασκαλίας καί πρακτικές τα
κτοποιούνται μέ τήν συμμετοχή στίς τελετές τής ’Εκκλησίας, βά- 
πτισμα, μετάληψη, προσευχή καί χριστιανική ταφή. Γιά νά μήν 
άναφέρουμε περισσότερα. Υπάρχει, βέβαια, μιά μειοψηφία Χριστια
νών πού ζοΰν σύμφωνα μέ τό κήρυγμα τοΰ Χριστοΰ. Μεταξύ αύτών 
είναι σύγχρονοι μάρτυρες δπως δ Καμίλλο Τόρρες καί δ Μάρτιν 
Λοΰθερ Κ ίγκ, πολλά πρόσφατα θύματα βασανιστηρίων στή Βραζι
λία, καί πολλοί άλλοι άνδρες καί γυναίκες σ’ δλο τόν κόσμο, πού 
δέν μποροΰμε νά τούς ξέρουμε καί πού μάχονται γ ιά  τήν δικαιο
σύνη ή πού φροντίζουν τούς φτωχούς.

Δέν είναι εύκολο νά καταλάβουμε τόν τρόπο μέ τόν όποιο τό 
τελετουργικό βοηθάει τούς άνθρώπους νά πιστεύουν πώς είναι Χρι
στιανοί, τή στιγμή πού ή συμπεριφορά τους παρεκκλίνει Ιντονα άπό 
τήν χριστιανική διδασκαλία- Είναι φανερό δμως πώς συμπεριφέρον- 
ται άντίστοιχα μέ τόν φοροφυγάδα, δ δποΐος, χαιρετίζοντας τή ση
μαία, πιστεύει πώς είναι ενας πρώτης τάξης πατριώτης. Μιά Ιξή- 
γηση είναι πώς οί άνθρωποι δέν είναι άλάθητοι, πώς οί προθέσεις 
τους μετροϋν περισσότερο άπό τίς πράξεις τους καί πώς τό τελε
τουργικό τούς παρέχει ένα μέσο γιά  νά έκφράσουν αύτό πού Ιχουν 
στήν καρδιά τους. Αύτή ή έξήγηση μπορει νά είναι άληθοφανής 
δσον άφορά τή θρησκεία καί τόν πατριωτισμό. Ά λλά  πολύ δύσκολα 
θά στηριχθεΐ δταν άρχίσουμε νά έξετάζουμε τά σχολεία.

Ά ς  ρίξουμε μιά ματιά σέ τέσσερις ιδεολογίες πού παίζουν 
ενα έξέχοντα ρόλο στήν κοινωνία, άς έξετάσουμε τίς άντίστοιχες 
πραγματικότητες, καί. μετά άς ξεχωρίσουμε τίς σχολικές τελετουρ
γίες πού βοηθοΰν νά γεφυρωθεΐ τό χάσμα μεταξύ ιδεολογίας καί 
πραγματικότητας. Οί ιδεολογίες πού διάλεξα είναι αύτές πού άνα- 
φέρονται στίς ίσες εύκαιρίες γιά  δλους, στήν έλευθερία, στήν πρό
οδο καί στήν άποδοτικότητα.

Σύμφωνα μέ τήν ιδεολογία τής σύγχρονης κοινωνίας, ύπάρ- 
χουν ίσες εύκαιρίες γ ιά  κάθε άνθρωπο ώστε νά έπιτύχει δτιδή- 
ποτε τοϋ ύπαγορεύουν οί φιλοδοξίες του καί τοΰ έπιτρέπουν οί ίκα- 
νότητές του. Αύτή ή ιδεολογία ύποστηρίζει πώς δλες οί βαθμίδες 
καί δλοι οί κλάδοι τής σχολικής έκπαίδευσης είναι άνοιχτοί γιά
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δλους καί πώς ή πρόοδος τών μαθητών έξαρτ&ται αποκλειστικά 
άπό τήν άφοσίωσή τους στίς σπουδές καί άπό τό μυαλό τους. ’Ισχυ
ρίζεται πώς δλα τά έπαγγέλματα καί δλες οΕ κοινωνικές βαθμίδες 
είναι άνοικτές στόν καθένα πού Ιχει άρκετή επιθυμία καί τήν ικα
νότητα νά άποδώσει τίς άντίστοιχες υπηρεσίες· "Ολο καί περισσό
τερο τό σχολείο άναγνωρίζεται σάν ή μεγαλύτερη λεωφόρος ποί» 
δδηγεΐ στά διάφορα έπαγγέλματα καί τούς κοινωνικούς ρόλους, καί 
Ιτσι τά κανάλια, πού άνοίγει ή σχολική έκπαίδευση, προβάλλονται 
σάν εγγύηση δχι μόνο της ακαδημαϊκής, άλλά καί τής κοινωνικής 
προαγωγής. Αύτή είναι ή Ιδεολογία τών ίσων ευκαιριών: υποκρί
νεται πώς κάνει τήν προαγωγή τού καθένα νά έξαρταται άποκλει- 
στικά άπό τά προσωπικά του προσόντα.

Ή  πραγματικότητα είναι πώς δλη αύτή ή προαγωγή γίνεται 
σέ βάρος τών άλλων. Τά σχολεία, οί έπαγγελματικές κλίμακες καί 
οΕ δομές τών κοινωνικών τάξεων, είναι δλα ίεραρχίες μέ τό σχήμα 
πυραμίδας. Στό σχολείο, κάθε ανώτερη βαθμίδα είναι καί πιό στενή· 
Σπάνια μπορούν οΕ βαθμίδες ή τά στάδια νά πηδηχθοΰν. Επομένως, 
προκειμένου νά φτάσει κανείς στήν κορυφή, πρέπει νά έπιβιώσει 
στούς αλλεπάλληλους συναγωνισμούς. Ή  εικόνα στή βιομηχανία 
είναι ή ίδια. Γιά κάθε πρόεδρο τής Στάνταρ *Οιλ δέκα χιλιάδες 
ύπάλληλοι θυσιάζονται.

Σέ ποιά ήλικία είναι οΕ εύκαιρί'ες ίσες; στή γέννηση; φαίνε
ται άπίθανο δτι κατά τή γέννησή του δ γιός Ινός προέδρου, άκόμχ 
κι αν αρχίσει σάν ύπάλληλος, δέν θά ’χει καλύτερες ευκαιρίες άπό 
τόν γιό ένός ύπάλληλου- ’Αλλά άν δέν είναι ίσες κατά τή γέννηση, 
οΕ εύκαιρίες σίγουρα γίνονται λιγότερο ίσες κάθε χρόνο πού περ
νάει. Μόλις άρχίζει τό σχολείο κανείς δέν Ιχει χάσει άμετάκλητα, 
άλλά μόλις τελειώνει τό νηπιαγωγείο οΕ βαθμοί καί οΕ έπιδόσεις 
στά IQ τέστ καταγράφονται καί σχεδόν άπό τότε ή πόρτα είναι 
κλειστή σ’ αύτούς πού οΕ έπιδόσεις τους καί οι βαθμοί τους είναι 
χαμηλοί. Αύτό δέν συμβαίνει έπειδή αύτοί οΕ βαθμοί καί οΕ έπιδό- 
σεις Ιχουν καμιά σημασία. ’Ακόμα κι έκεΐνοι πού πιστεύουν σ’ αύ- 
τά παραδέχονται δτι στήν ήλικία αύτή οΕ βαθμοί καί οΕ έπιδόσεις 
δέν Ιχουν ιδιαίτερη άξία.2 Ά λλά ορισμένες άποφάσεις πρέπει νά

2 . Τζόζεφ Μ. Χάντ, Εξυπνάδα καί ’Εμπειρία, R onald  Press, 1961.
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παρθοΰν- Σχετικά μέ ποιό σχολείο, ποιό δρόμο, ποιό δάσκαλο· "Ο
λες δηλαδή οι αποφάσεις πού έπηρεάζουν ζωτικά τίς εύκαιρίες γιά 
τά μέλλον. Μόλις περάσουμε καί τδ δημοτικό, είναι άνοησία νά μι
λάμε άκόμη γιά ίσες εύκαιρίες γ ι’ αύτούς πού δέν τά κατάφεραν 
άρκετά καλά ώστε νά προχωρήσουν στά γυμνάσιο. "Ενα παιδί μέσα 
άπό χιλιάδες, πού τελείωσε μιά έμπορική σχολή μπορει νά Ιξελι- 
χθεΐ σέ κεφαλή μιας οικοδομικής έταιρίας, άλλά αύτό άποτελεΐ μιά 
μεγάλη έξαίρεση. Στήν πραγματικότητα, κάθε σκαλί πιό πάνω γ ι’ 
αύτόν πού άνεβαίνει τήν κλίμακα σημαίνει Ινα σκαλί πιό κάτω γιά 
κάποιον άλλον. "Ενας μπορει νά φτάσει στήν κορφή μόνο άφοϋ πε- 
ράσει πάνω άπ’ τά κεφάλια χιλιάδων άλλων. ’Αντίστοιχη μ! τήν 
ιδεολογία τών ίσων εύκαιριών γιά  δλους είναι ή πραγματικότητα 
τής άναγκαστικής άνισότητας, μέ πολύ περισσότερες πιθανότητες 
νά μείνεις κοντά στον πάτο, παρά νά φτάσεις στήν κορυφή. 3

«Μά, βέβαια!» θά είναι ή απάντηση. Αύτή είναι ή φύση τής 
ιεραρχίας. Ό  καθένας καταλαβαίνει τί σημαίνει ίσες εύκαιρίες γιά 
δλους· Μά άν είναι Ιτσι, τότε γιατί νά μή τά ποΰμε δπως είναι; 
’Ά ς  τά ονομάσουμε κοινωνική λοταρία· Στήν πραγματικότητα, θά 
επρεπε νά τά ποΰμε ή φουσκωμένη κοινωνική λοταρία, δπου κάθε 
παιδί Ιχει τόσες εύκαιρίες, δσα καί τά δολλάρια πού Ιχει δ πατέ
ρας του. Ά λλά αύτά δέν θά ταίριαζε στούς σκοπούς πού ύπηρετεΐ ή 
όνομασια της σάν κοινωνία ίσων εύκαιριών. Ό  καθένας ύποτίθεται 
2τι πρέπει νά νομίζει πώς Ιχει ίσες εύκαιρίες, άνεξάρτητα άν τίς 
Ιχει ή δχι. Είναι καλύτερα γιά  τό ηθικό του. Πρός τό παρόν, τά 
ζήτημα δέν είναι τδ τί θά επρεπε ή δχι. Τά ζήτημα είναι τό πώς

Λ. «Μιά άλλη λύση ποδ προσφέρεται στήν εργατική τάξη είναι ή ιδέα 
τή; ατομικής ευκαιρίας —  τής κλίμακας. Μιας τέτοιας κλίμακας, στή βιο
μηχανία, στήν παιδεία καί δπουδήποτε άλλοΟ... ’Ακόμα ή κλίμακα εΐναι 
τδ τέλειο σύμβολο τής ϊδέας τής άστικής τάξης γ ιά  τήν κοινωνία, γιατί 
παρ’ δλο ποί) άναμφισβήτητα προσφέρει τήν εδκαιρία γ ιά  άνέβασμα, εΐναι 
μιά Ιπινόηαη ποδ μπορεΖ νά χρησιμοποιηθεί μόνο άτομικά: άνεβαίνεις τήν 
κλίμακα μοναχός... 'Η  δική μου δποφη εΐναι πώς αδτή ή Ιρμηνεία τής 
κοινωνίας γ ιά  τήν κλίμακα είναι απαράδεκτη δπό δυο συσχετιζόμενες Ιν- 
νοιες: πρώτα, γ ιατί αποδυναμώνει τήν αρχή τής κοινής καλυτέρευσης, ποό 
Οά επρεπε νά εΐναι μιά απόλυτη αξία ' καί δστερα, γ ια τί γλυκαίνει τό 
δηλητήριο τής Ιεραρχίας, κυρίως μέ τό νά προσφέρει τήν ίεραρχία τής 
αξίας σάν ενα πράμα διαφορετικό σέ είδος άπό τήν ίεραρχία τοΰ χρήματος 
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είναι Ιτσι, καί πώς έξακολουθεΐ να διατηρείται Ιτσι. Πώς οί Άν
θρωποι προτρέπονται νά πιστεύουν, η τουλάχιστον φέρονται σα να 
πιστεύουν στίς ίσες εύκαιρίες δταν στήν πραγματικότητα τέτοιο 
πράμα δέν υπάρχει;

Οί άνθρωποι προτρέπονται νά τό πιστεύουν μέσω μιας τελε
τουργικής άνόδου στήν κλίμακα —  τή σχολική κλίμακα, τήν κλί
μακα προαγωγών, τήν κλίμακα εισοδήματος, καί τήν κλίμακα κοι
νωνικού στάτους. "Οσο οΕ άνθρωποι άνεβαίνουν, είναι εύκολο νά 
διατηρούν τήν ψευδαίσθηση πώς δλοι οΕ δρόμοι δδηγοΰν στήν κορ
φή. Έ ν α  σκαλί τή φορά, Ιτσι είναι πού φτάνει κανείς έκεΐ. Τδ γε
γονός, πώς ενας άνθρωπος, πού φτάνει στήν κορφή, δέν Ιχει άρκετδ 
καιρδ στή φυσιολογική του ζωή ώστε νά περάσει άπ’ δλα τά σκα
λιά στδ δρόμο του, παραβλέπεται εύκολα. Ή  λογική είναι πώς αν 
ανεβαίνεις σκαλί μέ σκαλί, φτάνεις στήν κορφή.

Υπάρχουν άρκετά σκαλιά ώστε δ καθένας νά μπορεΐ νά άνε- 
βεΐ μερικά. ΟΕ τάξεις τοΰ σχολείου στήν άρχή είναι άρκετά εύκο
λες, στίς πλούσιες χώρες, καί σχεδδν δ καθένας περνά αύτές τίς 
πρώτες τάξεις. Τή στιγμή πού δ δρόμος γίνεται δύσκολος τδ μάθη
μα Ιχει μαθευτεί: ύπάρχουν ίσες εύκαιρίες, άλλ’ άπλώς οΕ άνθρω
ποι δέν είναι δλοι ίσοι. Ή  έπαγγελματική κλίμακα, δουλεύει μέ τον 
ίδιο τρόπο. "Ολοι, έκτδς άπ’ αύτούς πού τά πήγαν πράγματι πολύ 
άσχημα στδ σχολείο, κατορθώνουν νά άνεβοΰν μερικά σκαλιά. Με
τά οΕ άποστάσεις αύξαίνουν. ΟΕ άνθρωποι λίγο - λίγο γερνοΰν- Τώ
ρα πιά δέν Ιχει καί πολλή σημασία.

Τδ εισόδημα δλων Ιπίσης μπορεΐ ν’ αύξηθεΐ λιγάκι, άκόμη 
καί άν δέν παίρνουν προαγωγή. ’Ετήσιες αύξήσεις κατάτι κάθε 
χρόνο' καί τή στιγμή πού δ γύρος Ιχει συμπληρωθεί, εχει σταθε
ροποιηθεί καί ή ψευδαίσθηση πώς δ καθένας είχε κι άπδ μιά εύ- 
καιρία. 'Απλώς δρισμένοι είναι πιδ τυχεροί άπδ τούς άλλους. Προ
φανώς αύτή δέν είναι δλόκληρη ή άλήθεια. ’Αλλά οΕ άνθρωποι πα- 
ρακινοΰνται νά τήν πιστεύουν συμμετέχοντας στήν τελετουργία τής 
προόδου.

Ή  Ιδεολογία τής ελευθερίας είναι πώς δλοι οΕ άνθρωποι Ιχουν 
συγκεκριμένα άναπαλλοτρίωτα δικαιώματα. Τδ δικαίωμα τοϋ συ- 
νέρχεσθαι, τδ δικαίωμα τής αίτήσεως γιά τήν Ιπανόρθωση άδικίας, 
τδ δικαίωμα νά είναι Ιλεύθεροι άπδ άναίτιες Ιρευνες ή συλλήψεις,

59



τό δικαίωμα τής ύπεράσπισης, το δικαίωμα νά μήν είναι μάρτυρες 
εναντίον τοϋ έαυτοΰ τους -—δηλαδή τδ δικαίωμα να είναι Ιλεύθεροι 
άπδ βασανιστήρια πρώτου, δευτέρου ή τρίτου βαθμοΰ. 'Η  πραγμα
τικότητα είναι, πώς σ’ δλον τόν κόσμο, τά φώτα της Ιλευθερίας 
άργοσβήνουν. Στδν κομμουνιστικό κόσμο, δσοι παρεκκλίνουν καθώς 
καί οΕ εχθροί τοΰ λαοΰ δέν Ιχουν πολιτικά δικαιώματα. Στδν καπι
ταλιστικό κόσμο, πάνω άπδ ΐά  μισά κράτη, πού πριν άπδ είκοσι 
χρόνια είχαν δημοκρατία, τώρα Ιχουν στρατιωτικά καθεστώτα, 
πολλά άπ’ τά όποια χρησιμοποιούν τά βασανιστήρια σάν Ινα καθη
μερινό όργανο τής κυβέρνησης. 0 !  ^δημοκρατικές» κυβερνήσεις πού 
άπαμένουν περιλαμβάνουν τήν Νότια ’Αφρική, δπου τά πολιτικά 
δικαιώματα έκτείνονται μόνο στούς μή ’Αφρικανούς καί στούς μή 
’Ασιάτες, καί αύτό τότε μόνο δταν είναι άρκετά προσεκτικοί ώστε 
νά μήν άντιδροϋν στίς φυλετικές διακρίσεις. Στίς ΗΠΑ ύπάρχει δ 
Νότος, δπου οΕ μαΰροι Ιχουν τά δικαιώματα, πού οΕ λευκοί κατα
δέχονται νά τούς δώσουν. Στήν ύπόλοιπη χώρα τά δικαιώματα τοΰ 
λαοΰ καθορίζονται δλο καί περισσότερο άπ’ τήν άστυναμία καί τούς 
Ιθνοφρουρούς. ΟΕ Μαΰροι Πάνθηρες, οΕ διαφωνοΰντες Δημοκρατι
κοί καί ο£ φοιτητές τών κολλεγίων κινδυνεύουν νά Ιχουν φαινομε
νικά δικαιώματα παρά ούσιαστικά.

Πώς ή πίστη στήν έλευθερία μπορει νά διατηρηθεί στό πρό
σωπο αύτών τών γεγονότων; Κυρίως μέσω τών τελετών τής δημο
κρατικής διαδικασίας. Μεταξύ τών άλλων, ή τελευταία έκλογή τοϋ 
προέδρου στίς ΗΠΑ βοήθησε τδ λαό νά ξεχάσει τήν δύναμη τής 
άστυνομίας πού χρησιμοποίησε ή μιά πτέρυγα τοΰ δημοκρατικού 
κόμματος έναντίον της άλλης στή Συνέλευση τοΰ Σικάγου. Παρό
μοια, οΕ πρόσφατες εκλογές στή Γαλλία βοήθησαν τούς άνθρώπους 
νά ξεχάσουν τήν στρατιωτική καί άστυνομική καταπίεση τών φοι
τητών καί τών έργατών πού είχε γίνει μόλις πριν άπό μερικούς 
μήνες. Αύτά τά δραματικά γεγονότα, δμως, δέν είναι τόσο σημαντι
κά, δσο οΕ καθημερινές τελετουργίες τής δημοκρατίας, καθώς πεί
θουν τό λαό πώς ύπάρχει έλευθερία έκει δπου υπάρχει ενας δλο καί 
μεγαλύτερος δεσποτισμός καί καταπίεση. 'Ο καθηγητής, Ιπιδιώκει 
τήν άκαδημαϊκή του έλευθερία καταγγέλαντας τδ κατεστημένο, οί 
φοιτητές καμαρώνουν γιά  τό χτένισμά τους καί παίζουν, κάθονται, 
ζωγραφίζουν, κοιμούνται καί οργανώνουν πάρτυ «— καί καθώς αύ-
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τά είναι χρήσιμα πράματα, συντελούν στό νά επιβεβαιώνουν τούς 
Ανθρώπους πώς είναι Ακόμη έλεύθεροι, δταν στήν ούσία μπορεΐ νά 
μήν είναι.

Στόν εξω κόσμο, έχουμε τό όργισμένο άρθρο, τίς Ιπιχειρημα- 
τικές αποκαλύψεις τοΰ ρεπόρτερ, τό καινούργιο περιοδικό πού ξε
περνάει τά παλιά, τή νομοθετική Ιρευνα. Μερικά άπ’ αύτά ύπηρε- 
τοΰν καλούς σκοπούς· Τά πιό πολλά βοηθούν έν μέρει στή διατή
ρηση της ψευδαίσθησης τής έλευθερίας. Αύτά τά παραδείγματα εί
ναι σκόπιμα διαλεγμένα ώστε νά μήν Αντιπροσωπεύουν καθαρές τε
λετουργικές έκδηλώσεις. Ά ν  οί ένέργειες, πού άναφέρθηκαν παρα
πάνω, είναι πραγματικές ή τελετουργικές αύτό έξαρτάται άπό τό 
ποιός κάνει τί καί γ ιά  ποιόν σκοπό. Τό τελετουργικό παίζει Ινα 
θετικό έξίσου δπως καί αρνητικό ρόλο στίς ανθρώπινες υποθέσεις. 
Τό γεγονός, πώς τό τελετουργικό πού άναφέρεται στήν έλευθερία 
είναι διφορούμενο, έπιβεβαιώνει τήν δυϊκή φύση τοΰ τελετουργικοδ, 
καθώς καί της έλευθερίας. Μέ μερικές εξαιρέσεις, μόνο αύτοί πού 
ξέρουν πώς νά παίζουν τό παιχνίδι -—καί άπ’ αύτό τό γεγονός βρί
σκονται ήδη σέ προνομιακή θέση—  άν καί Αποστάτες, μποροΰν νά 
χρησιμοποιήσουν τήν έλευθερία πού ή δημοκρατική διαδικασία προσ
φέρει. Οί άλλοι, οί πραγματικά Αδικημένοι, Ιχουν πολύ μικρή ού- 
σιαστική συμμετοχή στή δημοκρατική διαδικασία. Αύτός είναι καί 
Ινας λόγος πού ό Τζέφφερσον Απελπιζόταν Από τίς μεθοδικές μεταρ
ρυθμίσεις πού γίνονται σύμφωνα μέ τούς κανόνες. "Ομως οί ίδιοι 
οί κανόνες, ακολουθούμενοι κατά γράμμα, Αλλοιώνουν τίς βασι
κές Αρχές τοΰ Τζέφφερσον γιά  τήν επανάσταση πού έπαναλαμβά- 
νεται. Ή  δημοκρατική διαδικασία, στό σχολείο καί στήν κοινωνία, 
βοηθά τούς Ανθρώπους νά δεχθοΰν τήν Απόσταση ανάμεσα στήν 
ιδέα τής έλευθερίας καί τήν πραγματικότητα τής κυριαρχίας καί 
τής καταπίεσης- Δέν θέλουμε νά χάσουμε τίς δημοκρατικές διαδι
κασίες μας, Αλλά ούτε θέλουμε νά έξαπαταμε τόν έαυτό μας σχετικά 
μέ τό πόση έλευθερία Ιχουμε. Μπορούμε νά έπεκτείνουμε τά δρια 
τής δικής μας έλευθερίας καθώς καί των άλλων μόνο έφόσον ξέ
ρουμε ποιά έμπόδια στέκονται στό δρόμο.

Ή  Ιδεολογία τής προόδου είναι πώς ή κατάστασή μας βελ
τιώνεται καί θά έξακολουθεΐ νά βελτιώνεται, χωρίς νά μπορεΐ 
ν’ άποδειχθεΐ εύκολα ή ύπαρξη κανενός περιορισμοΰ πάνω στό βα
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θμό ή τήν έκταση τών μελλοντικών βελτιώσεων· Τό γεγονός πώς 
έχουμε φτάσει κοντά στά δρια, δπου ή Ατμόσφαιρα δέν μπορεΐ 
ν’ Απορροφήσει περισσότερη θερμότητα, ή ή θάλασσα περισσότερη 
μόλυνση, κοντά στά δρια δπου ή γη δέν μπορεΐ νά θρέψει περισσό
τερο πληθυσμό, κοντά στά δρια τής υπομονής τών φτωχών νά συν
τηρούνται άπό τήν γενναιοδωρία τών πλούσιων, κοντά στά δρια 
δπου οί ϊδιοι οί πλούσιοι ή θά πρέπει νά περιχαρακωθούν περισσότε
ρο πίσω Απ’ τά προβλήματά τους ή θά έξακολουθήσουν γιά πολύ 
άκόμα νά ζοϋν μέ τίς Απολαύσεις πού οί ϊδιοι έχουν εφεύρει. 
Οι άνθρωποι, πού δέν θέλουν ν’ αντιμετωπίσουν τίς συνέπειες αύτών 
τών γεγονότων, λένε πώς τά προβλήματα θά λυθούν μέ νέες Ανα
καλύψεις καί έφευρέσεις. Άλλά οί Ανακαλύψεις καί οί έφευρέσεις 
τοΰ παρελθόντος είναι πού μάς έφεραν στήν σημερινή κρίσιμη θέση. 
Οί μελλοντικές ανακαλύψεις καί έφευρέσεις μποροΰν μόνο νά ο
ξύνουν αύτή τήν κρίσιμη θέση. Γιατί άδιάφορα μέ τό πόσο κοντά 
ή μακριά βρίσκονται τά δρια, δέν υπάρχει Αμφιβολία πώς υπάρ
χουν, ένώ ή ιδεολογία τής προόδου δέν γνωρίζει τήν ύπαρξη 
όρίων. Ή  γή, δ Ανθρώπινος πληθυσμός καί ή Ανθρώπινη φύση 
έχουν δρια ένώ ή πρόοδος είναι Απεριόριστη. Αύτό τό θεωρητι
κό πρόβλημα μπορεΐ νά μήν Απασχολούσε τούς Ανθρώπους άν τά 
διάφορα εί'δη τής προόδου βρίσκονταν σέ μιά λογική ισορροπία, 
άλλ’ αύτό δέν συμβαίνει. Ή  Ικανότητά μας νά σκοτώνουμε δ 
ένας τόν άλλον καθώς καί τόν εαυτό μας, μεγαλώνει πολύ γρηγο
ρότερα Από τήν παραγωγική μας ικανότητα. Τό χάσμα μεταξύ 
πλούσιων καί φτωχών, μεγαλώνει γρήγορα- Οί ψυχολογικές πιέ
σεις αύξάνουν πολύ γρηγορότερα Από τήν ικανότητά μας νά τίς 
Αντιμετωπίσουμε.

Ή  ιδεολογία τής προόδου βρίσκεται, λοιπόν, Αντιμέτωπη μέ 
ενα σύνολο άπό γεγονότα πού είναι Αντίθετα πρός τούς σκοπούς 
της. Πώς. μποροΰν νά διευθετηθοΰν αύτές ο! Αντιθέσεις; Κρατιούν
ται μακριά Από την συνείδηση κυρίως μέ τό τελετουργικό τής έ
ρευνας,—  τήν συνεχή Αναζήτηση νέας γνώσης, νέων Αντιλήψεων, 
νέων τεχνικών. Ή  έρευνα είναι Ινα πολύ σημαντικό μή τελετουρ
γικό γεγονός, παράλληλα δμως καί σημαντικά τελετουργικό- Ή  
τελετουργία τής έρευνας δημιουργεί τήν πεποίθηση πώς καινούρ
γιες Ανακαλύψεις θ’ Αλλάξουν τήν δλη εικόνα, καί πώς κάθε μέρα



είναι μιά καινούργια μέρα μ’ Ινα νέο σύνολο άπό κανόνες καί 
δυνατότητες. Αύτό είναι καθαρό ψέμμα. ’Ακόμα καί οί πιό σημαν
τικές νέες Ανακαλύψεις καί έφευρέσεις αφήνουν σχεδόν τό καθετί 
άνεπηρέαστο. Ή  έφεύρεση τών Αντιδραστήρων άναπαραγωγής, αύ
ξησε τρομερά τήν προμήθεια τοΰ κόσμου σέ ϋλες που μπορούν νά 
διασπασθοϋν. Ή  πυρηνική διάσπαση διευρύνει τά δρια τών δυνα
τών πηγών Ινέργειας Ακόμα πιό πολύ. ’Αλλά αυτές οί μεγάλης 
όλκής αναπτύξεις δέν έπηρεάζουν τήν Απορροφητική ικανότητα τής 
ατμόσφαιρας. Δέν εχουνε καμιά επίδραση στόν Ανθρώπινο πληθυ
σμό έκτός άπό τό νά άπειλοΰν τόν δλοκληρωτικό Αφανισμ,ό του· 
Έπηρεάζουν τήν ικανότητα τοΰ ανθρώπου νά σκέπτεται καί νά 
κυβερνά τόν έαυτό του σέ ελάχιστο μόνο βαθμό. Κι δμως, δ μύθος 
τής Ανανέωσης μέσω τής ερευνάς, ή πεποίθηση πώς οί μεγαλύτε
ρες νέες Ανακαλύψεις μπορούν ν’ Ανανεώσουν δλες τίς σχέσεις δλων 
τών προβλημάτων —  αυτός δ μύθος καί αύτή ή πεποίθηση Ιπιτρέ- 
πουν στούς Ανθρώπους ν’ Αποφεύγουν νά βλέπουν τά πολύ με
γάλα έμπόδια γιά μιά μεγαλύτερη Ανάπτυξη, πού ύπάρχουν στήν 
πραγματικότητα.

Ή  ερευνά ταυτίζεται μέ τό σχολείο τόσο πού ή πίεσή της σάν 
τελετουργική άνανέωση Ιπηρεάζει τούς σπουδαστές περισσότερο 
άπό τόν υπόλοιπο κόσμο. Ή  μεγαλύτερη δμως πίεση τής ερευνάς 
πάνω στούς σπουδαστές έπιτελεΐται κυρίως μέσω τών συνεπειών 
πού Ιχει στό πρόγραμμα διδασκαλίας. Μιά Από τίς σφραγίδες τής 
σύγχρονης σχολικής έκπαίδευσης, πού τήν ξεχωρίζει μέ τόν πιό 
έντονο τρόπο άπό τήν παράδοσή της, είναι πώς οί προσφορές της 
χαρακτηρίζονται πολύ περισσότερο άπδ ποτέ σάν καινούργιες. Οί 
γνώσεις τοΰ χθές είναι ξεπερασμένες. Στήν Νορβηγία, σκέφτον
ται σοβαρά νά θεωρούν άκυρα δλα τά πτυχία τά παλαιότερα 
τών πέντε έτών· Ή  άξία αυτής τής πρότασης είναι πώς καθυ
στερημένα άναγνωρίζει αύτό πού πάντα ήταν άλήθεια, πώς τά 
πτυχία Ιχουν μικρή Αξία. Ή  λογική αυτής τής πρότασης είναι πώς 
μετά 5 χρόνια οί γνώσεις δέν Ιχουν πιά ίσχύ. Κάθε έργαζόμενος 
είναι ύποχρεωμένος νά πηγαίνει περιοδικά σχολείο γιά νά φρε
σκάρει αύτά πού Ιμαθε τήν τελευταία φορά. Ή  πραγματική μόρφω
ση, «ivat βέβαια, μιά διαδικασία πού κρατάει γιά δλη τή ζωή. 
Άλλά ή πραγματική μόρφωση καί ή πραγματική Ιρευνα είναι



έπίσης διαρκείς, καί δχι περιοδικές διαδικασίες. Ή  γνήσια Ιρευνα 
καί μόρφωση ένσωματώνουν ιδ  καινούργιο μέσα στήν πολύ μεγα
λύτερη μάζα τοϋ παλιοΰ καί αύτό μπορεΐ νά γίνει μόνο στήν πορεία 
τής έργασίας, στήν ούσιαστική άνακάλυψη καί έφαρμογή τοΰ και
νούργιου- Ή  τελετουργία τής Ανανέωσης πράγματι έξυπηρετεΐ τό 
σκοπό της, τό σκοπό τής Αναδημιουργίας, χωρίς νά είναι δπωσδή- 
ποτε έπιφανειακός. "Οταν δμως, σκεπάζει τήν γύμνια τοϋ μύθου 
τής προόδου, προσφέρει πράγματι μιά πολύ άσχημη Ιξυπηρέτηση. 
Καί αύτό τό καταφέρνει κυρίως μέ τό σχολείο. Ή  ψευδαίσθηση, 
πώς ή γνώση πρέπει νά είναι σύγχρονη προκειμένου νά Ιχει άξία 
στέκεται μεταξύ τών γενιών. Αύτή ή έπαρση τής νεολαίας είναι σέ 
μεγάλο ποσοστό τό Αποτέλεσμα τής τελετουργικής Ανανέωσης τοΰ 
σχολικού προγράμματος, δπως έφαρμόζεται άπ’ τό σχολείο.4

Έ  ιδεολογία τής άποδοτικότητας είναι πώς δ σύγχρονος άν
θρωπος Ιχει λύσει τά προβλήματα τής παραγωγής Αγαθών μέ τά 
μέσα μιας Αποτελεσματικής δργάνωσης, καί πώς κι άλλοι άνθρω
ποι μποροΰν νά κάνουν τό ϊδιο, καί τά περισσότερα Απ’ τά προ
βλήματα τοΰ Ανθρώπου πού εξακολουθούν καί ύπάρχουν μποροΰν νά 
λυθοΰν μέ μιά παρόμοια Αντιμετώπιση. Τό γεγονός είναι, δπως καί 
δ Κένεθ Μπόουλντιγκ τελευταία Αναφέρει, πώς τό Ακαθάριστο 
έθνικό προϊόν, δηλαδή τό σημερινό μέτρο τών παροχών ενός έθνους, 
είναι στήν ούσία ένα μέτρο οικονομικής Ανεπάρκειας. 'Η  Απασχό
ληση στίς πλουσιότερες χώρες Ακολουθεί δλο καί περισσότερο τόν 
νόμο τοΰ Πάρκινσον, καθώς ή παραγωγή πέφτει ή Απασχόληση Ανε
βαίνει. Στίς πλουσιώτερες χώρες, δλο καί περισσότεροι άνθρωποι 
Απασχολούνται στόν τομέα ύπηρεσιών, κάνοντας πράματα Αμφίβολης 
Αξίας. Υπολογίστε, γιά παράδειγμα, τούς ύπάλληλους πού δου
λεύουν σέ κυβερνητικές καί έπιχειρηματικές θέσεις, τούς πωλητές. 
τούς διαφημιστές, τούς τραπεζικούς, τούς λογιστές, δικηγόρους, δα

4. 'Η  καινούργια γνώση Ιχε ι νόημα μόνο σέ συνάρτηση μέ τό παρελ
θόν. Τά σχολεία ήταν κάποτε σέ τέτοιο βαθμό ΰποστηριχτές αυτής τής αρ
χής, δστε ή λέξη σχολαστικός θεωρείται άκόμα προσβλητική σέ μερικούς 
κύκλους. Τά σύγχρονα σχολεία Ιχουν κάνει δλοκληρωτική στροφή. Υποκρί
νονται 8τι έξακολουθοΟν νά δίνουν σημασία σ’ αύτή τήν άρχή, άλλά μόνον 
ύποκλείνονται, χωρίς νά τήν εφαρμόζουν. Οΰτε μποροΰν νά κατηγορήσουν 
τούς σπουδαστές γ ι’ αύτό. Μέ τό νά έχουν καταστεί ή πύλη γιά  δλες τις 
εγκόσμιες άπολαύσεις, δέν μπορούν νά άποροΟν γ ιατί οί σπουδαστές Ιφορ- 
μοδν στίς πύλες.
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σκάλους, άστυνομικούς, τούς στρατιώτες, τούς έφόρους, αύτούς πού 
δουλεύουν. σέ κοινωνικές υπηρεσίες. Δέν ύπάρχει αμφιβολία, πώς 
δλοι «ύτοί κάνουν κάτι πού βρισμένοι τό Ικτιμοΰν άλλά δέν ύπάρ- 
χει καί μεγάλη άμφιβολία πώς άλλοι τόσοι άνθρωποι μισοΰν αύτό 
πού κάνουν· Οί δικηγόροι προσφέρουν τό σαφέστερο παράδειγμα· 
Γιά κάθε κερδισμένο μιας δίκης, ύπάρχει κι άπό ενας χαμένος. 
ΙΙολλά φυσικά άγαθά έχουν έπίσης άμφίβολη άξία. Τά στρατιω
τικά δπλα. καί ή  πορνογραφία Ιχουν τόσους κατήγορους δσους καί 
όπαδούς. Τά σούπερ - τζέτ, τ’ αύτοκίνητα, οί ταφόπετρες καί τά 
σχολεία άνήκουν έπίσης στήν άμφίβολη κατηγορία. Τό θέμα δέν 
είναι πώς ή δουλειά ή ίδια είναι κακή ή άμφίβολης άξίας. ’Αλλά 
μάλλον πώς ή άξία τής δουλειάς έξαρταται άπ’ αύτό πού πα
ράγει

Οί περισσότεροι θά συμφωνούσαν πώς γίνεται κακή χρήση τής 
άποδοτικότητας, παραδείγματος χάριν, σκοτώνοντας, αγαπώντας ή 
τρώγοντας. Ά λλά ή Ιδεολογία τής άποδοτικότητας δέν άντανα- 
κλά αύτές τΙς έπιφυλάξεις. Καί οί μεγάλοι άπόστολοί της δέν Ιχουν 
δισταγμούς στή χρήση κατευναστικών μεθόδων στά παιδιά γιά νά 
είναι ήσυχα στό σχολείο, στήν χρήση ήλεκτροσόκ γιά τόν βασανι- 
σμό φυλακισμένων ή στή χρήση τού ναπάλμ γιά  τήν πυρπόληση 
βιετναμέζικων χωρίων. Πώς λοιπόν αύτές οί αντιφάσεις μεταξύ 
ιδεολογίας καί πραγματικών γεγονότων κρατιούνται μακριά καί 
δέν ταράζουν τήν κοινή συνείδηση; Ή  άπάντηση είναι πώς αύτό 
γίνεται μέ τήν τελετουργία τής δραστηριότητας.

Τά σχολεία Ιμαθαν πρίν άπό πολύ καιρό πώς δ τρόπος γιά 
νά έμποδίζουν τά παιδιά νά σκέφτονται, είναι νά τά κρατούν άπα- 
σχολημένα. Έ τσι ύπάρχουν οί σχολικές τάξεις, οί δμιλοι, τ’ άθλητι- 
κά, οί μορφωτικές δραστηριότητες, ή μελέτη στό σπίτι' γιά τά τε
μπέλικα χέρια βρίσκει 6 διάβολος δουλειά νά κάνουν. Έπίσης, οί έπι- 
θέσεις Ινάντια στό σχολείο αντιμετωπίζονται καί μέ τά περισσότερα 
μαθήματα, περισσότερα διπλώματα, περισσότερες δραστηριότητες, 
περισσότερες έγγραφές. Οί άπόφοιτοι τών σχολείων είναι καλά προ
ετοιμασμένοι γιά τή συμμετοχή τους στίς τελετουργίες τοΰ Ιξω 
κόσμου: περισσότερες έπιτροπές, περισσότερες: μελέτες, περισσό
τερες καμπανιές, περισσότερα προϊόντα, περισσότερες βιομηχανίες, 
περισσότερες εύκαιρίες γιά δουλειά, μεγαλύτερο άκαθάριστο έθνι-
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κό προϊόν. Δέν είναι όλη ή δραστηριότητα τελετουργική. Άλλά 
γιά ενα Ιθνος, δπως ol H.H.A. πού είναι Ικανό νά παράγει δλα 
τά άγροτικά κα'ι βιομηχανικά προϊόντα, άπασχολώντας τδ 5% 
τοϋ εργατικού δυναμικού, (βλ. σελ. 8 0 ), ή τελετουργία πρέπει 
νά άναλάβει μεγάλο ποσοστό άπό τό υπόλοιπο 95%. Νά άναλάβει 
έπίσης πιό πολύ άπό τόν χρόνο τών ένηλίκων πού δέν ανήκουν 
στό έργατικό δυναμικό καθώς καί άπό τόν χρόνο τών σπουδαστών· 

Τά σχολεία πέτυχαν στήν τελετουργικότητα τής παιδείας για
τί ύπηρετοΰν κοινωνίες άφοσιωμένες στήν κατανάλωση, πού Ιχει 
σάν προϋπόθεση πώς ό άνθρωπος θέλει κυρίως νά καταναλώνει 
καί προκειμένου νά καταναλώνει άτέλειωτα πρέπει νά δεθεί στό 
τιμόνι τής άτέλειωτης παραγωγής. Όλόκληρη ή θεωρία τής παι
δείας βασίζεται στήν υπόθεση πώς οί μέθοδοι παραγωγής, πού Ε
φαρμόζονται στή μάθηση, θά ’χουν σάν άποτέλεσμα τή μάθηση. 
Πράγματι, Ιχουν σάν άποτέλεσμα τό νά μάθει κανείς πώς νά πα
ράγει καί πώς νά καταναλώνει — έφ’ δσον τίποτα τό θεμελιακό 
δέν αλλάζει. Σάν μέσο δμως μάθησης γιά τήν προσαρμογή σέ με
ταβαλλόμενες συνθήκες, οί μέθοδοι τής παραγωγής είναι γελοίες. 
Ή  άνάγκη τής διάκρισης μεταξύ τών δύο αύτών ειδών μάθησης, 
κρατιέται μακριά άπό τήν προσοχή μας κυρίως μέ τήν συμμετοχή 
μας στήν τελετουργία τών σχολείων.





"Ενα μόνο ράφι μιδς καλής βιβλιοθήκης άξιζε 8σο δλόκληρη ή λογοτεχνία 
τής ’Ινδίας καί τής ’Αφρικής... Νομίζω, πώς δέν είναι δπερβολή νά πώ, 
πώς Ο  ες οί Ιστορικές πληροφορίες, ποΰ μαζεύτηκαν άπ’ 8λα τά βιβλία, 
τά γραμμένα ατή σανσκριτική γλώσσα, είναι λιγότερο πολύτιμες, άπ’ 
δ ,τι μπορεί νά βρεθεί καί στίς π ιδ ασήμαντες περικοπές, πού 
χρησιμοποιούνται στά προπαρασκευαστικά σχολεία στήν ’Α γγλία ...
Νομίζο) πώς είναι σαφές, πώς δέν οφείλουμε τίποτα, οδτε ατά Σανσκριτικά 
οδτε στα ’Αραβικά σάν πηγές δικαίου ή θρησκείας, καί νομίζω πώς 
είναι δυνατόν νά μορφώσουμε άπολύτως τους κατοίκους αύτής τής χώρας 
μέ καλή έγγλέζικη παιδεία, καί πώς οί προσπάθειές μας πρέπει νά τείνουν 
πρδς αύτόν τδν σκοπό... Πρδς τδ παρδν πρέπει νά βάλουμε τά δυνατά 
μας, γ ιά  νά σχηματίσουμε μιά τάξη ποΰ θά μπορεί νά άποτελεΐ τούς 
έρμηνευτές τής πολιτικής μας στά έκατομμόρια πού κυβερνάμε, μιά τάξη 
άπδ άτομα πού θά είναι ’Ινδοί στδ αίμα καί στδ χρώμα, άλλά “Αγγλοι 
στά γοί3στα, στίς γνώμες, στήν ήθική καί στδ πνεΟμα.

Λόρδος Μακώ/,αιη: Κοινοβουλευτικά πρακτικά πάνω στήν ’Ινδική Παιδεία.



5. Ή  προέλευση τών σχολείων

Τό σχολείο είναι Ινα στάδιο σέ μιά διαδοχική σειρά Ιξειδικευμένων 
θεσμών. ΟΕ προϊστορικές τελετές, οΕ μύθοι καί οί σαμάνοι, ο! 
ναοί καί οΕ ιερατικές κάστες, οΕ Ελληνικές, οΕ ’Αλεξανδρινές, οΕ 
Ρωμαϊκές σχολές καθώς καί οΕ σχολές τών Σουμερίων, τά τάγματα 
τών μοναχών, τά πρώτα πανεπιστήμια, τά σχολεία κατώτερης καί 
μέσης έκπαίδευσης δλοι Ιπαιξαν κάποιο ρόλο στήν Εστορία τοΰ ση
μερινοί» έθνικοΰ καί διεθνούς σχολικοϋ συστήματος. ’Αντιστοιχίες 
στίς λειτουργίες καί στά στοιχεία τών σύγχρονων σχολείων μπο
ρούν νά βρεθούν σέ κάθε στάδιο αυτής τής Εστορίας. Ο! συγκρίσεις, 
δταν άναφέρονται σέ χιλιετηρίδες, διατρέχουν τόν κίνδυνο τής πα
ραμόρφωσης τών έννοιών, άλλά άξίζει νά ριψοκινδυνέψει κανείς, 
προκειμένου νά μάθουμε άπό τίς έκπαιδευτικές κατευθύνσεις και τίς 
έπινοήσεις τοΰ παρελθόντος. Μιά άπό τίς πιό γενικές καί ένδεικτι- 
κές τάσεις είναι ή προοδευτική έξειδίκευση τοΰ περιεχομένου, της 
μεθόδου, τοΰ προσωπικού καί τοΰ χώρου, αύτοΰ πού άρχικά ήταν 
κάτι πολύ περισσότερο άπό άπλή παιδεία, καί πού μέ τήν γενίκευ
σή του κατάληξε σέ κάτι πολύ λιγότερο.

’Από τό 1820 ή άρχαιολογία καί ή άνθρωπολογία Ιχουν έπε- 
κτείνει τήν Εστορία τοΰ άνθρώπου σέ πολλές δεκάδες χιλιάδες χρό
νια.1 Τόσο παλιά, δσο φτάνουν οΕ Εστορικές πηγές, ό άνθρωπος άπα- 
σχολιόταν μέ έξειδικευμένες δραστηριότητες, πού είχαν πολλά ση
μαντικά κοινά σημεία μέ αύτό πού συμβαίνει στό σχολείο- Τελετές 
καί τελετουργίες, συμβολικές πράξεις — φανερά άσκοπες γιά τήν 
ικανοποίηση καί τών πιό στοιχειωδών άναγκών—  ήταν πάντοτε 
Ινα μέρος τής ζωής τοΰ άνθρώπου- Σ’ αύτό δ άνθρωπος δέν είναι 
μοναδικός’ τά ζώα παίρνουν μέρος σέ παρόμοιες πρακτικές πού δέν

1. Τζόζεφ Κάμπελ, 01 Μάσκες τόδν θεων, τόμοι 3, Viking Press, 1969.



μοιάζουν να έξυπηρετοΰν καμιά στοιχειώδη λειτουργία, καί πού 
καμιά φορά μπορεί άκόμη καί νά βλάπτουν τδ άτομο ή δλόκληρο 
τό είδος. "Οσο πιο πίσω φτάνουν ο! ιστορικές πηγές, ποΰ άναφέρον- 
ται στον άνθρωπο, βρίσκουμε επίσης αποδείξεις γιά τήν ϋπαρξη 
ανθρώπων ή χώρων ειδικευμένων στήν χρήση τοΰ μύθου καί τής 
Ιεροτελεστίας. Μερικά άπδ τά νεώτερα στοιχεία άναφέρονται άκρι- 
βώς σέ τέτοιες τοποθεσίες. Οί σπηλιές τής Νότιας Γαλλίας καί τής 
'Ισπανίας, διάσημες γιά τίς ζωγραφιές προϊστορικών ζώων, χρη- 
σιμοποιόνταν προφανώς σέ μεγάλο βα&μδ γιά ιεροτελεστίες. Οί μο
ναδικές άνθρώπινες φιγούρες, πού περιλαμβάνονται, σ’ αύτές τίς 
ζωγραφιές προϊστορικών ζώων, είναι οί σαμάνοι, πού συνδύαζαν τδν 
ρόλο τοΰ δάσκαλου μέ τούς ρόλους τοΰ ιερέα, τοΰ μάγου, τοδ ήθο· 
ποιοΟ, τοΰ καλλιτέχνη, τοΰ ποιητή καί τοΰ ίδεολόγου■ Αύτοί είναι 
δπωσδήποτε οί ρόλοι, πού συνδυάζονται άπδ τούς σαμάνους φυλών 
πού άκόμη σήμερα ύπάρχουν, καί πού ή τεχνική καί ή τέχνη τους 
μοιάζει μέ τοϋ προϊστορικού ανθρώπου.

Σύμφωνα μέ τά συμπεράσματα καί τών άρχαιολογικών καί τών 
συγχρόνων άνθρωπολογικών στοιχείων, φαίνεται πώς οί προϊστορι
κές ιεροτελεστίες παρουσιάζουν ορισμένα στοιχεία τών σημερινών 
σχολικών προγραμμάτων. Είχαν Ιναν είδικδ ίστορικδ χαρακτήρα, 
άναπαραστώντας τούς μύθους πού είχαν σχέση μέ τή γέννηση, τήν 
έφηβεία καί τδν θάνατο. Εξηγούσαν καί γιόρταζαν καί τίς δύο 
πλευρές τής ζωής καί τοΰ κόσμου, τήν καθημερινή καί τήν άσυνή- 
θιστη. ΙΙρόσφεραν άπασχόληση γιά τίς περιόδους άεργίας, πού 
διαδέχονταν τδ κυνήγι καί τήν συγκομιδή. Έπέτρεπαν στούς νέους 
νά δοκιμάζουν τούς ρόλους τών ενηλίκων.

Τά σύνορα μεταξύ προϊστορικής καί ιστορικής έποχής σημα
δεύονται άπδ τήν ανακάλυψη τής γραφής, πού δσον άφορά τήν 
έποχή, άντιστοιχεΐ σχεδόν μέ τήν ίδρυση τών πόλεων καί τών με
γάλων θρησκειών· Ή  παιδεία ξεπήδηαε μέσα άπδ τήν άσκηση τής 
λατρείας καί τής διακυβέρνησης. Τδ πρώτο σπίτι της ήταν τδ ίερδ 
τών ναών καί οί πρώτοι έπαγγελματίες ήταν οί ειδικευμένοι ιερείς. 
Ή  ίδια ή γραφή πιθανώς ανακαλύφθηκε άπδ αυτούς τούς ιερείς. Οί 
σαμάνοι κι οί ιερείς, λοιπόν, βρίσκονται στήν κεντρική γραμμή δχι 
μόνο τής ανάπτυξης τοΰ θεσμοΰ δασκάλων καί σχολείων, άλλα καί 
τής έξέλιξης τοΰ άνθρώπου. ’Εγκέφαλος, χέρι καί γλώσσα' νομά
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δες, χωριό καί πόλη' μαγεία, θρησκεία, τέχνη καί έπιστήμη —- αυ
τά εΐναι τά δρόσημα τής φυσικής, κοινωνικές καί πνευματικές άνά- 
πτυξης τοϋ άνθρώπου· ΟΕ ιερείς τών θρησκειών πού είχαν σάν βά
ση τους τήν πόλη, κληρονόμησαν άπδ τά ξαδέλφια τους τής υπαί
θρου, τούς σαμάνους, Ινα μείγμα μαγείας, θρησκείας, τέχνης καί 
έπιστήμης, πού άρχίζουν νά τδ αναπτύσσουν καί νά τδ ειδικεύουν· 
Είναι σχετικά Ιπιβεβαιωμένο πώς δχι μόνο ή γραφή, άλλά καί ή 
αριθμητική καί τά μαθηματικά, ή άστρονομία καί ή χημεία, ή μου
σική, ή ζωγραφική καί ή ποίηση άναπτύχθηκαν γιά πρώτη φορά 
στά ιερά τών ναών τών Αιγυπτίων, τών Σουμερίων, καί στίς άλλες 
κάστες πού κυριαρχούσαν, καί πού συνδύαζαν τδ λειτούργημα τοϋ 
ίερέα καί τοϋ βασιλιά.2 Ή  πρώτη μορφοποιημένη διδασκαλία αύ
τών τών τεχνών, πού άκόμη άποτελοΰν τδ μεγαλύτερο μέρος τοΰ 
σύγχρονου κεντρικοΰ σχολικοΰ προγράμματος, πρέπει νά ήταν Ινας 
τύπος δασκάλου - μαθητευόμενου. ’Ακόμα καί πιδ πριν πρέπει νά 
υπήρχε Ινα είδος διδασκαλίας μεταξύ ίσων, καθώς δ καθένας μοι
ραζόταν μέ τούς άλλους τίς άνακαλύψεις του ή τις άξιοποιήσεις του. 
Έδώ άκριβώς, στή γένεση τής συστηματικής γνώσης, βρίσκεται 
ή μία άπό τίς δύο κύριες ρίζες τοΰ σύγχρονου σχολείου. Αύτή ή 
ρίζα δέν Ιμφανίζεται ξανά, σέ αξιόλογη θεσμική μορφή, παρά μόνο 
μέ τήν έμφάνιση τών πανεπιστημίων τοΰ Μεσαίωνα.

Ή  άλλη ρίζα, πιό ταπεινή, κάνει τήν πρώτη της έμφάνιση 
σέ μιά σχολική τάξη τών Σουμερίων κτισμένη γιά νά φιλοξενεί 
περίπου τριάντα παιδιά, τής δποίας ή άνακάλυψη δδήγησε στήν 
άποψη πώς τδ μέγεθος τής σύγχρονης τυπικής τάξης βασίσθηκε 
στούς περιορισμούς τών τούβλων καί τής άρχιτεκτονικής τών Σου
μερίων·3

Ό  Πλάτων καί δ ’Αριστοφάνης ήταν οί πρώτοι πού άφησαν 
γραπτές πηγές, πού σώζονται σήμερα, σχετικά μέ τήν τάξη καί τδ 
σχολείο.4 5 Αύτά τά πρώτα σχολεία τής κλασικής ’Αθήνας ήταν

2. X. I. Μαρού, Ιστορία τής “Εκπαίδευσης στήν ’Αρχαιότητα, M entor 
Books, 1964.

3. ’Έντουαρντ Τσιέρα, Γράφανε πάνω στδν Πηλό, University of 
Chicago Press, 1938.

4. Ρίτσαρντ Νέτλσιπ, 'Η  Θεωρία τής “Εκπαίδευσης στή Δημοκρατία 
τοδ Πλάτωνα, Teachers College Press, Πανεπιστήμιο Κολούμπια, 1908. Λ ί„



πράγματι χωρίς ιδιαίτερες άξιώσεις —  καθαρά συμπληρώματα ένός 
έκπαιδευτικοϋ προγράμματος, πού Ιδινε έμφαση στή στρατιωτική 
έκπαίδευση, στον άθλητισμό, στή μουσική καί στήν ποίηση, καί πού 
δίδασκε άνάγνωση, γραφή καί άριθμητική. Στήν άρχή ή έκπαίδευ- 
ση στήν ’Αθήνα γινόταν μέ ιδιαίτερα μαθήματα —  μιά δψη προσω
πικών σχέσεων πού συχνά ήσαν καί ερωτικές. Καθώς ή ’Αθήνα γι
νόταν περισσότερο δημοκρατική, καί δ άριθμός τών μαθητών άρχι
σε νά ξεπερνά τόν άριθμό τών δασκάλων, τά μαθήματα κατά δμά- 
δες άντικατάστησαν τά ιδιαίτερα.

’Αμέσως μετά τήν πρώτη άναφορά τών Ιλληνικών πηγών στήν 
δμαδική διδασκαλία τών φιλολογικών τεχνών, άναφέρονται έπίσης 
σχολές ιατρικής καί φιλοσοφίας καί άμέσως μετά μιά τάξη σχολών 
πού ιδρύθηκαν άπό τούς Σοφιστές. Αότά τά πρώτα μοντέλα σχο
λείων βασίζονταν σέ συμβόλαια μεταξύ τοϋ καθηγητή καί μιας 
δμάδας άπό γονείς, μέ σκοπό τήν καθοδήγηση τών γιών τους κατά 
τά τρία ή τέσσερα χρόνια τής έφηβΐκής τους ήλικίας. Οί Σοφιστές, 
ήσαν οί πρώτοι πληρωμένοι δάσκαλοι, γιά τούς δποίόυς Ιχουμε στοι
χεία, καί δ σκοπός τους, άνάλογα, ήταν πρακτικός. Νά κάνουν τούς 
μαθητές τους άνδρες ίκανούς νά άσχολοΰνται μέ τις ύποθέσεις τους 
έπιτυχημένα.

Μέσα άπ’ αύτό τό πενιχρό ξεκίνημα στόν Χρυσοϋν Αιώνα τής 
Ελλάδας άνθισαν τά σχολικά συστήματα στίς έλληνιστικές άποι- 
κίες, διασπαρμένα άπό τίς κατακτήσεις τοΰ ’Αλέξανδρου, τών οποίων 
ή όργάνωση, τό πρόγραμμα καί ή ήλικία τών μαθητών, είναι προ
οίμιο καί τοΰ δικοΰ μας σχολικού συστήματος. Τά παιδιά μάθαιναν 
πρώτα άνάγνωση, γραφή καί αριθμητική, καί αργότερα διδάσκον
ταν γυμναστική, μουσική, τούς κλασικούς τής φιλολογίας, γεωμε
τρία καί έπιστήμες. Οί Σχολές τής ’Αλεξάνδρειας καί άλλων πό
λεων ειδικεύονταν στήν διδασκαλία τής Ιατρικής, τής ρητορικής καί 
τής φιλοσοφίας. Τά περισσότερα άπ’ αύτά τά κέντρα ύπό τήν αίγίδα 
έλληνικών οικογενειών, ένισχόονταν οικονομικά άπό Ιδιώτες, παρ’ 
δλο πού μερικές μικρές πόλεις είχαν δημόσια συστήματα, Ινώ άλ-

έπίσης Ιίαροΰ, 'Ιστορία τής Εκπαίδευσης στήν ’Αρχαιότητα, κεφ. 6, <01 
δάσκαλοι τής κλασικές παράδοσης».

6. ’Αριστοφάνη, «Τά σύννεφα». Δές έπίσης Μαροΰ, Ιστορία τής Ε κ 
παίδευσης στήν ’Αρχαιότητα, κεφ. 4, «Ή  αρχαία ’Αθηναϊκή έκπαΐδευση*.
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λες Ινισχύονταν' άπό Ιδρύματα φτιαγμένα άπό εύπορους άνθρώπους- 
"Ενας άπό τούς κύριους σκοπούς τών σχολών αύτών ήταν νά κρα
τήσουν ζωντανή τήν Ιλληνική παράδοση σ’ Ινα βάρβαρο κόσμο. “Ο
μως μόνο μιά μικρή μειοψηφία τοΰ Ιλληνικοϋ πληθυσμοΰ τοΰ ’Αλε
ξανδρινού κόσμου μπορούσε νά έπωψεληθεΐ πλήρως άπ’ αύτά.

Οί Ρωμαίοι υιοθέτησαν τό έλληνιστικό σχολείο καί, μέ λίγες 
τροποποιήσεις, τό χρησιμοποιούσαν γιά τήν μόρφωση τής δικής τους 
Ιλίτ. Επομένως, άπό τήν πτώση τής ’Αθήνας μέχρι τήν πτώση 
τοΰ Βυζαντίου, μιά πολύ μικρή μειοψηφία τών άνθρώπων πήγαινε 
σχολείο σχεδόν δπως καί σήμερα- Τό σχολείο, δμως, δέν άποτελοΰ- 
σε σημαντικό θεσμό μέχρι τήν έποχή τής ’Αναγέννησης, παρά μό
νο ώς πρός τό ρόλο του τής διατήρησης τής μνήμης καί μέρους τοΰ 
άρχαιοελληνικοΰ πολιτισμού.

’Εκτός άπό τό Βυζάντιο, ή πτώση τής Ρώμης είχε σάν άποτέ- 
λεσμα τήν συνένωση τής παιδείας καί τής θρησκείας, πού κράτησε 
γιά χιλιάδες χρόνια. Τά εκπαιδευτικά Ιδρύματα τοΰ Μεσαίωνα ήταν 
οί καθεδρικές σχολές καί τά μοναστήρια. Πιό πολύ ειδικευμένα άπό 
ιούς άρχαίους ναούς σ’ δ,τι αφορούσε τό σκοπό τους, είχαν επίσης 
καί ενα περιορισμένο έκπαιδευτικό ρόλο. Παρ’ δλα αύτά, πρόσφεραν 
στήν Εστορία τής δυτικής παιδείας εναν άριθμό σημαντικών ιδεών. 
Στά πρώτα μοναστήρια τών Βενεδικτίνων* ο χώρος καί δ χρόνος 
Ιγιναν οί παράμετροι τής μάθησης καί τής ζωής.6 Κάθε ώρα στή 
ζωή τοΰ Βενεδικτίνου μοναχού είχε τόν προσδιορισμένο τόπο καί 
σκοπό της. Ή  συμμόρφωση μέ αύτό τό σύστημα συνιστοΰσε τήν κα
λή ζωή. Κανένα άλλο εξωτερικό σχολείο δέν μπορούσε νά ληφθεΐ 
σαν άπόδειξη γιά τήν άποτέλεσματικότητα αύτοΰ τοΰ τρόπου ζωής.

Τά μεταγενέστερα τάγματα τών Δομινικανών καί τών Φραγ
κισκανών βασίζονταν σέ διαφορετικές άρχές. Τήν δέσμευση άπό τόν 
χώρο καί τόν χρόνο τήν άνΐΐκατάστησε ή άφοσίωση στήν φιλαν
θρωπία ιών άλλων καί ή ταύτιση μέ τδύς φτωχούς. "Οπως καί στήν 
περίπτωση τού τελετουργικού τών Βενεδικτίνων ή ζητιανιά καί ή 
φροντίδα τών άρρωστων καί τών δυστυχισμένων δέν ήταν |ΐιά έξά- 
σκηση γιά τήν άλλη ζωή, άλλά Ινας τρόπος ζωής.

6. Νταίηίινε Ιίόοολς, Τδ Μοναχικό Τάγμα στήν Α γγλ ία , Cambridge 
University Press, 1941.



Ή  προκαταρκτική άρχή της παιδείας άναζωογονήθηκε άπό 
τούς ’Ιησουίτες, πού τον 16ο αιώνα έπέκτειναν καί οργάνωσαν δρ- 
θολογικά τήν παιδεία αρκετά πιό πέρα άπό τά δρια της Ελληνορω
μαϊκής εποχής.7 Τά αρχαία σχολεία δέν ήταν τίποτα περισσότερο 
άπό ενα μικρό μέρος τοΰ έκπαιδευτικοϋ προγράμματος, πού ήταν 
περισσότερο προϊόν τής παράδοσης παρά τής ορθολογικής προμελέ
της. Οί ’Ιησουίτες άνάπτυξαν ένα πρόγραμμα καί μιά έκπαιδευτική 
μέθοδο σχεδιασμένα σκόπιμα γιά νά προετοιμάσουν τούς άνθρώπους 
βχι άπλά καί μόνο γιά  μιά συνηθισμένη ζωή, αλλά γιά  μιά ζωή 
πλούσια μέ μεγάλη προοπτική καί άμιλλα- “Ενα μέρος τουλάχιστον 
τής άνάπτυξης τής παιδείας πού ακολούθησε δφείλεται άναμφισβή- 
τητα στίς άρχικές λαμπρές έπιτυχίες τους.

Ή  Ίησουϊτική παιδεία, ενώ άρχικά άπευθυνόταν στά μέλη 
μιας εκκλησιαστικής έλίτ, έπεκτάθηκε σύντομα καί στήν κοσμική 
έλίτ τοΰ εύρωπαϊκοΰ μεσαιωνικοΰ κόσμου. Ό  ρυθμός τής έπέκτασης 
καί οί συνθήκες κάτω άπό τίς όποιες συνέβη θυμίζουν πολύ Ιντονα 
τήν ξαφνική άνάπτυξη τής Ελληνικής παιδείας, πού άκολούθησε 
τίς κατακτήσεις τοΰ ’Αλέξανδρου. ΤΗταν περισσότερο ή άνασφά- 
λεια τών Ελληνικών άποικιών τής ’Αλεξανδρινής Ιποχής παρά ή 
κυριαρχία τους πού τίς ώθησε στή δημιουργία τών σχολείων καί 
τήν έξάρτησή τους άπ’ αύτά' καί ήταν ή άνασφάλεια τής Ρωμαϊκής 
έκκλησίας τήν εποχή τοΰ ’Ιγνάτιου έξ αιτίας τής δποίας μορφο- 
ποιήθηκε καί άναπτύχθηκε πολύ γρήγορα τό Ίησουϊτικό σύστημα 
σχολείων. Καί στίς δύο περιπτώσεις τό σχολείο θεωρήθηκε σάν ενα 
μέσο διατήρησης ένός σύνολου άξιών πού άρχισαν νά χάνουν τήν 
κυριαρχία τους.

Λυτή ή χρονολογία τών χριστιανικών ταγμάτων προηγείται 
ένός τουλάχιστον σημαντικοΰ γεγονότος στήν ιστορία τής παιδείας 
—  τής ίδρυσης τών πρώτων μεσαιωνικών πανεπιστημίων.® ’Αρχικά, 
αφιερωμένα κυρίως στή μελέτη τής χριστιανικής θεολογίας, γρήγο
ρα έπεκτάθηκαν καί σέ άλλους τομείς γνώσης, καί, πολύ πριν άπό

7. X. “Οουτραμ ’Έβενετ, Τό Πνεδμα xfjj 'Αντιμεταρρύθμισης, 
C am bridge University Press 1969’ Τζέημς Μπρόντερικ, "Η καταγωγή tffiv 
! Ιησού txffiv, D oubleday 1960.

8. Πώλ Ι’κοόντμαν, Ή  Κοινότητα τδν Μορφωμένων, Random  House,
1962.
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τήν Μεταρρύθμιση, εγιναν Ανεξάρτητα ίδρύματα, δσο ήταν αύτό δυ
νατό στή μεσαιωνική Ευρώπη. Μαζί μέ τ’ άντίστοιχά τους στδν Μου
σουλμανικό κόσμο, τά πανεπιστήμια τής Μπολώνια, τοΰ Σαλέρνο 
καί τοΰ Παρισιοΰ εγιναν τά πρώτα ίδρύματα κάθε μεγέθους άφιερω- 
μένα κυρίως στήν ανάπτυξη καί τή διάδοση τής γνώσης. ΤΗσαν βέ
βαια καί οί άμεσοι πρόγονοι τών σύγχρονων πανεπιστημίων καί 
ετσι τοΰ ανώτερου στρώματος τοΰ σημερινοΰ σχολικοΰ συστήματος.

Ό  Λούθηρος καί οί οπαδοί του, πού χρονικά συμπίπτουν τόσο 
πολύ μέ τίς έφευρέσεις τής Γουτεμβέργιας τυπογραφίας, Ιδωσαν 
Ινα τεράστιο κίνητρο γιά  τήν άνάπτυξη τών κατώτερων ιδρυμάτων 
παιδείας στή Βόρειο Ευρώπη. Ή  μαζική Ικδοση τής Βίβλου, καί 
ή θεωρία πώς ή σωτηρία προερχόταν άπ’ ευθείας άπ’ αύτήν* έκαναν 
τήν διδασκαλία τής ανάγνωσης μιά ήθική έπιταγή γιά  τούς προτε- 
στάντες, πού είχαν τήν δυνατότητα νά τήν άκολουθήσουν. Ή  βιο
μηχανική έπανάσταση, πού ακολούθησε άπό κοντά τήν Μεταρρύ
θμιση πρόσφερε τήν άναγκαία προϋπόθεση τής γοργής άνάπτυςης 
τών σχολείων, παρέχοντας δχι μόνο τά μέσα παρά καί μιά μή - κλη- 
ρική λογική βάση γιά  τήν πλατιά έξάπλωση τής μόρφωσης.9

Ή  άπλή άριθμητική αύξηση τών σχολείων δέν είχε κανένα 
αποτέλεσμα στό σχολικό σύστημα. Αύτή ή διάσταση τής παιδείας 
ήρθε μ,έ τήν δημιουργία τών έθνών - κρατών· Έ τσ ι, ένώ τά δημό
σια σχολεία ξεφύτρωσαν γιά  πρώτη φορά στίς ΗΠΑ, τά πρώτα δλο- 
κληρωμένα συστήματα σχολικής παιδείας άναπτύχθηκαν στή Γαλ
λία καί τήν Πρωσία. Ή  άνάπτυξη στήν Πρωσία, άν καί ήρθε άργό- 
τερα, ήταν ή πιό ξεκάθαρη, καί εγινε Ινα σημαντικό διεθνές μον

9. Μαζί μέ τήν εφεύρεση τής τυπογράφείας, δ 15ος αιώνας 'έφερε καί 
τήν επέκταση των έμπορικδν δραστηριοτήτων, οί δποΐες δημιούργησαν τήν 
ζήτηση ένδς διαφορετικού είδους καθοδήγησης. Τά σχολεία «γραφής καί 
ανάγνωσης» εμφανίσθηκαν στήν ’Α γγλία καί τή Β. Γερμανία. Σ’ αύτά άντι- 
δροΰσε 6 κλήρος- ετσι εγινε μιά συμφωνία, δπου επίτρεψαν στά σχολεία νά 
λειτουργούν, άλλά απαγορεύτηκε ή διδασκαλία τίδν Αατινικιϊίν σ’ αύτά, έτσι 
διατηρήθηκε τό μονοπώλιο τοΰ κλήρου στήν έκπαίδευση τής έλίτ. 'Ο Λού
θηρος θεωρούσε θλιβερούς τούς μαθητές τέτοιων σχολείων 8ταν, μέ τδ γκρέ
μισμα τής μοναστικής παιδείας καί τοϋ παλιού εκκλησιαστικού συστήματος, 
οί σπουδές δέν όδηγοδσαν πιά  στήν Εκκλησιαστική γραφειοκρατία. Μτδν 16ο 
αιώνα τά σχολεία «γραφής καί Ανάγνωσης» στήν ’Α γγλία, ήσαν σχολεία 
δπου διδάσκονταν «άλληλογραφία καί πρακτική άριθμητική γιά  μιά νέα 
τάξη». (Ραίιιιοντ Γουΐλλιαμς, Ή  μακριά έπανάσταση, C hatto  Κ· W imlus, 
1965, Penguin 1961).



τέλο. Στήν Πρωσία καί Αργότερα στή Γερμανία, ή Ανάπτυξη τοΰ 
σχολικοΰ συστήματος ήταν ταυτόχρονη μέ τήν Ανάπτυξη τοΰ Ιθ- 
νους - κράτους καί ήταν Αποκλειστικά σχεδιασμένη γιά νά γίνει ενα 
άπδ τά κύρια ύπόβαθρά too.10

Μιά πλευρά τοΰ γερμανικού σχολικοΰ συστήματος ήταν ή δι
δασκαλία άνώτερων γερμανικών, τής γλώσσας τοΰ σχολείου καί 
τής ένοποιητικής γλώσσας τοΰ κράτους- Ή  άλλη πλευρά ήταν §να 
κοινό, βαθμιαίο καί δλοκληρωμένο σχολικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο 
νά έξυπηρετεΐ τις στρατιωτικές, πολιτικές καί σέ άνθρώπινο δυνα
μικό Ανάγκες τοΰ έθνους. Μιά άλλη πλευρά ήταν ενα έπάγγελμα 
δασκάλου ίεραρχικά Οργανωμένο. Ά λλά ή πιδ σημαντική άπ’ δλες 
ήταν μιά προσεγμένη φιλοσοφία τής έκπαίδευσης, πού καθρεφτιζό
ταν στήν σχολική Οργάνωση, στους υπολογισμούς, στδ σχολικδ πρό
γραμμα, στήν έκπαίδευση μέ δασκάλους, στίς μεθόδους διδασκα
λίας καί στίς Ακαδημαϊκές τελετές, καί πού άποσκοποϋσε στή δη
μιουργία πολιτών κομμένων καί ραμμένων σύμφωνα μέ τούς προσ
διορισμούς τών Αρχιτεκτόνων τοΰ Γερμανικού Ιθνους - κράτους. Κα
νένα άλλο έθνικό σύστημα δέν 2χει σχεδιαστεί τόσο συστηματικά. 
Άλλά δλα τά Ιθνη, Αντιγράφοντας σέ μεγαλύτερο ή μικρότερο βα
θμό τά κύρια χαρακτηριστικά τοΰ γερμανικοΰ συστήματος υιοθέτη
σαν στήν πραγματικότητα τούς σκοπούς καί τίς μεθόδους του. Ή  
’Αγγλία τό Αντέγραψε έλάχιστα ίσως, Αλλά Ακόμα καί οί πρώην 
Αποικίες της Ακολούθησαν τήν Γερμανία περισσότερο παρά τήν 
Α γγλία.

Στή Γαλλία ή ιδέα ένός έθνικοΰ σχολικού συστήματος Ιμφανί- 
σθηκε, γιά πρώτη φορά, !ν μέρει σάν Αντίδραση στούς ’Ιησουίτες, 
πού, τόν 16ο αιώνα, ήταν μεταξύ τών κυρίων έκπαιδευτών τής 
έλίτ·^ Παρά τήν κατάργηση τοΰ τάγματος τό 1763, καί τίς προ
σπάθειες τών νομοθετών τής Γαλλικής ’Επανάστασης, τά σχολεία 
έκαναν μικρή πρόοδο. Μετά τήν Αποκατάσταση τής Μοναρχίας, οί 
’Ιησουίτες καί στή στοιχειώδη έκπαίδευση οί Χριστιανοί ’Αδελφοί,

10. Γιόχαν Γ. Φίχτε, ‘Ομιλίες πρδς τδ γερμανικό έθνος, H arper & 
Row, 1968.

11. Λουδοβίκος Ρενέ ντέ Καραντέ ντέ λά 2αλοταί, Κείμενο γ ιά  τήν 
Εθνική Παιδεία, A rnold, 1934 καί Φ. ντέ Αά Φονταινερί, Γαλλικός Φι
λελευθερισμός καί Έκπαίδευση στον 18ο αιώνα.
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2m ιξαν ξανά, σπουδαίο ρόλο στή γαλλική παιδεία. Ό  νόμος τής 
έκπαιδευτικής μεταρρύθμισης τοΰ 1834 κάλεσε σέ φιλικές σχέσεις 
τήν εκκλησία καί τό κράτος, άλλά ή συνεργασία πού άκολούθησε 
δέν διατηρήθηκε μετά τήν κρίση πού δημιουργήθηκε άπό τήν γαλ
λική ήττα τοϋ 1870.12 Τήν δύναμη τών πρωσικών δπλων τήν άπέ- 
διδαν πολλοί στήν άποτελεσματικότητα τοΰ εθνικού σχολικού συ
στήματος καί Ιγινε κάθε προσπάθεια γιά νά δημιουργηθεϊ καί στή 
Γαλλία ενα παρόμοιο σύστημα·

Τά δημόσια σχολεία στίς ΗΠΑ Ιχουν έπίσης μιά μεγάλη καί 
περίπλοκη Εστορίά. Hap’ δλο πού τά δημόσια σχολεία καθιερώθη
καν νωρίς στή Νέα ’Αγγλία, ΙΙενσυλβανία καί Βιργινία, παράμει- 
ναν γιά πολύ καιρό κάτω άπ’ τόν τοπικό Ιλεγχο καί, Ικτός άπό 
τή Νέα ’Αγγλία, ήταν τό προνόμιο μιας σχετικά μικρής μειοψη
φίας- 1S 14 ’Αρχικά τά σχολεία τής Νέας ’Αγγλίας ήταν κατά ενα 
τρόπο κοινά γιά δλους, χωρίς νά είναι ύποχρεωτικά, Ιπειδή οΕ Ιμ- 
πνευστές τους συμμερίζονταν μιά κοινή άντίληψη γιά τδν άνθρωπο, 
τόν θεό καί τόν κόσμο. Μέ τήν εισροή μή - πουριτανών μετανα
στών, πού Ιγινε τόν 19ο αιώνα, άκόμη καί στή Νέα ’Αγγλία ή 
δημόσια παιδεία γίνεται λιγότερο κοινή γιά δλους. Αύτό τό ξε- 
γλίστρημα, άπό μιά σύντομη παράδοση γενικευμένης παιδείας, ήταν 
πού όδήγησε τόν Όράτιο Μάν νά διατυπώσει τή σύγχρονη άμερι- 
κανική Ιννοια τοΰ δημόσιου σχολείου.·*5

Τά δημόσια σχολ*ΐα τοΰ Μάν άπαιτοΰσαν υποχρεωτική παρα
κολούθηση, Ιπειδή άτομα διαφορετικής καταγωγής καί μέ διαφο
ρετικές ιδέες καί πίστη έπρόκειτο νά μοιρασθοΰν μιά κοινή άντί
ληψη πού οί πρώτοι άποικοι τήν θεωρούσαν σάν δεδομένη- Αύτές 
οί δύο διαφορετικές αντιμετωπίσεις τής γενικευμένης δημόσιας παι
δείας άπεικονίζουν τίς άντιθέσεις πού εφεραν μιά Ινδοξη έπαγγελία

12. Μονά Όζούφ, «Τδ Σχολείο, ή Εκκλησία καί ή Δημοκρατία, 1871- 
1914», Armand Colin, 1963.

13. Μέρλ Έ . Κέρτι, 01 Κοινωνικές ’Ιδέες των ’Αμερικανόν Παιδα
γωγόν, Littlefield Adams, 1959.

14. Τζόελ X. Σπρίγκ, «'Η Παιδεία σάν μιά μορφή Κοινωνικοί} ’Ελέγ
χου», τό πρώτο άπό μιά σειρά διαλέξεων πού δόθηκαν άπδ τήν C 1D 0C  τό 
Φεβρουάριο τοδ 1970.

15. Όράτιος Μάν, Ή  Δημοκρατία καί τό Σχολείο: 'Ο 'Οράτιος Μάν 
σχετικά μέ τήν Εκπαίδευση Ελεύθερων ’Ανθρώπων, Ικδ. Λίδρενς Κρέμιν, 
Teachers College Press, Πανεπιστήμιο Κολούμπια, 1957.
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σέ άδοξο τέλος. 'Ο Τόμας Τζέφφερσον ,16 ό Όρέστης Μπράουνσον17 
καί δ Τζών Ντιούι18 είδαν τήν γενική έκπαίδευση σάν Ινα μέσο 
μέ τδ δποϊο οί άνθρωποι θά έφοδιασθούν ώστε νά άνακαλύψουν τδ 
πιστεύω τους καί νά δημιουργήσουν τούς θεσμούς τους. 'Ο "Αγιος 
’Ιγνάτιος ντέ Αογιόλα, δ Γιόχαν Γκότλιμπ Φίχτε καί δ Όράτιος 
Μάν είδαν μιά παρόμοια διαδικασία σάν Ινα μέσο πού θά διαμόρ
φωνε τούς άνθρώπους σύμφωνα μέ τίς άπαιτήσεις τών κοινωνικών 
σκοπών καί θεσμών πού θεωρούνται πώς Ιχουν πρωταρχική άξία.

Αύτές οΕ ιδεολογικές επιταγές συνδυάσθηκαν ώστε νά κάνουν 
τά δημόσια σχολεία δημοφιλή καί στούς προνομιούχους καί στούς 
αδικημένους. Γιά τούς τελευταίους έπαγγέλονταν τίς ίσιες εύκαιρίες 
γιά δλους' γιά τούς πρώτους μιά μεθοδική πρόοδο κάτω άπό τόν 
Ιλεγχο τής έλίτ. Μέχρι σ’ Ινα σημείο καί οΕ δυό επαγγελίες πρα- 
γματοποιήθηκαν, άλλά οΕ άντιθέσεις πού Ινυπάρχουν σ’ αύτές Ιχουν 
γίνει σταθερά πιό φανερές, καθώς δ συσχετισμός δυνάμεως μετατί
θεται άπό τούς πολίτες ύπέρ τοϋ κράτους. Στήν εποχή τους, δ Λόκ 
καί δ Τζέφφερσον έπικράτησαν. Ή  πιό πρόσφατη προσπάθεια τοϋ 
Τζών Ντιούι νά έπαναφέρει τόν άνθρωπο στδν Ιλεγχο δέν βρήκε 
υποστήριξη παρά μόνο στά λόγια.

Τά δργανωτικά, νομικά καί διαδικαστικά βήματα, πού Ιχουν 
συνενώσει δεκάδες χιλιάδες κατ’ δνομα ανεξάρτητες τοπικές σχολι
κές περιοχές καί χιλιάδες κολλέγια καί πανεπιστήμια σέ Ινα έθνι- 
κδ σχολικό σύστημα, είναι ή λογική συνέπεια μιας φιλοσοφίας πού 
θεωρεί πώς τά σχολεία ύπηρετοΰν τίς εθνικές ανάγκες.

'II δημοτικότητα μιας τέτοιας φιλοσοφίας σ’ Ινα αιώνα δπου 
δ αριθμός τών έθνών στον κόσμο ύπερτριπλασιάσθηκε, δέν εκπλήσ
σει. Ή  αύξηση τών Ιθνών - κρατών είναι καθαρά Ινας άπό τούς 
κυριότερους παράγοντες στήν άνάπτυξη τοϋ διεθνούς σχολικού συ
στήματος. "Ομως, ανεξάρτητα άπδ τίς αιτίες, ή ούσιαστική άνά-

16. Τόμας Τζέφφερσον, Σταυροφορία εναντίον τής ’Αμάθειας: Ό  Τό
μας Τζέφφερσον σχετικά μέ τήν Έκπαίδευση, εν.?. Γκόρντον Λ?;, Teachers 
College Press, Πανεπιστήμιο Κολούμπια 1961.

17. Μάικλ Κάτζ, «Άπό τόν ’Εθελοντισμό στή Γραφειοκρατία τής ’Α
μερικάνικης ΙΙαιδείας», Τά Διαπλαστικά Ρεύματα τής Υποχρεωτικής Γνώ
σης, C ID O C , 1970, σελ. 2 -14 .

18. Τζών Ντιούι, στήν έκδοση τοΟ Ρετζιναλντ Άρταμπολτ, 'Ο Τζών 
Ντιούι σχετικά μέ τήν Π αιδεία: ’Εκλεκτά εργα. R andom  House, 1964.
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πτύξη, ένός τέτοιου συστήματος είναι Ινα άπό τα έκπληκτικά γεγο
νότα τής άνθρώπινης ιστορίας. Τά σχολεία είναι, βέβαια, Ινας μό
νο άπό τούς τεχνολογικούς θεσμούς ποΰ έξαπλώθηκαν άπό τήν Εύ- 
ρώπη και τή Β. ’Αμερική στόν υπόλοιπο κόσμο' ενώ. όμως, ο| άλ
λοι είναι εύκολο νά έξηγηθοΰν, κανένας άπ’ αύτούς δέν διαδόθηκε 
δσο δ θεσμός τών σχολείο>ν· Ή  καθολική σχολική παιδεία άποτελεΐ 
μέρος τοΰ έπίσημου προγράμματος σχεδόν κάθε έθνους. Κάθε κρά
τος πρέπει νά εχει τό πανεπιστήμιό του, κάθε πόλη τό γυμνάσιό 
της, κάθε χωριουδάκι τό δημοτικό του. "Ολα τά ίθνη απευθύνονται 
στά ήγεμονεύοντα Ιθνη, γιά  μοντέλα προγραμμάτων, γιά  τήν σχο
λική οργάνωση καί γιά  τά σχολικά πρότυπα. Τά καπιταλιστικά καί 
ϊά  κομμουνιστικά κράτη συναγωνίζονται στό θέμα τής μόρφωσης 
τών πληθυσμών τους, καί υπάρχει τόσο μικρή διαφωνία σχετικά μέ 
τό Ιπίπεοο τοΰ ανταγωνισμού δσο καί στους ’Ολυμπιακούς.

Πώς μποροΟν δλα αυτά νά έξηγηθοΰν; Ή  τεχνολογία, τό κί
νητρο τοΰ κέρδους ;κ«Ι δ παγκόσμιος άγώνας γιά  τήν άπόκτηση 
εξουσίας έξηγοΰν τήν ανάπτυξη θεσμών σέ παγκόσμια κλίμακα. 
Τίποτα άπό αύτά όμως, δέν εξηγεί άμεσα τήν περίπτωση τών 
σχολείων. Ή  ομοιότητα τών συνταγμάτων καί τών νομικών κωδί
κων μπορεί νά εξηγηθεί σέ μερικές περιπτώσεις σαν τό άπομεινάρι 
μιάς αύτοκρατορίας καί σέ άλλες σάν άποτελεσμα ιδεολογικής πά
λης. Ή  Ιξάπλωση τών νοσοκομείων καί τής ιατρικής τεχνολογίας 
μπορεί ν’ άποδοθει στήν φανερή άποτελεσματικάτητα τουλάχιστον 
βρισμένων πλευρών τής σύγχρονης Ιατρικής- Δέν ύπάρχει τίποτα 
ανάλογο στή σύγχρονη σχολειοποίηση- τά σχολεία είναι τόσο άπαλ- 
λαγμένα άπό τήν ύποχρέωση νά δικαιολογοΰν τήν ύπαρξή τους, 
δσο καί τά μοναστήρια τών Βενεδικτίνων-

'Η  παγκόσμια εύρωπαϊκή κυριαρχία στόν 18ο καί 19ο αιώνα 
μας βοηθά στήν εξήγηση τής ύπαρξης σχολικών συστημάτων στίς 
πρώήν άποΐκίες- Τά γιαπωνέζικα σχόλεια μπορούν νά έξηγηθοΰν 
επίσης εν μέρει. σάν αποικιακό φαινόμενο, πού άναπτύχθηκε σάν 
μέρος ένός γενικοΟ δυτικοΰ πρότυπου καί υίοθετήθηκε γιά τήν άπο- 
φυγή άποικισμοϋ. Τά σχολεία έχουν φανερά" καθυστερήσει κυρίως 
σ’ έκείνχ τά μέρη τοΰ κόσμου, πού Εχουν έπηρεασθεί τό λιγότερο 
άπό τήν ευρωπαϊκή καί άμερικανική εκβιομηχάνιση.

Τά σχολεία υπηρέτησαν ένα μεγάλο σκοπό στή σταθεροποίη



ση τών νέων έθνών - κρατών, πού βγήκαν μέσα άπό τά ερείπια, 
μιας αυτοκρατορίας. Υπηρετούν έπίσης καί τίς έλίτ τών νέων αύ
τών κρατών, προσφέροντας μια πρόσβαση στή διεθνή πολιτική, στά 
οικονομικά καί στόν πολιτισμό. Αύτό, δμως, δέν έςηγεΐ τήν διεθνή 
δημοτικότητα τής μαζικής μόρφωσης. Ή  πραγματική έξήγηση 
μπορει νά βρεθεί άν πάμε πίσω στίς δύο προηγούμενες ιστορικές 
έκρήξεις τής ανάπτυξης τών σχολείων, τήν ’Αλεξανδρινή καί τών 
Ιησουιτών. "Οπως άναφέρθηκε, καί οί δύο Ιγιναν σέ Ιποχές, πού 
τά συστήματα τών παραδοσιακών άξιών βρίσκονταν σέ κίνδυνο· Αύ
τό συμβαίνει καί τώρα, άλλά αύτή τή φορά οί αξίες είναι βασι
κότερες καί πιό παγκόσμιες άπ’ έκεΐνες τής Ελλάδας ή τής Με
σαιωνικής Εύρώπης. Τώρα άμφισβητοΰνται οί βασικές άξιες μιας 
κοινωνίας, πού βασίζεται στήν ίεραρχία τών προνομιών. Ή  τεχνο
λογία, πού άνατρέπει αύτές τίς άξιες, Ιχει δημιουργήσει τό άντί- 
δοτο γιά τίς ίδιες της τίς συνέπειες: Ινα σχολικό σύστημα, πού 
ταυτόχρονα δπόσχεται τήν είσοδο στά τεχνολογικά άγαθά καί πού 
στήν πραγματικότητα τήν άρνεΐται.

Ή  τεχνολογία, γιά πρώτη φορά στήν ιστορία, άπελεύθερώνει 
τόν άνθρωπο άπό τήν άνάγκη νά κερδίζει τό ψωμί του μέ τόν ιδρώ
τα τοΰ προσώπου του. "Ολες οί προ - βιομηχανικές κοινωνίες άπαι- 
τοϋσαν τήν άπασχόληση τοΰ 80% τοΰ έργατικοΰ δυναμικοΰ στή γε
ωργία. Τώρα, χρησιμοποιώντας τίς τεχνικές πού ύπάρχουν, τό 5% 
τοΰ έργατικοΰ δυναμικού μιας σύγχρονης κοινωνίας μπορει νά πα
ράγει δλα τά γεωργικά καί βιομηχανικά άγαθά πού καταναλώνον
ται σήμερα·

’Ακόμη καί τώρα, τό 10% τοΰ έργατικοΰ δυναμικοΰ τών ΗΠΑ 
παράγει τό 90% τής γεωργικής καί βιομηχανικής παραγωγής. Καί 
αύτό προτοΰ νά έφαρμοσθοΰν άπόλυτα οί μέθοδοι αύτοματοποίησης, 
καί παρά τίς πιέσεις τοΰ συνδικαλισμού γιά τήν προστασία τοΰ 
έπαγγέλματος. Παρ’ δλα αύτά, οί ΗΠΑ παράγουν ενα ρεκόρ άγρο- 
τικών πλεονασμάτων, ένώ πληρώνουν έκατομμύρια δολλάρια στούς 
άγρότες γιά νά περιορίσουν τήν παραγωγή. Καί παράγονται έπι- 
πρόσθετα βιομηχανικά άγαθά άξίας δισεκατομμυρίων δολλαρίων, 
γιά έξαγωγή, ένώ τά άγαθά πού είσάγονται είναι πολύ μικρότερης 
άξίας. Ένας πελώριος αριθμός άπό στρατιωτικά άγαθά παράγε- 
ται, ένώ εύρύτατα προγράμματα πού άναφέρονται στό διάστημα
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καί σέ έρευνες, παίρνουν κι αύτά τδν δρόμο τους. "Αν συμφωνοΰ- 
σαν οί έργάτες καί ή έργοδοσία, τότε τδ 50% τοϋ έργατικοΰ ουνα- 
μικοΰ τών ΗΠΑ θά μπορούσε μέσα σέ πολύ λίγα χρόνια, νά πα
ράγει τά άγαθά, πού καταναλώνονται σήμερα άπό τους πολίτες 
τής χώρας. "Ολα αύτά τά άγαθά, άν καί διανέμονται μέ άσχημο 
τρόπο, αφήνοντας πολλούς άνθρώπους άδικημένους, είναι περιττά 
σέ ύπερβολικά μεγάλο βαθμό· Προσφέρουν μιά ύπερβολική καί 
ανθυγιεινή διατροφή, ροΰχα πού πετάγονται πρίν φορεθοΰν, έπει- 
δή άλλάζει ή μόδα, τά λεγόμενα άγαθά διαρκείας, πού γίνονται 
άχρηστα μέσα σέ λίγα χρόνια, ενα καταπληκτικό σύνολο άπό ύλι- 
κά συσκευασίας πού δ ξύνει τό πρόβλημα τής μόλυνσης τοϋ περι
βάλλοντος, καί μιά άπίστευτη ποσότητα άπό σκουπίδια πού χρη
σιμεύει γιά τήν άνακούφιση τής πλήξης τών άνθρώπων, οΕ όποιοι 
έχοντας άφοσιωθεϊ στήν κατανάλωση καί παραγωγή άγαθών καί 
ύπηρεσιών, άδειασαν τή ζωή τους άπό κάθε πραγματικό νόημα, 
θά  ζούσαμε πολύ καλύτερα μέ τά μισά άπό τά άγαθά αύτά. Μιά 
τέτοια κοινωνία δέν απαιτεί τήν Εεραρχία τών προνομίων γιά κα
νένα άπό τούς λόγους, πού στό παρελθόν δικαίωναν αύτή τήν 
Εεραρχία. ΟΕ σύγχρονοι θεσμοί άνάλαβαν τό βάρος τής διατήρησης 
καί τής δικαίωσης μιας συνεχοΰς ιεραρχίας προνομίων. ’Ανάμεσα 
σ’ αύτούς τούς θεσμούς, τό σχολείο παίζει τδν κεντρικό ρόλο. Τό 
σχολείο δίνει στούς άνθρώπους τά προσόντα, γιά νά συμμετέχουν 
σέ άλλους θεσμούς καί πείθει αύτούς, πού δέν Εκανοποιοΰν τίς άπαι- 
τήσεις του, πώς δέν είναι άξιοι γιά νά παίξουν τούς επιθυμητούς 
ρόλους σ’ αύτούς τούς άλλους θεσμούς.



Μέσα οέ λιγότερα άπό Ικατδ χρόνια ή βιομηχανική κοινωνία εδωσε στ!; 
βασικές Ανθρώπινες Ανάγκες τυποποιημένες λύσεις καί μας προσηλύτισε 
στήν πίστη πώς οί Ανάγκες τοδ Ανθρώπου παίρνουν Από τόν Δημιουργό 
τή μορφή τής ζήτησης των προϊόντων, πού έχουμε έπινοήσει. Αύτό είναι 
Αλήθεια τόσο γ ιά  τή Ρωσία καί τήν ’Ιαπωνία, δσο καί γιΑ τή 
Βορειοατλαντική Κοινότητα. Ό  καταναλωτής εκπαιδεύεται γιΑ τδ παλαιό, 
πού σημαίνει συνεχή πίστη πρός τούς ϊδιους παραγωγούς, πού θά τοΟ 
δώσουν τδ ίδιο βασικά έμπόρευμα σέ διαφορετική ποιότητα ή σέ νέα 
συσκευασία. Οί έκβιομηχανισμένες κοινωνίες μποροδν νά προσφέρουν 
τέτοια προϊόντα γ ιά  προσωπική κατανάλωση, γ ιά  τούς περισσότερους 
πολίτες τους, άλλ’ αδτδ δέν είναι Απόδειξη, πώς οί κοινωνίες αύτές είναι 
λογικές ή οικονομικές, ή πώς προάγουν τή ζωή. Τδ Αντίθετο είναι 
Αλήθεια. "Οσο περισσότερο δ πολίτης έκπαιδεύεται στήν κατανάλωση 
πακεταρισμένων άγαθών καί υπηρεσιών, τόσο λιγότερο ικανός γίνεται στδ 
νά διαμορφώνει τδ περιβάλλον του. Οί ένέργειές του καί τά λεφτά του 
καταναλώνονται στδ νΑ προμηθεύεται δλο καί νεώτερα μοντέλα τδν  Αρχικών 
προϊόντων καί έτσι δ περίγυρός του γίνεται Ινα δποπροΐδν τών 
δικών του καταναλωτικών συνηθειών.

' I βάν Ί λ λ ιτ ς :  Ή  τελετή τής Αφύπνισης



6. Τά καθιερωμένα στηρίγματα 
τών προνομίων

Τά σχολεία δέν είναι οί μόνοι Θεσμοί, πού όπόσχονται τόν κόσμο 
καί μετά γίνονται τά δργανα τής άρνησής του. Αύτό είναι κάτι, ποΰ 
οΕ Ικκλησίες — γιά νά δώσουμε ενα γενικό χαρακτηρισμό σ’ δλα 
τά Θρησκευτικά Εδρύματα—  πάντα Ικαναν. ΙΙακετάριζαν τό ελεύ
θερο δώρο τοϋ Θεοϋ ή τής φύσης, ώστε νά μπορέσουν νά άποσπά- 
σουν κάποιο τίμημα γ ι’ αύτό, καί μετά τό άπομάκρυναν άπό τούς 
άνθρώπους, πού ήταν ανίκανοι ή απρόθυμοι, νά πληρώσουν αύτό 
τό τίμημα. ΟΕ Ικκλησίες, μέχρι τελευταία, ξεχώριζαν άνάμεσα στ’ 
άλλα Εδρύματα μόνο γιά  τήν ύποκρισία τους. ΟΕ άλλοι παραδοσια
κοί θεσμοί κα'ι Εδρύματα ποτέ δέν προσποιήθηκαν δτι πρόσφεραν, 
ενα κοινό δώρο γιά  δλους. Οδτε κι αύτοί πού στά προϊστορικά χρό
νια ΙξασκοΟσαν τήν θρησκευτική μαγεία δέν έκαναν κάτι τέτοιο. 
Είναι τό Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τών μεγάλων θρησκειών, πώς 
οΕ Εδρυτές τους άνοιγαν τ'ις πύλες τοϋ πνεύματος σέ δλους καί πώς 
οΕ Εερεΐς τους κρατούσαν μέ τό ένα χέρι άνοιχτές τίς πύλες, Ινώ 
μέ τό άλλο έκοβαν εισιτήριο γιά  τήν είσοδο.

’Εκτός άπό τις Ικκλησίες, οΕ παραδοσιακοί θεσμοί λειτουργού
σαν καθαρά γ ιά  τό συμφέρον αύτών, πού τούς έλεγχαν. Τά δικαστή
ρια, τά βασίλεια, ό στρατός, οΕ αύτοκρατορίες καί οΕ Ιπιχειρήσεις 
άνήκαν στούς κατόχους τους καί μοιράζονταν τά άγαθά τους μόνο 
μέ λίγους καί μόνο γιά  κάποιο κέρδος. Δυό μή θρησκευτικοί θε
σμοί άρχισαν πρόσφατα νά ισχυρίζονται πώς προσφέρουν καθολική 
πρόσβαση: πρώτα τά έθνη - κράτη καί τά ύποπροϊόντα τους δπως 
τά σχολεία, καί δεύτερο, οΕ μοντέρνες παραγωγικές Ιπιχειρήσεις-

Τό θέμα δέν είναι πώς προσφέρουν κάτι χωρίς άντάλλαγμα. 
Κανένας θρησκευτικός άρχηγός δέν ύποσχέθηκε ποτέ κάτι χωρί
α ντάλλαγμα, άλλά μόνο πώς ή πύλη θά άνοιγε σ’ δλους αύτού;



πού θ’ άκολουθοΰσαν το μονοπάτι- Αύτή είναι ή έπαγγελία ποΰ 
καταπάτησαν οί εκκλησίες, καί πού οί μοντέρνες έπιχειρήσεις καί 
οί δημόσιες γραφειοκρατίες διακηρύσσουν άπατηλά. Καί κάνουν 
κάτι περισσότερο· Κάνουν περίτεχνα καί άποτελεσματικά βήματα, 
πρώτα γιά νά πουλήσουν τίς επαγγελίες τους καί μετά, γιά νά 
ματαιώσουν τήν πραγματοποίησή τους.

Καθώς θεσμοθετείται ή φροντίδα τών άνθρωπίνων άναγκών, 
οί θεσμοί πού συζητάμε, καθορίζουν ενα προϊόν καί έλέγχουν τή 
χρήση του. Έ τσι προοδευτικά:
1) Καθορίζουν τό προϊόν ή τήν ύπηρεσία πού ικανοποιεί τήν άνάγ- 

κη (δηλαδή, τά σχολεία καθορίζουν τήν μόρφωση σάν σχολική 
εκπαίδευση) ·

2) Πείθουν γιά τή γενική άποδοχή τοϋ δρου, άπ’ αύτούς πού Ιχουν 
τήν άνάγκη του (δηλαδή, οί άνθρωποι πείθονται νά ταυτίζουν 
τήν μόρφωση μέ τό σχολείο).

3) ’Αποκλείουν μέρος τοΰ πληθυσμοΰ άπό τήν πλήρη χρήση τοΰ 
προϊόντος ή τής ύπηρεσίας (δηλαδή, τά σχολεία, άπό Ινα ση
μείο καί &στερα, είναι άνοιχτά γιά βρισμένους μόνο άνθρώπους) ·

4) Έξαντλοΰν άπό πριν τά μέσα πού είναι διαθέσιμα γιά τήν Ικα
νοποίηση τής άνάγκης (δηλαδή, τά σχολεία χρησιμοποιοΰν άπο- 
κλειστικά, τά μέσα πού είναι διαθέσιμα γιά τή μόρφωση).

Οί παραπάνω γενικεύσεις ισχύουν καί γιά τήν υγεία, γιά τίς 
μεταφορές καί γιά πολλές άλλες άνθρώπινες άνάγκες, καθώς καί 
γιά τήν παιδεία.

Ή  όγεία καθορίζεται βαθμιαία, καί θεωρείται σάν χρησιμο
ποίηση τών ύπηρεσιών τών γιατρών καί τών νοσοκομείων καθώς 
καί τών προϊόντων τών φαρμακοβιομηχανιών. Είναι γνωστό σέ 
δλους πώς αύτή ή χρησιμοποίηση είναι άνιση. Τό κόστος τών νο
σοκομείων, τών γιατρών καί τών φαρμάκων αύξάνει γρηγορότερα 
άπ’ δ,τι τά μέσα, πού είναι διαθέσιμα γιά τήν πληρωμή τους. Μπο
ρούμε έπίσης νά ύποστηρίξουμε πώς ή ύγεία τοΰ ώριμου πληθυσμοΰ, 
δηλαδή τοΰ πληθυσμοΰ, δπου οί ρυθμοί γέννησης καί θανάτου συγ
κλίνουν, χειροτερεύει καθώς τά Ιξοδα γιά νοσοκομεία, γιατρούς καί 
φάρμακα αύξάνουν- Δηλαδή, σά νά λέμε, μέ τά Ιξοδα αύτά κατα
φέρνουμε νά Ιχουμε μιά ζωή πού διαρκεϊ περισσότερο, άλλά εΐναι 
γεμάτη άρρώστιες. Οί άνθρωποι μπορει νά ικανοποιούνται περισ
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σότερο' καθώς ύπάρχουν περισσότεροι τρόποι θεραπείας, άλλά άν 
χρησιμοποιούσαν περισσότερα μέσα γιά τήν λήψη προληπτικών μέ
τρων, οί άρρώστιες καθώς καί οί θάνατοι θά μειώνονταν·

Στήν περίπτωση τδν μεταφορών, τά γεγονότα είναι άκόμη πιό 
σαφή. Τό ιδιωτικό αυτοκίνητο Ιχει σχεδόν εκτοπίσει τούς άνταγω- 
νιστές του σέ πολλές χώρες. Στίς ΗΙΪΑ, ό κορεσμός φτάνει στό ση
μείο τής μειωμένης ώφελιμότητας, ακόμα καί γιά τούς Ιδιοκτήτες 
αύτοκινήτων. Κι δμως, δ μισός πληθυσμός παραμένει χωρίς τήν δυ
νατότητα απόκτησης ίδιωτικοϋ αύτοκινήτου καί περνάει δυσκολό
τερες στιγμές γιά τίς μετακινήσεις του μέ τίς συγκοινωνίες άπ’ δ,τι 
θά περνούσε άν τά αύτοκίνητα δέν είχαν ποτέ άνακαλυφθεΐ. ’Ακόμα 
καί στήν πόλη τοΰ Αός Άντζελες, ένώ κατά γενική δμολογία, τά 
αύτοκίνητα είναι περισσότερα άπό τούς κατοίκους, καί ένώ βαδίζει 
πρός τήν καταστροφή της, ύπάρχουν τόσοι νέοι καί μεγάλοι πού 
δέν μποροΰν ή δέν τούς έπιτρέπεται νά δδηγοΰν, δσοι καί οί δδηγοί 
μέ δίπλωμα.7 Αύτοί οί άνθρωποι, άκόμα καί έκεΐνοι πού άνήκουν 
σέ οικογένειες δπου ύπάρχουν δδηγοί μέ δίπλωμα, είναι ύποχρεω- 
μένοι νά έξαρτιοΰνται άπό τήν διάθεση τών σωφέρ τους ή καί άν- 
τίστροφα.

Ή  πρόβλεψη μιας κατηγορίας άνθρωπίνων άναγκών καθιερώ
νεται μέχρι τοΰ σημείου νά έπιβάλλεται Ινα στάνταρ προϊόντος ή 
ύπηρεσίας, παραγωγής καί διαδικασίας διανομής καθώς καί μιά 
σταθερή τιμή (στήν τιμή περιλαμβάνονται δλα τά έξοδα πού θά 
χρειαστούν μέχρι τήν απόκτηση τοΰ προϊόντος ή της ύπηρεσίας). 
Αξίζει νά σημειώσουμε πώς οί άνθρωποι, πού Ιχουν μείνει Εξω 
άπ’ αυτήν τήν άγορά, Ιχουν πειστεί δχι μόνο πώς είναι άνάξιοι γιά 
νά συμμετέχουν σ’ αυτήν — δηλαδή, έχουν πειστεί γιά τήν άνικα- 
νότητά τους ν’ άκολουθήσουν κολλεγιακές σπουδές ή νά φοροΰν κομ
ψά ροΰχα— , άλλά έπίσης καί πώς είναι άνάξιοι νά συμμετέχουν 
στά προνόμια, πού συνεπάγονται ή κολλεγιακή μόρφωση καί τδ κομ
ψό ντύσιμο.

ΙΓροτοΰ νά διαδοθεί ή δημοκρατία καί νά καθιερωθεί ή τεχνο
λογία, κανείς δέν μποροΰσε νά ύποστηριξει πώς ύπάρχει καθολική 
πολιτική καί οικονομική συμμετοχή- Τώρα τέτοιοι ισχυρισμοί μοιά-

1. Μάρκ "Αρνολντ - Φόρστερ, «Δηλητήριο στάν ’Αέρα», Γχάρντιαν,
5 Αύγουστου 1970.
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ζουν άληθινοί καί τούς πιστεύει δ καθένας. Οί κατασκευαστές αύ- 
τών τών ισχυρισμών Ιρχονται μέ συγκεκριμένα προϊόντα φτιαγμένα 
ώστε να ικανοποιούν συγκεκριμένες άνάγκες. Επεξεργάζονται ενκ 
έμπόρευμα, πού γίνεται δλο καί πιδ πολύπλοκο, πιδ άποκλειστικό 
στήν άπόκτησή του καί πιδ ακριβό. Βασικότερο δμως καί άπδ τδ 
θέμα τής επεξεργασίας, είναι ή ταύτιση τής ανάγκης μέ τδ προϊόν. 
ΟΕ λέξεις μόρφωση καί σχολείο, ύγεία καί νοσοκομείο, μετακίνη
ση καί αύτοκίνητο, γίνονται αχώριστες. Ό  κόσμος ξέχνα πώς υπήρ
χαν μορφωμένοι άνθρωποι προτοΰ ύπάρξουν σχολεία, υγιείς άνθρω
ποι προτοΰ νά ύπάρξουν νοσοκομεία καί πώς οΕ άνθρωποι περπατού
σαν καί πήγαιναν μέ τ’ άλογο προτοΰ νά άρχίσουν νά μετακινιοΰν- 
ται μέ τδ αυτοκίνητο ή τδ άεροπλάνο-

Καθώς οΕ θεσμοί άναπτύσσονται, δλο καί περισσότεροι άνθρω
ποι δέχονται τήν ταύτιση άνάγκης καί προϊόντος. Μόνο ο! Εβραίοι 
καί οί Μαυριτανοί τής Μεσαιωνικής Ευρώπης δέν ταύτιζαν τή σω
τηρία μέ τήν Καθολική Εκκλησία. ΟΕ γυναίκες, πού σ’ δλη τήν 
Εστορία γεννοΰσαν τά μωρά τους στούς άγρούς, τώρα στρατολογοϋν- 
ται στά μαιευτήρια. Χωρικοί, πού ποτέ τους δέν είδαν σχολεία, ψη
φίζουν τούς ύποψήφιους, πού τά ύπόσχονται·

Ή  διαδικασία τής έπεξεργασίας έμποδίζει αποτελεσματικά τήν 
πραγματοποίηση αυτών τών επαγγελιών άκόμη καί γιά τά πιδ 
άπλά προϊόντα. Καρφίτσες καί βελόνες μποροΰν νά συσκευασθοΰν 
στίς πιδ μοντέρνες συλλογές. Τό άλάτι μπορεί νά γίνει Ινα προϊόν 
μονοπο)λίου καί μιά μορφή δασμοΰ. Μιά άπδ τίς πρώτες μάχες τοΰ 
Γκάντι στήν ’Ινδία ήταν Ινάντια στδ μονοπώλιο άλατιοΰ, πού τό 
οιατηροΰσε ή Βρετανική κυβέρνηση.2 Ή  ’Ιταλική κυβέρνηση δια
τηρεί άκόμα τό μονοπώλιο άλατος έκτος άπό τή Σικελία, δπου πα- 
ράγεται άλάτι. Αύτό πού συμβαίνει στά σχολεία, στά νοσοκομεία 
καί στά αύτοκίνητα τό ξέρουν δλοι. ΟΕ άνθρωποι ώθοΰνται νά μένουν 
Ιξω άπ’ αδτή τήν άγορά δχι μόνο άπ’ εύθείας, άλλά δλο καί μέ πιό 
μπερδεμένους κανονισμούς — άδειες δδήγησης, εισαγωγικές Ιξ'ετά- 
σεις, άσφάλιστρα. Γιά δλους τούς κανονισμούς ύπάρχουν σοβαροί λό
γοι, άλλά ή αδξησή τους τείνει νά μειώνει τδ ποσοστό τών κατα
ναλωτών μέ προσόντα.

2. Μαχάτμα Γκάντι, «Αύτοβιογραψία», Beacon Press 1957.
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Υπάρχουν, βέβαια, καί άντίθετες διαδικασίες. Λόγω τής κατα
ναλωτικής πίστης* τής αύξησης τοΰ εισοδήματος, τής άνάπτυξης 
των δημόσιων σχολείων καί τοΰ νοσοκομειακοΰ συστήματος, ή δυ
νατότητα συμμετοχής στούς σύγχρονους θεσμούς μπορει βαθμιαία 
άκόμη καί ν’ αύξηθεϊ. ’Αναμφίβολα δμως, ή κατάσταση τής Απο
κλεισμένης μερίδας τοΰ πληθυσμοΰ άκόμα κι άν μειώνεται Αριθμη
τικά, χειροτερεύει σταθερά κάθώς το μονοπώλιο των θεσμικών προ
ϊόντων καθιερώνεται. Δέν περισσεύουν τά μέσα γιά τήν εναλλαγή 
τους μέ άλλα- Καθώς δ προϋπολογισμός τών ̂ σχολείων αύξάνει, ή 
βοήθεια πρός άλλες εκπαιδευτικές κατευθύνσεις πρέπει νά μειω
θεί. Αύτοί, πού αποκλείονται άπ5 τά σχολεία, δχι μόνο βρίσκουν 
δλο καί λιγότερες πηγές μόρφωσης, άλλά Ιχουν καί λιγότερες εύ
καιρίες νά βροΰν δουλειά. Καί, τελικά, έχουν λιγότερες δικαιολο
γίες. Καθώς τά αύτοκίνητα γίνονται περισσότερα, λιγοστεύουν τά 
τραίνα καί τά λεωφορεία’ αύτά πού επιζοΰν, είναι άκριβότερα, λι- 
γότερο ικανοποιητικά καί λιγότερο έπικερδή.3 Ό  άριθμός τών νέων 
κατόχων αύτοκινήτων δέν αύξήθηκε παραπάνω άπό είκοσιπέντε έκα- 
τομμύρια, στήν περασμένη δεκαετία. Καί δύσκολα θά βροΰμε Ιναν 
ανάλογο αριθμό ατόμων, πού νά άπόλαυσε γιά πρώτη φορά τά άγα
θά τών μοντέρνων ιατρικών ύπηρεσιών, άν Ιξαιρέσουμε τούς εμβο
λιασμούς. 'Ο Αριθμός τών παιδιών, πού πάνε σχολείο μπορει νά αυ
ξήθηκε κατά Ικατό έκατομμύρια. Ά λλά καί δ πληθυσμός τής γης 
αύξήθηκε κατά Ινα δισεκατομμύριο, στήν τελευταία δεκαετία, ώστε 
τά άτομα πού δέν Απολαμβάνουν τίς ύπηρεσίες είναι σέ τεράστιο 
βαθμό περισσότερα άπδ αύτά πού τίς Απολαμβάνουν- "Ολο καί πε
ρισσότερα άτομα παρέμειναν Ιξω άπό τήν καταναλωτική άγορά σ’ 
αύτή τήν περίοδο. Ή  τιμή τών αύτοκινήτων άνέβηκε σημαντικά, ένώ 
τό κόστος τών 'ιατρικών καί σχολικών ύπηρεσιών πολλαπλασιάσθη- 
κε άρκετές φορές- Στό μεταξύ, τό κατά κεφαλή είσόδημα, σέ δι
εθνή κλίμακα, άνέβηκε πολύ λίγο. Άκόμα κι άν δέν ύπήρχε αύξη
ση τοΰ πληθυσμοΰ, καί άν οί άλλοι παράγοντες είχαν παραμείνει

3. Τζάνετ Ρέινερ, ’Έβερετ Ρέιμερ καί Τόμας Ρέινερ, «’Ανάλυση το0 
πελάτη χαί δ προγραμματισμός δημοσίων προγραμμάτων», 'Κφημερίδα τοΟ 
’Αμερικάνικου ’Ινστιτούτο*; Προγραμματιστών, Νοέμβρης !!)(>!! καί Μπέρ- 
ναρντ Φρηντεν καΧ Ρόμπερτ Μόρρις (Ικδόται), Προγραμματισμός τ<δν πό
λεων καί Κοινωνική Πολιτική, Basic Books, 1968.
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σταθεροί, μεγαλύτερος άριθμός Ανθρώπων δέν θά είχε δυνατότητα 
συμμετοχής στά αγαθά, καί τίς υπηρεσίες τής δεκαετίας τοϋ 1960 
άπ’ αύτούς πού θά είχαν προστεθεί.

Οδτε μπορούμε νά χαρακτηρίσουμε τή δεκαετία τοΰ 1960 σά 
μιά άσχημη περίοδο, δπου οΕ βασικοί θεσμοί δέν λειτούργησαν δπως 
περίμενε κανείς. Σ ’ Ινα κόσμο, πού κυριαρχείται άπδ τδν συναγω
νισμό γιά τά προνόμια, δέν ύπάρχει άλλος τρόπος, μέ τδν δποΐον 
νά μπορούν νά λειτουργήσουν οί θεσμοί. Αύτοί, πού ήδη είναι προ
νομιούχοι, έξακολουθοϋν νά ζητούν καλύτερα σχολεία, καλύτερα 
νοσοκομεία, καλύτερα αύτοκίνητα. Καθώς δ άριθμδς αύτών, πού Απο- 
λαμβάνουν αύτά τά Αγαθά, μεγαλώνει, δλο καί περισσότεροι άνθρω
ποι Εφοδιάζονται μέ δλο καί Ακριβότερα έμπορεύματα, καί Ιτσι γ ί
νεται δλο καί πιδ δύσκολη ή Επέκταση αύτών τών προνομίων σ’ Ιναν 
δλο καί πλατύτερο κύκλο ένός πληθυσμού πού συνεχώς αύξάνει. Ά 
κόμη καί χωρίς τήν αύξηση τοΰ πληθυσμού οί παραπάνω παράγον
τες —σύν τά προβλήματα τών περιθωρίων τής οικολογίας—  θά Εκα
ναν άδύνατη τήν καθολική δμοιομορφία άκόμη καί τών σημερινών 
βιοτικών έπιπέδων τής Εύρώπης καί τής ’Αμερικής.

Οί Αποκλεισμένοι δέν είναι οί μοναδικοί, καί οδτε ίσως αύτοί 
πού ύποφέρουν περισσότερο. Αύτοί πού συμμετέχουν, άλλά σέ πε
ριορισμένο βαθμό, αισθάνονται μεγαλύτερο πόνο. Φαντασθεΐτε τήν 
άγωνία τών εύσεβών Ανθρώπων, πού οί συγγενείς τους Ιλυωναν 
στό καθαρτήριο, ένώ οί συγγενείς τών πιδ τυχερών γειτόνων τους 
πλήρωναν ψάλτες γιά νά τούς κάνουν προσευχές. Φαντασθεΐτε τδ 
μαρτύριο, σήμερα, τών προσώπων πού οί συγγενείς τους πεθαίνουν 
έπειδή οί δωρητές συκωτιοΰ καί καρδιάς καταλήγουν σ’ αύτούς πού 
μποροΰν νά πληρώσουν. ΟΕ τυχεροί δέν αισθάνονται πόνο, άλλά 
μπορεί νά πληγωθούν χειρότερα άπ’ δλους, γιατί πιάνονται στδ Αγ
κίστρι ένός παιχνιδιού χωρίς τέλος καί δπου κανένας δέν μπορεί 
νά νικήσει. Ό  άγώνας τών πλούσιων ένάντια στά γερατειά καί στό 
θάνατο είναι Ινα χοντροκομμένο παράδειγμα. Χειρότερο, άν καί λι- 
γότερο μακάβριο, είναι τό Αλληλοφάγωμα γιά κοινωνική θέση, κα
θώς Εξαπλώνεται σέ περισσότερα προϊόντα καί σέ περισσότερους 
Ανθρώπους, δηλητηριάζει τδν άέρα, τό νερό καί τή γή καί Απογυ
μνώνει τή ζωή άπ’ δλο τό νόημά της. 'Ενας σκίουρος σ’ §να περι
στρεφόμενο κλουβί δέν είναι περισσότερο Απελπισμένος καί πιδ γε-



λοϊος άπό τούς Σμίθ καί τούς Τζόουνς καθώς προσπαθούν νά δια
τηρηθούν δ ένας στό έπίπεδο τοΰ άλλου.

"Οταν δ Βέμπλεν, πριν άπό πενήντα χρόνια, έγραψε τήν Ικ- 
θεσή του σχετικά μέ τήν δλοφάνερη κατανάλωση, αύτό άποτελοΰ- 
σε μέρος τής θεωρίας τής άργόσχολης τάξης.4 Περιορισμένη σ’ αύ
τή τήν τάξη, ή Ανταγωνιστική κατανάλωση μπορει ήθικά νά εγινε 
προσβλητική, άλλά κοινωνικά παράμεινε άνεκτή. ’Ά ν έπεκταθεΐ 
στίς μάζες, ή Ανταγωνιστική κατανάλωση καταστρέφει τόν άν
θρωπο, τήν κοινωνία του καί τό περιβάλλον του. Μιά περιορισμένη 
Αργόσχολη τάξη μπορούσε νά καταναλώνει σέ βάρος τών μαζών. 
Ή  κατανάλωση χωρίς τέλος γίνεται μόνο σέ βάρος τοΰ καταναλω
τή. Άλλά δ άνθρωπος δέν μπορει νά μείνει στό κλουβί περισσότερο 
άπό τόν σκίουρο. Ή  κοινωνία δέν μπορει νά έπιζήσει τής σύγκρου
σης τών τάξεων, πού δλο καί περισσότερο τροφοδοτείται άπδ τούς 
διεθνείς πολέμους, τήν παγκόσμια διαφήμιση καί άπό τόν συναγω
νισμό τών σχολείων- 'Ο κόσμος δέν μπορει νά Απορροφήσει τή σπα
τάλη πού τώρα δέχεται, χωρίς νά ύπολογίσουμε τήν ποσότητα πού 
συνεπάγονται οί σημερινές τάσεις.

Μιά πλευρά τής άνταγωνιστικής κατανάλωσης τών θεσμοποι- 
ημένων προϊόντων, πού έχει κρίσιμη σημασία, είναι δ Ανταγωνισμός 
τών Ιθνών. Τά πρώτα προϊόντα τών σύγχρονων θεσμών — άνθρω
ποι, καθώς καί πράματα καί ύπηρεσίες—  εξάγονταν άπό τήν Ευ
ρώπη στόν Νέο Κόσμο καί τίς εύρωπαϊκές άποικίες, προσφέροντας 
ετσι εύκαιρίες σέ δλα τά μέλη τοϋ πληθυσμοΰ αύτών τών εύρωπαϊ- 
κών έθνών- Αύτοί, πού δέν μποροΰσαν νά παρακολουθήσουν τά νέα 
σχολεία ή ν’ άγοράσουν τά νέα άγαθά, μποροΰσαν νά μεταναστεύ
σουν στόν Νέο Κόσμο, νά πάνε στρατιώτες γιά νά άστυνομεύουν τις 
άποικίες, ή ν’ άναλάβουν τή γή, άπό αύτούς πού έφευγαν. Βρίσκον
ταν Ιτσι Ιξω άπό τίς καινούργιες Αγορές μόνο προσωρινά. Οί γιοι 
αύτών τών κατακτητών τών νέων χωρών Ιγιναν, στήν ούσία, οί 
πρωτοπόροι νέων έπιπέδων καί τύπων κατανάλωσης·5 Τά σημερινά 
άναπτυσσόμενα έθνη δέν είναι ίκανά —μέ μερικές έξαιρέσεις— νά

4. θόρστεϊν Βέμπλεν, «Ή  θεωρία τής "Αργόσχολης Τάξη;·, Allen
& Unwin 1925, Πρώτη έκδοση 1899.

5. '0  2 . Ντέ Μανταριάγκα στό βιβλίο του «'Η Άνοδος τής Ί σπανό - 
’Αμερικανικές Αδτοκρατορίας» υποστήριζε: πώς 8νας παράγοντα; τής οικο
νομικές παρακμής τής 'Ισπανίας ήταν καί δ αριθμός τδν ανθρώπων πού



Ικτοπίσουν ή νά κατακτήσουν λιγότερο ισχυρούς λαούς· Μήν μπο
ρώντας νά Ιμπλέξουν τούς λαούς τους στά έξαγωγικά Ιμπόρια, με
ταναστεύσεις ή κατακτήσεις, ύποχρεώνονται νά άνταγωνιζονται μέ
σα στίς εσωτερικές τους άγορές είσάγοντας ξένα προϊόντα, άκόμη 
καί Ιργατικό δυναμικό. Σέ σύγκριση μέ τά κράτη πού Αναπτύχθη
καν νωρίτερα, πολύ μεγαλύτερο ποσοστδ τοϋ πληθυσμοϋ τών ύπανά- 
πτυκτων χωρών μένει εξω άπό τά σχολεία, τά νοσοκομεία καί τίς 
σύγχρονες μεταφορές. Αύτό τό τμήμα τοϋ πληθυσμού Αποξενώνε
ται προοδευτικά άπό τήν έλίτ τής ίδιας του τής πατρίδας, άπ’ αύ
τούς πού Ιχουν στή διάθεσή τους τά προϊόντα τών σύγχρονων θε
σμών, ξένων ή δικών τους. Οί Αποξενωμένες μάζες γίνονται, μέ τή 
σειρά τους, Ινα δημογραφικό Ιμπόδιο, μιά οικονομική εύθύνη καί, 
τελικά, μιά αντιπολίτευση.6

έξάγονταν στή Λ ατινική ’Αμερική. ”Αν είναι Αλήθεια, τότε αδτό ένισχδει 
τήν πα λ ιά  παροιμία πώ ς ακόμα καί σ’ Ινα  καλό πράγμα δπάρχουν κάπο'.κ 
δρια. Ά λ λ ά  δπάρχουν σοβαροί λόγοι νά αμφιβάλει κανείς γ ιά  τήν Ιρμηνεία 
τοδ Μ ανταριάγκα. Κατ’ άρχήν, άπό τ ίς  Εδρωπαϊκές χώ ρες ποδ έξήγαγαν 
σέ μεγάλο βαθμό άνθρώπινο δυναμικό στό 17ο καί 18ο αιώνα, μόνο ή Ισ π α 
νία  και ή Πορτογαλία παράκμασαν καί μόνο σέ σχέση μέ τΙς βόρειες εδρω- 
παϊκές χώ ρες. "Ο χι μόνο αδτές οί δύο χώ ρες, άλλά οδτε ot άποικίες τους 
εδημέρισαν τόσο, δσο αδτές ποδ δέχθηκαν τό μεγαλδτερο άριθμό άπό βό
ρειο - εδρωπαίους μετανάστες. Ή  πιθανή έξήγηση βρίσκεται στή διαφορε
τική  κοινωνική δομή τής 'Ισπανίας, τή ς Πορτογαλίας καί τών άποικιών 
τους άπό τή μιά μεριά, καί των βορειοευρωπαϊκδν εθνών καί τών άποικιών, 
ποδ κατοίκησαν μόνιμα — καί δχ ι αδτών ποδ διοίκησαν—  άπό τήν άλλη. 
Ή  Ισ π α ν ία , ή Πορτογαλία καί οί άποικίες τους παράμειναν σχετικά φεου
δαρχικέ; περισσότερο ά π ’ 8 ,τ ι ή βόρεια Εδρώπη, ή βόρεια ’Αμερική, ή Αδ- 
στραλία, ή Νέα Ζηλανδία καί ή Νότια ’Αφρική. 'Η  πλειοψηφία τών Ίσ πα- 
viTiv καί Πορτογάλων μεταναστών δέν ε ίχ ε  τ ις  εδκαιρίες ν* αποκτήσει γή  
καί πολιτική δύναμη πάνω σέ μιά σχετικά περισσότερο ίση βάση, 8πως 
Ιγ ινε  μέ τ ις μάζες τής βόρειας Εδρώπης. "Ετσι οί μάζες τής 'Ισπανίας 
καί τής ΙΙορτογαλίας πάντοτε ήσαν περισσότερο άπεξενωμένες άπδ τή δική 
τους έλ ίτ , καί στήν πατρίδα καί στίς άποικίες, ά π ’ δ ,τ ι οί βορειοευρωπαϊ- 
κές μάζες. Αδτό είναι άλήθεια άκόμα καί γ ιά  τήν ’Αργεντινή, τή Χιλή καί 
τή Βραζιλία, ποδ τράβηξαν πολλοδς βορειοευρωπαίους, άλλά ποδ παράμει- 
ναν πολύ πιό φεουδαρχικές, ιδια ίτερα στή διανομή τών οικονομικών καί πο- 
λ ιτ ικ δν  εδκαιριών, ά π ’ άλλες περιοχές, δπου πήγαν πολλοί βόρειοι μ ετα 
νάστες. Πολλοί άπό τούς πρώτους βορειοευρωπαίους μετανάστες τή ς ’Αρ
γεντινής, τής Χ ιλής καί τής Βραζιλίας πέτυχαν νά μποδν στήν έλ ίτ , δχι 
δμως καί νά τήν άλλάξουν, &ν πράγματι τό προσπάθησαν. Πολλοί ά π ’ αδ- 
τοδς σίγουρα έκαναν τόσα πολλά δσο καί κάθε ’Ισπανός ή Πορτογάλος, 
προκειμένου νά περιορίσουν τ ις  εδκαιρίες αδτών ποδ Ιρχονταν μετά άπ’ 
αδτοδς.

6. Γκοδναρ Μδρνταλ, «Πλοόσιες Χώρες καί Φτωχές», H arper & 
R ow  1958. Π. Ρ . ’Έ ρ λ ιχ , « Ή  Πληθυσμιακή Βόμβα» B allan tine, 1968' 
καί "Αλφρεντ Σώβυ, «Γονιμότητα καί ’Επιβίωση: Τά Πληθυσμιακά Προ
βλήματα άπό τόν Μάλθους στό Μάο Τσέ - τούνγκ», C ollier, 1962.
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Αύτό δέν μπόρεσε νά συμβεΐ σέ περιοχές δπου ή άνάπτυξη προ
χωρούσε πολύ γρήγορα, μέ Αντίστοιχες πολύ μεγάλες εισαγωγές 
ξένου κεφαλαίου καί ανθρώπινου δυναμικοΰ. Τδ ’Ισραήλ, τδ Που
έρτο Ρίκο καί ή Ταϊβάν —  ένδεικτικά, δλα πολύ μικρά κράτη —  
είναι τά μόνα σαφή παραδείγματα. Σ ’ αύτές τίς περιοχές δ πόλε
μος, ή μετανάστευση καί ή στρατηγική θέση, έκαναν δυνατή τήν 
συμμετοχή δλόκληρου τοΰ πληθυσμοΰ στήν διαδικασία ανάπτυξης 
κι Ιτσι άπόφυγαν τήν κοινωνική διαίρεση καί Αλλοτρίωση στοι
χείων Ιξω άπδ τίς διαδικασίες τής Ανάπτυξης. Επομένως, αύτές 
οί έξαιρέσεις έπιβεβαιώνουν τδν κανόνα, Ικτδς Αν άποδειχθεΐ δτι 
δλα τά εθνη θά δέχονταν ί'σες σχέσεις μέ τδν Αναπτυγμένο κόσμο 
καί πώς οι Ανάλογοι ρυθμοί τδ ν  ξένων έπενδύσεων μπορούν νά 
επιτευχθούν σέ παγκόσμια κλίμακα. 7

Ή  ’Ιαπωνία καί τά κομμουνιστικά κράτη είναι ειδικές περι
πτώσεις. Τ ά  τελευταία, άναλαμβάνοντας τδν μηχανισμό τδν  τιμών, 
μπόρεσαν νά διοχετεύσουν δλόκληρο τόν πληθυσμό στούς θεσμούς 
τους. Ενεργώντας Ιτσι, πέτυχαν νά άποφύγουν τά διλήμματα τοΰ 
Τρίτου Κόσμου, άλλά δ προκρούστιος χαρακτήρας των θεσμικών 
τους πλαισίων καί οι συνακόλουθες δυσκολίες είναι πολύ γνωστές. 
Αύτές οί δυσκολίες προέκυψαν, σέ μεγάλο ποσοστό, άπδ τήν χον
τρική υιοθέτηση προ - κομμουνιστικών θεσμών, μή προσαρμόσιμων 
στούς σκοπούς, πού υποτίθεται πώς θά Ιξυπηρετοΰσαν- Υποχρεω
τικά οί θεσμοί αύτοί άφοροΰσαν τόν πληθυσμό στδ σύνολό του, άλ
λά δχι μέ τρόπο πού νά Ιχουν Αποτέλεσμα ύψηλοϋ έπιπέδου κίνη
τρα γιά  έποικοδομητική κοινωνική δραστηριότητα.

Ή  ικανότητα τής Ια πω νία ς νά διατηρήσει τόν παραδοσιακό 
της χαρακτήρα τής κοινωνικής δομής τής Ιξασφάλισε Ινα λιγότερο 
δαπανηρό Ιργο (Ανάπτυξης) άπ’ δ,τι στά κομμουνιστικά κράτη- 
Οί έργοδότες ήταν υπεύθυνοι γ ιά  τήν Ασφάλεια τών έργαζομένων 
καί οί Ιργαζόμενοι ήταν πρόθυμοι νά δεχτούν τούς μισθούς, πού 
τούς πρόσφεραν.8 Ά λλά  ή ’Ιαπωνία Απολάμβανε έπίσης τά πλεονε
κτήματα τών εθνών πού ύπήρξαν πρωτοπόρα στήν οικονομική άνά-

7. Η νω μένα ’Έ θνη, ’Ετήσιες Στατιστικές πάνω στους Ρυθμούς Α νά 
πτυξης καί Επένδυσης άπό ΓΓηγδς τδν  Υπουργείων Ε ξω τερικώ ν.

8 . Τζαίημς Κ. "Α μπελγκεν, «Γιαπωνέζικο ’Εργοστάσιο», Free Press, 
1965.



πτύξη, μέ τήν Ιννοια βτι ήταν μιά σημαντική πολιτική καί οικονο
μική αότοκρατορία, πράγμα πού τής έπέτρεπε νά έξάγει Αγαθά, 
υπηρεσίες καί Ανθρώπινο δυναμικό.

ΟΕ περισσότεροι θεσμοί έξακολούθηααν νά Ιξυπηρετοΰν τά συμ
φέροντα τών έφευρετών τους καί, τήν ϊδια στιγμή, τά συμφέροντα 
αύτών πού κατ’ Αρχήν βρίσκονταν σέ περιφερική σχέση μ’ αύτά, 
καί δπωσδήποτε σέ βάρος μιας άκόμη περισσότερο περιφερικής 
ομάδας.

Στις μέρες, πού οί πολιτικές αύτοκρατορίες άποτελοΰσαν έξέ- 
χοντες θεσμούς, ή παραπάνω Ανάλυση δέν θά προκαλοϋσε κανένα 
ένδιαφέρον- Τά προνόμια τοΟ Ρωμαίου πολίτη έπεκτείνονταν μόνο 
καθώς κατακτούσαν πρόσθετες περιοχές. 'Ο Μάρξ Ιφάρμοσε τήν 
Αρχή αότή στούς καπιταλιστικούς θεσμούς. 'Απλά καί μόνο γενικεύ
ουμε τήν Αρχή αύτή κα! στούς Αλλους θεσμούς καί, πιθανώς, τήν 
Απελευθερώνουμε Από τήν Ιξάρτησή της Από τήν θεωρία τής Ισκεμ- 
μένης εκμετάλλευσης. Ο! περισσότεροι Από έκείνους, πού έπιχει- 
ροΰν νά κάνουν καθολική τήν σχολική εκπαίδευση καί τή νοσοκο
μειακή περίθαλψη, πιστεύουν ειλικρινά πώς ενεργούν γιά  τό συμ
φέρον αύτών πού δέν έχουν οδτε τό Ινα οδτε τό Αλλο. ΟΕ πρώτοι 
ιεραπόστολοι, κατακτητές, άκόμη καί έμποροι, ένεργοΰσαν μέ τήν 
ϊδια πεποίθηση.

Ή  σημασία αύτής τής άποψης γιά  τή στρατηγική τής Ανάπτυ
ξη,'; είναι πώς τά ύπό Ανάπτυξη κρΑτη πρέπει νά δημιουργούν τούς 
δικούς τους θεσμούς. Προφανώς, αύτοί οΕ θεσμοί πρέπει νά είναι 
ικανοί νά χρησιμοποιούν είσαγόμενο ύλικό —  μηχανήματα, διάφο
ρα ύλικά, τεχνικές γνώσεις, Ακόμα καί ειδικευμένο Ανθρώπινο δυ
ναμικό. Αύτό πού θά πρέπει νά είναι ντόπιο είναι οΕ βασικοί θεσμοί, 
πού Αποφασίζουν ποιός παίρνει τί, πότε καί σέ ποιά τιμή. Καί δέν 
πρέπει νά είναι μόνο ντόπιοι, άλλά καί καινούργιοι. Ή  εκκλησία 
καί τό τσιφλίκι προφανώς δέν κάνουν, έφόσον έξ Αρχής Ανοιξαν 
τις πόρτες στούς ξένους θεσμούς. ΟΕ φεουδαρχικές φυτείες τής βό
ρειό - ανατολικής Βραζιλίας, γιά παράδειγμα, πρόσφεραν Αρχικά 
Ινα ρόλο στούς Ιθαγενείς αύτής τής περιοχής, δσο ταπεινός κι άν 
ήταν·9 Ή  εισαγωγή σύγχρονων μηχανών μείωσε τήν ζήτηση Ιρ-

9. Κέλσο Φουρτάντο, ’Ανάπτυξη καί Τπανάπτυξη, U niversity  o f C a
lifornia Press, 1963" Κέλσο Φουρτάντσ, Οικονομική ’Ανάπτυξη τής Βραζι-
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γατών, ένώ ή εισαγωγή σύγχρονων λιπασμάτων αύξησε τήν παρα
γωγή τών τσιφλικιών ώς τό σημείο, δπου οί μάζες αυτής τής πε
ριοχής τώρα πεθαίνουν άπό τήν πείνα. Μιά έπιστροφή στό τσιφλίκι 
άπλώς θά έπιτάχυνε τόν σημερινό ρυθμό πείνας.

Αύτό πού πρέπει νά είναι ντόπιο καί καινούργιο είναι οί τύποι 
τών θεσμών, πού θά καθορίζουν τόν τρόπο μέ τόν όποιο οί μεγάλες 
κατηγορίες τών άναγκών θά ικανοποιηθούν' πώς οί άνθρωποι θά 
τραφούν, θά ντυθούν, θά βρουν σπίτι, θά μορφωθούν καί θά προστα- 
τευθοΰν άπδ τόν κίνδυνο, τήν άρρώστεια, τή δυστυχία, καί τήν 
εκμετάλλευση.Μ θ ά  άπαιτηθεΐ μεγαλύτερο μέρος τής τεχνολογίας 
τοΰ σύγχρονου κόσμου, άλλά θά πρέπει νά έφαρμοσθεΐ μ’ Ινα 
τρόπο, πού νά Σκανοποιεΐ τις ανάγκες αύτών πού Ιχουν άνάγκη.

Αύτό δμως είναι άδύνατο νά γίνει μέσα στό πλαίσιο τών 
θεσμών τοΰ άναπτυγμένου κόσμου. Χρησιμοποιώντας τούς ίδιους 
θεσμούς, ό Τρίτος Κόσμος ποτέ δέν θά μπορέσει νά προφτάσει τήν 
εξέλιξη. Τά Ιθνη πού είναι πιό άναπτυγμένα στόν τομέα τής 
μόρφωσης θά πρέπει νά προηγούνται γιά  πάντα σ’ αύτό τόν τομέα 
άν πρόκειται τά σχολεία νά άποτελούν τά μέσα τής έκπαίδευσης. 
Καί ή Βροιζιλία, ξοδεύοντας πενήντα δολλάρια τό χρόνο γιά κάθε 
σπουδαστή της, ποτέ δέν θά μπορέσει νά άποκτήσει τά σχολεία 
πού στή Βόρεια ’Αμερική κοστίζουν χίλια δολλάρια. Οί μεταφο
ρές ποτέ δέν θ’ άναπτυχθοΰν στόν ίδιο βαθμό εκτός άν οί λιγότερο 
άναπτυγμένες χώρες ίδρύσουν έργοστάσια πιό άποδοτικά άπό αύτχ 
τών άναπτυγμένων έθνών· Ά λλά σπάνια οί λιγότερο άναπτυγμέ
νες χώρες είναι σε θέση νά ίδρύσουν ενα έργοστάσιο ισάξιο μέ 
αύτά τών άναπτυγμένων χωρών· ’Ά ν  αύτό συμβεΐ σέ μιά συγκε
κριμένη περίπτωση, ούσιώδη καί άκριβά έξαρτήματα θά πρέπει 
νά έξασφαλιστοΰν άπ’ τά άναπτυγμένα εθνη σέ μιά τιμή ώστε θά 
καταντήσει αύτή ή περίπτωση νά άποτελεΐ έξαίρεση· 'Ο δπαδός 
λοιπόν, δχι μόνο μένει πίσω άλλά πάει άκόμα πιό πίσω, δσο υιο
θετεί τά μέσα άνάπτυξης τοΰ ηγέτη.

λίας, U niversity o f C alifo rn ia  Press, 1963' καί "Αλμπερτ (J. Χίρσμαν, 
Ταξίδι πρός τήν Πρόοδο: Μελέτες τής ΟΕκονομικής Πολιτικής στή Λατι
νική ’Αμερική.

10. Ίβάν Ί λ λ ιτ ς ,  «Παραπλανώντας τις άναπτυγμένες χΟ ρις, New 
Y ork  Review of Books, 6 Νοέμβρη 1969 καί Ίβάν "Ιλλιτς , Ί Ι  τ«λ«τή 
τής ’Αφύπνισης, C alder & Boyars 1971, κεψ. I I .
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Ή  ύποανάπτυκτη κοινωνία χρειάζεται περισσότερο άποτελε- 
σματικούς θεσμούς άπό τήν άναπτυγμενη: περισσότερη τροφή, πε
ρισσότερα ροΰχα, κατοικίες, μάθηση καί προστασία άπ’ δ,τι μπο- 
ρεΐ νά προσφέρει ή σύγχρονη γεωργία, βιομηχανία, οικοδόμηση 
έκπαίδευση κλπ. Αύτό είναι δυνατό μόνο άν ξεκινήσουμε άπό 
διαφορετικούς συλλογισμούς. Ή  ’Ινδία ίσως νά μή μπορέσει ποτέ 
νά παράγει τή διατροφή τών ΗΠΑ, άλλά μόνον οΕ παραγωγοί τής 
Κόκα - Κόλα, τοϋ Σκωτσέζικου ούίσκυ, τοΰ κόρν - μπήφ καί οΕ 
γιατροί καί οΕ οδοντίατροι πού ζοΰν άπό τούς καταναλωτές κερ
δίζουν πράγματι άπό τή διατροφή αυτή. Καλύτερα ροΰχα, σπίτια, 
μόρφωση καί προστασία άπό τά στάνταρ προϊόντα τής ’Ατλαντι
κής κοινότητας, δέν είναι περισσότερο δύσκολο νά σχεδιασθοΰν άπ’ 
δ,τι μιά καλύτερη δίαιτα. Οδτε υπάρχει καμιά δυσκολία στό σχε- 
διασμό καλύτερου τρόπου παραγωγής άγαθών καί ύπηρεσιών άπ’ 
αύτούς, πού είναι τώρα τής μόδας.

Ή  δυσκολία είναι πώς είμαστε οΕ φυλακισμένοι τών θεσμών 
μας παρά οΕ άφέντες τους. Σπάνια τούς φτιάχνουμε συνειδητά, καί 
δταν τό κάνουμε, σπάνια μποροΰμε νά τελειώσουμε τή διαδικασία 
προτοΰ νά ύποκλιθοϋμε μέ εύλάβεια. ’Έτσι άνάμεσα στούς σκλάβους 
τους είμαστε έμεις, πού τρέμουμε μήπως καί τούς χάσουμε άπό ά- 
προσεξία καί γυρίσουμε χωρίς έλπίδα πίσω στούς βαρβάρους. Στήν 
πραγματικότητα, τό φόβο αυτόν τόν αισθάνονται κυρίως οΕ προνο- 
μιοΰχοι, καί αύτό πού ούσιαστικά Εμείς φοβόμαστε είναι μήπως οΕ 
συγκεκριμένες βάσεις τών δικών μας προνομίων χαθοΰν μέσα στό 
θεσμικό άνακάτοιμα.

Μετά ύπάρχει καί ή πολιτική, καθώς καί ή ψυχολογική μορ
φή τής δυσκολίας. Ύπάρχουν αύτοί, πού κερδίζουν άπό τήν δπαρ- 
ξη τών σημερινών θεσμών καί πού συνειδητά ζητοΰν νά τούς δια
τηρήσουν. Άνάμεσα σ’ αύτούς είναι ιδιοκτήτες, μάνατζερς, πολιτι
κοί ήγέτες καί άλλοι κάτοχοι έξουσίας. Άλλά πολλοί πού κατέ
χουν εξουσία δέν έπιθυμοΰν συνειδητά νά τήν μονοπωλήσουν, καί 
πολλοί άλλοι, πού πάνω τους έπιβάλλεται ή έξουσία, ύποχωροΰν 
πολύ περισσότερο στήν ιδέα αύτής τής έξουσίας παρά στήν πραγμα
τικότητά της. 'Ο άνθρωπος δέν μπορεί ν’ άπελευθερώσει τόν έαυ- 
τό του άπό τούς θεσμούς, πού ύπάρχουν, χωρίς άγώνα, άλλά οδτε 
καί δ άγώνας του θά ώφελήσει άν δέν τδν δδηγεΐ ή φαντασία καί
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ή εφευρετικότατα. "Ενα άπό τά μεγαλύτερα προβλήματα είναι πώς 
τά άναπτυγμένα κράτη Ιχουν τώρα Ινα Αποτελεσματικό, άν καί δχι 
αναγκαστικά έσκεμμένο, μονοπώλιο στά μέσα τής σύγχρονης Εφεύ
ρε τι κότητας.

Οί θεωρίες τής πολιτικής επανάστασης δέν άρκοΰν· Τέτοιες 
θεωρίες υποθέτουν πώς άν μιά νέα τάξη κερδίσει τόν Ιλεγχο, ή κοι
νωνία θ’ άλλάξει σύμφωνα μέ τΙς άξιες αυτής τής τάξης, δπως εκ
φράζονται στήν ιδεολογία της. Στήν πράξη βλέπουμε πώς Ινας 
χείμαρρος άπό Επαναστάσεις πού Ιγιναν στόν αιώνα αύτδν άφησε 
ανέπαφους τούς περισσότερους άπό τούς έξειδικευμένους θεσμούς 
πού συνθέτουν τήν κοινωνία. Τά σχολεία καί τά νοσοκομεία τών 
κομμουνιστικών κρατών δέν διαφέρουν άπό αύτά τών καπιταλιστι
κών. Άκόμα καί ή πρόσφατη έπανάσταση στήν Κούβα προσπαθεί 
νά επεκτείνει τις ύπηρεσίες τής υγείας κα’ι τής παιδείας στίς μά
ζες χρησιμοποιώντας σέ μεγάλο βαθμό τούς τρόπους τοΰ παραδο
σιακού συστήματος τών σχολείων καί τών νοσοκομείων. Τά άγροτι- 
κά καί τά βιομηχανικά συστήματα τών κομμουνιστικών καί τών κα
πιταλιστικών κρατών τείνουν νά συγκλίνουν, παρά τίς μεγάλες προσ
πάθειες κι άπδ τίς δυδ μεριές γιά διαφοροποίηση. Σύμφωνα μέ τή 
θεωρία πού Ιπικρατεΐ, ή τεχνολογία προσφέρει τή δύναμη, πού εκ
μηδενίζει αύτές τίς προσπάθειες, άλλά ή τεχνολογία δύσκολα έρ- 
μηνεύει τήν περίπτωση τοΰ σχολείου, τής Ικκλησίας, τής οικογέ
νειας ή πολλών άλλων θεσμών, πού, προσωρινά τουλάχιστον, Ιχουν 
εξουδετερώσει τίς προσπάθειες πολλών επαναστατικών κυβερνήσεων 
γιά νά τούς αλλάξουν.

Κι δμως ύπάρχουν αφθονα στοιχεία πώς οί θεσμοί δέν είναι 
μέ κανένα τρόπο αιώνιοι. Στόν αιώνα αύτόν έξαφανίσθηκαν μοναρ- 

κατάρρευσαν αύτοκρατορίες, οί έκκλησίες έχασαν τή δύναμή 
τους — άν δχι τούς όπαδούς τους— , εργατικές ένώσεις Εμφανίσθη
καν καί παράκμασαν, Επιχειρηματίες άντικαταστάθηκαν άπό μά- 
νατζερς και τεχνικούς, μεγάλες βιομηχανίες Εξαφανίσθηκαν καί 
άλλες γεννήθηκαν. Πολλές άπό τίς άλλαγές είναι σχεδόν δλότελα 
ανεξήγητες- άλλες, ιδιαίτερα οί πολιτικές άλλαγές, Ιγιναν υστέρα 
άπδ είδικά σχέδια, πού πολλές φορές βασίσθηκαν σέ μιά γενική 
θεωρία πολιτικής Επανάστασης. Ό  άνθρωπος άπόοειξε πώς είναι 
ίκανός νά δημιουργεί καί νά καταστρέφει θεσμούς, πάνω σέ μιά



προγραμματισμένη ή απρογραμμάτιστη βάση, μέ ή χωρίς θεωρία. 
Ταυτόχρονα παραμένει ό αιχμάλωτος τών θεσμών του σε Αφάντα
στο βαθμό. Μπορεί νά σπάσει τή σκλαβιά του μόνο άφοΰ πρώτα τήν 
κατανοήσει σέ βάθος, καί άφοΰ μετά σχεδιάσει τήν άνανέωση καί 
τήν Αντικατάσταση τών σημερινών θεσμικών του δομών. Τόσο ή 
κατανόηση, όσο καί ή άποτελεσματική Ινέργεια θ’ Απαιτήσουν μιά 
γενική θεωρία πού νά περιβάλλει ενα σύνολο ειδικών ύποθεωριών 
πού νά μποροΰν νά έφαρμοσθοΰν σέ κάθε σημαντικό θεσμικό τύπο.

Πρέπει νά Αναπτύξουμε έννοιολογικά έργαλεΐα γιά  τήν άνά- 
λυση τών σπουδαιοτέρων θεσμών, ώστε νά καταλάβουμε τήν ιστο
ρική διαδικασία μέ τήν δποία εμφανίστηκαν, τήν κοινωνιολογική 
διαδικασία μέ τήν δποία εγιναν αποδεκτά, καί τούς περιορισμούς 
πού τώρα βάζουν στήν ερευνά πού γίνεται γιά τήν άντικατάστασή 
τους (οχι μόνο περιορισμούς δύναμης καί μέσων, άλλά καί περιο
ρισμούς στή δημιουργική φαντασία). Πρέπει ν’ άναπτύξουμε μιά 
γλώσσα στήν δποία θά μποροΰμε νά μιλάμε μέ άκρίβεια γιά τίς 
άνάγκες τοΰ μοντέρνου Ανθρώπου —  μιά γλώσσα άπελευθερωμένη 
άπ’ αύτή πού διαμορφώθηκε άπό τούς θεσμούς, πού οί άνθρωποι 
δέχθηκαν σάν προμηθευτές τών ιδιαίτερών τους Απαιτήσεων.





*Αν εξακολουθούμε νά πιστεύουμε πώς οί σκοποί του βιομηχανικού 
συστήματος — ή επέκταση τής παραγω γές, ή συνακόλουθη αύξηση της 
κατανάλωσης, ή τεχνολογική πρόοδος, ή διαφήμιση πού τό Ενθαρρύνει—  
Εναρμονίζονται μέ τή ζωή, τότε δλόκληρη ή ζωή μας θά βρίσκεται στήν 
υπηρεσία αυτών τ(δν σκοπ&ν. "Ο,τι είναι συνεπές μέ τούς σκοπούς αύτούς, 
θά Επιτρέπεται' δλα τά άλλα θά είναι έξω άπό τά δρια. Ο Ε  άνάγκες μας 
θά τακτοποιοϋνται σύμφωνα μέ τΙς άνάγκες του βιομηχανικοϋ συστήματος’ 
ή πολιτική τοϋ κράτους θά βρίσκεται κάτω άπό παρόμοια επιρροή* 
ή παιδεία θά προσαρμοσθεί στίς βιομηχανικές άνάγκες* ή πειθαρχία, πού 
τό βιομηχανικό σύστημα θ* άπαιτεΤ, θά είναι ή συμβατική ήθική τής 
κοινότητας. “Ό λοι οί άλλοι σκοποί θά φτιαχτοϋν ώστε νά φαίνουνται 
περιττοί, άσήμαντοι ή άντικοινωνικοί. Οί άνθρωποι θά περιορίζονται στούς 
σκοπούς πού θά Ιχ ε ι  επιβάλει τό βιομηχανικό σύστημα. Τό κράτος θά 
προσθέσει τήν ήθική καί ίσως καί τή νομική δύναμή του &στε νά τούς 
ένισχύσει. Αύτό πού θά συμβει τελικά θά είναι ή ήπια σκλαβιά τής οικιακής 
βοηθού πού διδάσκεται ν’ άγαπά τήν κυρία της και νά θεωρεί τά 
συμφέροντά της σάν δικά της, καί δχι ή καταναγκαστική σκλαβιά 
τοϋ χειρώνακτα άγρότη. 9 Αλλά δέν θά ’ναι έλευθερία.

νΑν, άπ’ τήν άλλη μεριά, τό βιομηχανικό σύστημα είναι μόνο Ινα  
μέρος, καί σχετικά ένα δλο καί μικρότερο μέρος τής ζω ής, τότε οί λόγοι 
γιά  νά ένδιαφερθοϋμε γ ι3 αύτό είναι πολύ λιγότεροι. Οί αισθητικές 
Επιδιώξεις θά έχουν τό προβάδισμα* αυτοί πού τις ύπηρετοϋν δέν θά 
υπάγονται στούς σκοπούς τοϋ βιομηχανικοϋ συστήματος’ τό ίδιο τό 
βιομηχανικό σύστημα θά ύποτάσσεται στίς αξιώσεις των διαστάσεων αύτΦν 
’ ή* ζωής. Ί ί  διανοητική προπαρασκευή θά γίνεται γιά  τόν εαυτό της 
καί δχι γιά τήν καλύτερη εξυπηρέτηση τοϋ βιομηχανικοϋ συστήματος. Οι 
άνθρωποι δέν θά παγιδευθοϋν άπό τήν πεποίθηση πώς Εκτός άπό τούς 
σκοπούς τοϋ βιομηχανικοϋ συστήματος — εκτός άπό τήν παραγωγή άγαθών 
καί εισοδήματος μέ προοδευτικά πιό προχωρημένες τεχνικές  
μεθόδους—  δέν ύπάρχει τίποτα σημαντικό στή ζωή.

Τζών Κένεθ Γκάλμπραϊθ: Τό Νέο Βιομηχανικό Κράτος.



7. Είναι δυνατοί οί δημοκρατικοί θεσμοί;

’Ά ν  παραδεχτούμε τήν άπουσία μιας παραδεκτής γλώσσας τών θε
σμών, ή ύπόθεση πώς οί θεσμοί μπορούν να εΐναι δημοκρατικοί 
’ίσως νά φαίνεται πρώιμη. Πάντως σέ μιά έποχή σάν κι αύτή, ίσως 
νά είναι απαραίτητο νά τδ διακινδυνεύσουμε. Ένώ δλοι οί θεσμοί 
Ιχουν τήν τάση νά επιβάλλονται, σέ μερικούς ή τάση αύτή εΐναι 
σέ μικρότερο βαθμό. Έξ άλλου, άλλα χαρακτηριστικά τών θεσμών 
φαίνεται νά Ιχουν σχέση μέ τδ βαθμό, στδν δποιο αύτές οί τάσεις 
έπιβολής έκδηλώνονται. Υπόθεση αύτου του κεφαλαίου είναι δ κα
θορισμός έκείνων τών θεσμών, τών δποίων ή τάση πρδς κυριαρχία 
μπορει νά περιοριστεί, καί Ιτσι ή ένθάρρυνση του είδους αύτοϋ τών 
θεσμών μπορει νά διευκολύνει τήν άνάπτυξη μιας δίκαιης καί δη
μοκρατικής κοινωνίας.

Οί θεσμοί είναι τόσο πολύ ταυτισμένοι μέ τήν ίεραρχία, τδν 
Ιλεγχο, τά προνόμια καί τδν άποκλεισμό, ώστε άκριβώς ή θεωρία 
τών δημοκρατικών θεσμών νά φαίνεται περίεργη.1 Ή  δημοκρατία 
τοϋ Τζέφφερσον βασίζονταν στήν σχετική άπουσία τών μεγάλων 
ιδρυμάτων καί καταστράφηκε μέ τήν άνάπτυξη τών μεγάλων έται- 
ριών καί της γραφειοκρατίας του δημοσίου. Σύμφωνα μέ τδν Γκαλ- 
μπράιθ καί άλλους, ή σημερινή τεχνολογία χρειάζεται μεγάλους ορ

γανισμούς·2 Πρέπει, λοιπόν, νά διαλέξουμε άνάμεσα στήν θεσμική κυ

1. *0 *Άλεξ Μπαβέλας καί άλλοι έκαναν πειράματα σέ μικρές δμά- 
δες, δπου ή έπικοινωνία διοχετεύεται μέ διάφορους τρόπους. ΛΑν καί δέν 
ύπάρχει άμεση σχέση μεταξύ τής έργασίας τοδ Μπαβέλα καί τής ύπόθε- 
σης πού προτείνεται έδώ, ύπάρχουν συγκεκριμένα παράλληλα σημεία, πού 
άφήνουν νά διαφαίνεται μιά πιθανή, κοινή θεωρητική έξήγηση. νΑλεξ Μπα
βέλας, «'Ομάδες πού προσανατολίζονται πρός τήν έργασία», Εφημερίδα  
τοδ ’Αμερικάνικου *Ακουστικου Συλλόγου, τόμος 22, 1950, σελ. 727 - 30.

2 . “Όπως φαίνεται καί στό άπόσπασμα, μέ τό δποΐο αρχίζει τό κεφά
λαιο, τό θέμα του Τ ζ. Κ. Γκάλμπραϊθ στό Νέο Βιομηχανικό Κράτος είναι 
σέ πολλά σημεία παράλληλο μέ τό έπιχείρημα τοΟ κεφαλαίου αύτοΟ. Τά



ριαρχία καί στήν επιστροφή στα πρωτόγονα μέσα παραγωγής; Ύ
πάρχουν μερικοί λόγοι, γιά  νά ελπίζουμε δτι θ’ άποφύγουμε αύτό 
τό δίλημμα. Πρώτον, Ιχουν τουλάχιστον υπάρξει θεσμοί σχεδόν 
δημοκρατικοί: ή έλληνική πόλη - κράτος, ή πόλη τής Νέας ’Αγ
γλίας, ή δημοκρατία τοΰ Τζέφφερσον, μερικοί άπό τούς πρώτους 
τόπους λατρείας, Ικκλησίες καί θρησκευτικές Αδελφότητες, καθώς 
καί τό σύστημα τής κινεζικής άγοράς.3 Δεύτερον, ύπάρχουν μερικοί 
σύγχρονοι θεσμοί, πού φαίνεται νά ύπηρετοΰν δημοκρατικούς σκο
πούς: τό ταχυδρομικό σύστημα, τά τηλεφωνικά κέντρα καί τά οδι
κά δίκτυα γιά παράδειγμα. Ά ν  οί κινεζικές άγορές καί τά οδικά 
δίκτυα δέν φαίνονται νά άποτελοΰν θεσμούς, αύτό συμβαίνει εν μέ- 
ρει έξ αιτίας τοΰ τρόπου μέ τόν όποιο μδς Ιμαθαν να σκεφτόμαστε 
γιά τούς θεσμούς.

Ή  Ιστορία τών θεσμών είναι μιά ιστορία κυριαρχίας. Ό  στρα
τός, οί τόποι λατρείας, τά δικαστήρια καί οί αύτοκρατορίες έπέβα- 
λαν τό θεσμικό πλαίσιο καί, παρά τίς εξαιρέσεις, τά πρότυπά τους 
εξακολουθούν νά καθορίζουν τή σκέψη τοΰ ανθρώπου δς τό σημείο 
οπου, κάθε τί πού παρεκκλίνει άπό αύτόν τόν τύπο, νά θεωρείται 
ά - θεσμικό. ’Ακόμα καί οί άνθρωποι, πού παραδέχονται, πώς Ινας 
οργανισμός, ποΰ δέν είναι οδτε ίεραρχικός, ούτε αποκλειστικός, εί
ναι δυνατό ν’ άποτελεΐ θεσμό, θά όποστηρίξουν πώς ή ιεραρχία καί

έπιχειρήματά του είναι, δμως, πολύ πιδ προσεκτικά θεμελιωμένα καί μέ 
περισσότερες λεπτομέρειες. Χωρίς τή βοήθεια τής τεκμηρίωσης τοΰ Γκάλ 
μπραϊθ τά επιχειρήματα, πού παρουσιάζονται, έδω, θά ήταν πολύ λιγότερο 
πειστικά. Ό  Γκάλμπραϊθ δέν προτείνει, δμως, μιά θεσμική διχοτόμηση ή 
• ιιό. συνέχεια τοΰ τόπου πού περιγράφεται σ’ αύτδ τδ κεφάλαιο.

Στήν «Κοινωνία τής ’Αφθωνίας» (Penguin, 1962) πού κατά κάποιο 
τρόπο πάει μαζί μέ τό Νέο Βιομηχανικό Κράτος, δ Γκάλμπραϊθ δποστηρίζει 
τήν άνάγκη τής μαζικής μετατόπισης τδν  πόρων άπό τΙς ιδιωτικές στίς 
δημόσιες έπιχειρήσεις. Καί πάλι, ή μεγάλη διαφορά άπδ τά έπιχειρήματα 
τοΰ κεφαλαίου αύτοΰ είναι ή πολύ μεγαλύτερη προσήλωση τοΟ Γκάλμπραϊθ 
πού συνοδεύεται άπδ μιά σέ αφάνταστο βαθμό μεγαλύτερη τεκμηρίωση τδν 
ίσχυρισμδν του, καί έπομένως, δποστηρίζει καλύτερα τΙς ύποδείξεις του. Γιά 
τόν Γκάλμπραϊθ δλες οί Ιλπίδες βρίσκονται στή μετατόπιση των βασικων 
άξιων. "Αν δέν γ ίνει αύτή ή μετατόπιση, λίγα πράματα είναι δυνατά. Ί 
σως νά ’χει δίκιο. ’Αλλ’ αύτό τό κεφάλαιο προτείνει, δτι $ν πρέπει ν’ 
άρχίσει μιά τέτοια μετατόπιση, υπάρχει. Ινα πρόγραμμα θεσμικής άνάπτυ- 
ξης,. πού οί άνθρωποι πρέπει ν’ Ακολουθήσουν, καί πού θά μπορούσε νά 
δδηγήσει σέ κάτι καλύτερο άπδ τή διαμάχη άνάμεσα στούς θεσμούς καί στίς 
οδμανιστικές κοινωνικές επιδιώξεις.

3, Τζ. Γουΐλιαμ Σκίννερ, «Τδ μάρκετιγκ καί ή κοινωνική δομή τής 
αγροτικής Κίνας», ,στήν Κοινωνία τδν Χωρικφν, L ittle, Brown, 1967.
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ή έπιλογή τών μελών αύξάνει χήν άποδοτικότητά του. Τό κάνουν 
αύτό, κατά πάσα πιθανότητα, γιά κυριαρχικούς σκοπούς. Θεσμοί 
πού μπορούν νά κυριαρχούν αποτελεσματικά πάνω στα μέλη τους 
μπορούν νά κάνουν τό ίδιο καί πάνω στούς αντιπάλους τους, παρά 
T0y εύγλωττο ισχυρισμό τοϋ Περικλή γιά τήν άνωτερότητα τής 
’Αθηναϊκής δημοκρατίας, τόν πόλεμο τόν κέρδισε ή Σπάρτη. Οί 
σχετικά δημοκρατικές ελληνικές πόλεις - κράτη αργότερα κατα- 
κτήθηκαν άπό τήν πολύ λιγότερο δημοκρατική Ρώμη. 'Η  ιστορία 
αρχίζει νά μπερδεύεται μέ τόν θρίαμβο τής ’Αγγλίας πάνω στήν 
'Ισπανία καί μέ τ’ Αποτελέσματα τών δύο παγκοσμίων πολέμων. 
’Αλλά Ακόμη καί ή Αγγλική ιστορία Αποδίδει τίς έπιτυχίες της 
στήν καλύτερη πειθαρχία τοΰ ναυτικοΰ της, πού άποκτήθηκε μέ 
τό μαστιγιο, καί δσο γιά τήν μάχη μεταξύ δικτατορίας καί δημο
κρατίας, αύτή δέν τέλειωσε Ακόμα. Σήμερα, δ μεγαλύτερος θόρυ
βος γιά τήν έπιβολή έλέγχου προέρχεται Από τήν ήγεσία τών δη
μοκρατιών.

Ή  ίεραρχία σχετίζεται, βέβαια, μέ τό μέγεθος τών θεσμικών 
πλαισίων, καί σαν αιτία καί σάν άποτέλεσμα. Ή  κατάκτηση καί ή 
υποταγή ένός λαοΰ στόν Αλλο ήταν μιά άπδ τίς πρώτες αίτιες τής 
ιεραρχίας. Ή  έκταση τοΰ έλέγχου είναι Ινας Αλλος παράγοντας· Τό 
μέγεθος τών θεσμικών πλαισίων τουλάχιστον προσκαλεΐ, αν δέν 
Απαιτεί, περισσότερα κοινωνικά στρώματα. Ά ν  δεχθούμε δτι τό 
μέγεθος Ιχει σχέση μέ τήν Εεραρχία, τά πλεονεκτήματα καί τών 
δύο στδ νά κατορθώσουν νά κυριαρχήσουν είναι πιό φανερά. 'Όμως 
ή Αναγνώριση πώς οί μεγάλοι καί Εεραρχικά ελεγχόμενοι θεσμοί, 
μπορει νά είναι Αποτελεσματικότεροι στήν κυριαρχία τους πάνω 
στούς Αλλους, δέν θά ικανοποιήσει τούς δπαδούς τής ιεραρχίας. Ά - 
παιτοΰν έπίσης καί μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα. Αύτό μοιά
ζει λίγο σάν νά ισχυριζόμαστε πώς οί μεγάλοι καρχαρίες έχουν κα
λύτερο πεπτικό σύστημα άπό τούς μικρούς καρχαρίες, έπειδή κατα
φέρνουν νά τούς τρώνε. Είναι ή Τζένεραλ Μότορς παραγωγικότερη 
έπειδή είναι μεγαλύτερη, ή είναι μεγαλύτερη επειδή είναι παρα
γωγικότερη; Ή  Απάντηση δέν είναι ούτε τό ενα ούτε τ’ αλλο. Εί
ναι μεγαλύτερη έπειδή Αποτελεϊ τό προϊόν τής συγχώνευσης’ τδ 
μέγεθος της τής προμηθεύει τό μέσο γιά νά έπιβάλλεται στίς άλ
λες έταιρίες, πού παραμένουν Ανεξάρτητες. Γενικά, δέν πρόκειται,
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γιά  Ινα άποδοτικότερο παραγωγό, άλλιώς δέν θ’ άγόραζε τόσα με
γάλα καί μικρά έξαρτήματα, άπδ μικρότερες έταιρίες. Τδ μέγεθός 
της τή βοηθά νά κυριαρχεί στήν άγορά, καί ή κυριαρχία αύτή μέ 
τή σειρά της τής έπιτρέπει νά κάνει ορισμένες οικονομίες στήν πα
ραγωγή της. Ή  Τζένεραλ Μότορς είναι σήμερα δ αποδοτικότερος 
παίκτης στδ παιγνίδι πού παίζεται, δπως άκριβως οί ΗΠΑ καί ή 
Ρωσία είναι σήμερα οί ήγέτες τής παγκόσμιας πάλης γιά κυριαρ
χία. Κανένας δέν θά ισχυριζόταν, πώς καί τά δύο κράτη εΐναι πρό
τυπα άποδοτικότητας, άπδ κάθε άποψη-

Βασικά, ή Τζένεραλ Μότορς επιτρέπει σέ έκατομμύρια νά παί
ζουν τδ παιχνίδι, πού μόνο μερικές χιλιάδες μποροΰσαν νά τό παί
ζουν, δταν δ Βέμπλεν έγραφε τή «Θεωρία τής ’Αργόσχολης Τά
ξης».·4 Οί χιλιάδες παίζουν τώρα μέ τις Μπέντλεϋ καί τίς Φερ- 
ράρι αντί γιά  τίς Κάντιλλακ καί τίς Σεβρολέτ. Ά ν  τδ νά μπεις 
στδ παιχνίδι παραμένει τό κύριο πρόβλημα τών άνθρώπινων ύπάρ- 
ξεων, τότε δ θεσμός τύπου Τζένεραλ Μότορς πρέπει νά μείνει τδ 
πρότυπο τής θεσμικής άποδοτικότητας. Ά λλά αύτό είναι τό ίδιο 
παιγνίδι, στό έπίπεδο τοΰ καταναλωτή, πού ή Τζένεραλ Μότορς 
παίζει μέ τούς άλλους παραγωγούς" τό παιγνίδι νά ξεπεράσεις τούς 
Τζόουνς. Ά ν  οί άνθρωποι Ιχουν άλλους στόχους στήν ζωή τους, 
τότε είναι δυνατά άλλα θεσμικά πρότυπα·

ΙΙαρατηρεΐστε τήν Αμερικάνικη Τηλεφωνική καί Τηλεγρα
φική 'Εταιρία σ’ άντίθεση μέ τήν Τζένεραλ Μότορς. Είναι τδ ϊδιο 
τεχνικά εξοπλισμένη, τό ίδιο μεγάλη, καί άποβλέπει στά κέρδη τό
σο, οαο καί ή Τζένεραλ Μότορς, άλλά ύπάρχει μιά μεγάλη δια
φορά σ’ αύτό πού οί δυδ έταιρίες κάνουν γιά  τούς πελάτες τους 
καί στούς πελάτες τους. Ή  Τηλεφωνική Εταιρία έγκαθιστά τδ τη
λέφωνο, καί αύτό μένει Ικεΐ, δποια κι άν είναι ή ήλικία του, τδ 
σχήμα ή τό χρώμα του, έκτός άν δ πελάτης — γιά ειδικούς λό
γους—  άποφασίσει πώς θέλει Ινα διαφορετικό μοντέλο. Ό  συν
δρομητής τοΰ τηλεφώνου, πληρώνει λίγα δολλάρια τό μήνα, καί 
άν δέν Ιχει παιδιά νεαρής ήλικίας, ξεχνά τό τηλέφωνό του, Ικτός 
άν κάποιος τοΰ τηλεφωνήσει ή άν έκεΐνος τηλεφωνήσει σέ κάποιον.

4. Θόρστεϊν Βέμπλεν, Ή  Θεωρία τής ’Αργόσχολης Τάξης, Allen & 
U nw in, 1925.
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Τό τηλέφωνο δέν χρειάζεται πλύσιμο, γυάλισμα ή συντήρηση, πα
ρά σπάνια, δέν χρειάζεται νά άσφαλισθεΐ καί κανένας δέν μπορεί 
νά τό κλέψει. Ά πό τήν άλλη μεριά, δέν άποτελεΐ πηγή δπερηφά- 
νειας ή φθόνου, Ενδιαφέροντος ή κομφόρ, συγκίνησης ή ταραχής. 
Α πλώ ς βρίσκεται έκεΐ, σέ περίπτωση πού θά χρειασθεΐ νά τηλεφω
νήσεις στό γείτονά σου ή στήν άλλη άκρη τοϋ κόσμου, χωρίς νά 
βάζει περιορισμούς σ’ αύτά πού λέγονται, καί τό ίδιο δέν άνακα- 
τεύεται μέ κανένα τρόπο στόν τρόπο πού θά χρησιμοποιηθεί. 'Ο 
καθένας πού Ιχει 10 σέντς ή Ιναν φίλο ή βρίσκεται σέ Ανάγκη, 
μπορεί νά τό χρησιμοποιήσει, άκόμα κι άν δ ϊδιος δέν Ιχει τή δυ
νατότητα ή δέν θέλει ν’ Αποκτήσει δικό του τηλέφωνο. Καί ή οδ- 
σιαστική εξυπηρέτηση πού προσφέρει σ’ αύτόν, πού τό χρησιμο
ποιεί, ή αξία πού Ιχει γ ι’ αύτόν, δέν Ιχει νά κάνει μ’ αύτά πού 
πληρώνει ή μέ τό ποιός είναι. Είναι σαφές, πώς οί πιό εδποροι 
Εξυπηρετούνται καλύτερα, άλλά τδ τηλεφωνικό δίκτυο είναι οδσια- 
στικά δημοκρατικό —  δσο Εξυπηρετεί τά άτομα καί δχι τά κομπιοϋ- 
τερς. Περισσότερο δφελος άπό τήν χρήση τοΰ τηλεφώνου Εχει αό- 
τός πού δίνει 10 σέντς γιά  νά τηλεφωνήσει σέ μιά Επείγουσα άνάγ
κη, παρά δ τακτικός συνδρομητής.

Πόσο διαφορετικά είναι ή Κάντιλλακ ή ή Σεβρολέτ —  δέν 
Ανήκουν τόσο πολύ στόν κάτοχό τους, δσο δ κάτοχός τους σ’ αύ- 
τές. Πολύ πιό πριν άπό τήν Αγορά, τό ποιό, μέ τί, πόσο άπ’ αδτό 
ή Εκείνο, δεσπόζουν στό οικογενειακό συμβοδλιο. Μετά οί πληρω
μές κυριαρχούν στόν οικογενειακό προϋπολογισμό τόσο, δσο καί ή 
καινούργια άγορά Ελέγχει τήν οικογενειακή ζωή. Οί θρίαμβοι καί 
οί τραγωδίες, άλληλοδιαδέχονται σέ γρήγορο ρυθμό, καθώς τό και
νούργιο αδτοκίνητο πετυχαίνει ή Αποτυχαίνει νά άνταποκριθεΐ στίς 
δοκιμασίες πού τό ύποβάλλουν. Ή  ώφελιμότητά του είναι τό τελευ
ταίο πού Ενδιαφέρει. Τδ νέο μέλος τώρα τής οικογένειας γράφεται 
στούς αύτοκινητιστικούς δμίλους γιά  νά άποφεύγονται οί περιπέ
τειες τοϋ παρκαρίσματος. Ή  βενζίνη, πού καταναλώνει, Ιχει σημα
σία μόνο σά σημείο σύγκρισης. Ή  Εκλυση μολύβδου καί τά άλλα 
δηλητήρια πού παράγονται στόν Αέρα οδτε κάν λαμβάνονται ύπ’ 
δψη.

Ανθρώπινη φύση; "Ισως. Ά λλά άλλοϋ οί άνθριοποι συναγω
νίζονται μέ τ’ άλογα, ή μέ τά πόδια, ή μέ μπαστούνια καί πέτρες,



χωρίς νά παραδίνουν τή ζωή τους (συμπεριλαμβάνοντας έργασία, 
φόρους, παιδεία, τήν κατάσταση τοΰ άέρα, τοΰ νεροϋ ή τής γής, 
δπου μένουν) σ’ αύτούς, πού παράγουν αύτά τά άλογα, τά μπα
στούνια ή τΙς πέτρες. Καί δμως, καί εδώ πρόκειται γιά τήν άν- 
θρώπινη φύση. Τδ αύτοκίνητο, δπως καί δ έξοπλισμδς τοϋ σύγχρο
νου σπιτιού καί τοΰ νοικοκυριάΰ, είναι Ινα πολύ μεγάλο παιχνίδι γιά 
νά τοϋ άντισταθεΐ κανείς. Καθώς προσφέρεται άκόμα καί σάν άν- 
τάλλαγμα μέ τήν ύποταγή στδν προμηθευτή του, είναι τόσο δύσκο
λο νά τοΰ άντισταθεΐ κανείς, δσο καί στίς παλιές θρησκευτικές λα
τρείες μέ τά είδωλά τους, τά θυμιατά καί τίς πόρνες τών ναών. 
Ή  ζωή είναι δύσκολη καί βαρετή καί τί άλλο μένει γιά ν’ άπαλ- 
λαγεΐ κανείς άπδ τήν πλήξη;

Αύτδς είναι Ινας άπδ τούς τρεις παραδοσιακούς τρόπους κυ
ριαρχίας πάνω στούς άνθρώπους. Οί άλλοι είναι ή δύναμη καί ή 
στέρηση τών άναγκαίων. Ή  δύναμη χρησιμοποιείται άνάμεσα στά 
κράτη γιά τήν άπόκτηση ή τή διατήρηση σχετικά δλικών πλεονε
κτημάτων· Ή  στέρηση τών άναγκαίων χρησιμοποιείται γιά νά 
εξασφαλίσουμε στδν έαυτό μας τίς δουλικές ύπηρεσίες τών φτω
χών. Τδ παιχνίδι τών μεγάλων χρησιμοποιείται πάνω μας γιά νά 
μάς Ιχει διαθέσιμους νά μας χρησιμοποιήσει ένάντια σ’ άλλες χώ
ρες καί ένάντια στίς κατώτερες τάξεις.

Είναι σημαντικό ν’ αναγνωρίσουμε τίς διάφορες δφεις τοΰ 
παιχνιδιού. Ό  διεθνής άνταγωνισμός, δ διαταξικδς καί δ διαπρο
σωπικός άνταγωνισμός Ιχουν δλοι μεταξύ τους σχέση. Ό  πρώτος 
χρειάζεται τόν στρατιωτικό θεσμό, δ δεύτερος τήν άστυνομία καί 
τούς ποινικούς θεσμούς, καί δ τρίτος χρειάζεται τόν θεσμό τύπου 
Τζένεραλ Μότορς. Αύτό, πού Ιχουν κοινό τά παιχνίδια αύτά καί 
οί διαδικασίες, είναι τό πλεονέκτημα πού προσπαθούν νά άποκτή- 
σουν γιά τήν μιά δμάδα ή τό Ινα άτομο σέ σχέση μέ τά άλλα. 
Στήν περίπτωση τής διεθνοΰς σύγκρουσης καθώς καί τής σύγκρου
σης τών τάξεων αύτό είναι άπόλυτα έντιμο- Ό  τρόπος μέ τόν όποιο 
βάζουν τά άτομα νά άνταγωνίζονται τό Ινα τό άλλο, είναι λίγο 
πιό περίπλοκος.

Τδ νά βρίσκεσαι στήν ίδια κατάσταση ή νά ξεπεράσεις τούς 
Τζόόυνς είναι άρκετά άπλό. 'Υπάρχει δμως μιά παραλλαγή τοΰ 
παιχνιδιού, δπου δχι οί Τζόουνς, άλλά δλο τό άνθρώπινο γένος γ ί
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νεται σημείο άναφορας —  όταν οί άνθρωποι προσπαθούν να παρα
στήσουν τόν θεό. Αότό τό παιχνίδι μπορούμε έπίσης νά τό όνο- 
μάσουμε φυγή άπό τήν πραγματικότητα. Μπορεί κανείς νά τό παί
ξει μέ άλκοόλ ή μέ χάπια, μέ τό σέξ, μέ διάφορα είδη κλιμακω
τής φαντασίας, γαργαλώντας τή φαντασία ή διεγείροντας τις αι
σθήσεις. Τό νά βρίσκεται κανένας στήν ίδια κατάσταση μέ τούς 
Τζόουνς μπορεί, στήν πραγματικότητα, νά είναι μόνο μιά παραλ
λαγή τοΰ παιχνιδιοΟ αύτοΰ, μέ τήν αίσθηση τής ανωτερότητας, ή 
τής κατωτερότητας, πού προέρχονται άπδ τό πλεονέκτημα πού Ιχει 
σέ σχέση μέ κάποιους άλλους.

Αότό, πού Ιχουν κοινό δλες οί μορφές πλεονεκτήματος, είναι 
πώς άπαιτοΰν Ινα τίμημα γιά τό πλεονέκτημα καθώς καί γιά τό 
προϊόν, πού τό παρέχει. "Οταν τό πλεονέκτημα είναι διαρκές, ή 
τιμή αότή πρέπει νά πληρώνεται συνέχεια. "Οταν τό πλεονέκτημα 
βρίσκεται σ’ δλους τούς λογαριασμούς, ή τιμή είναι δλική. Τό νόη
μα αότό παρουσιάζεται πολύ δμορφα στό μύθο τοϋ Φάουστ καί τό 
θέμα αυτό βρίσκεται παντοΰ στήν ανθρώπινη μυθολογία. Προσφέ
ρει τό κριτήριο γιά νά ξεχωρίζουμε τούς δημοκρατικούς άπό τούς 
δεσποτικούς θεσμούς.

Οί δημοκρατικοί θεσμοί προσφέρουν κάποια ύπηρεσία, ικα
νοποιούν μιά άνάγκη, χωρίς νά δίνουν πλεονεκτήματα ή νά δημι
ουργούν τήν αίσθηση τής εξάρτησης, δπως κάνουν οί διάφοροι όρ- 
γανισμοί προνοίας. Παίρνουν τή μορφή δικτύων μ&λλον παρά συ
στημάτων παραγωγής* δικτύων πού προσφέρουν μιά εόκαιρία νά 
κάνει κανείς κάτι παρά νά φτιάχνει καί νά πουλά ενα έτοιμο προϊ
όν· Οί οργανισμοί δημοσίας έπικοινωνίας καί μεταφορών, είναι 
παραδείγματα, δπως είναι τά ύδραγωγικά καί άποχετευτικά 5ρ- 
γα, ή διανομή ήλεκτρικοϋ καί γκαζιού καί οί λαϊκές άγορές πού 
διευκολύνουν τή ροή διαφόρων άγαθών. Οί Ιπιχειρήσεις κοινής ώφε- 
λείας είναι δημοκρατικοί θεσμοί έφόσον είναι άληθινά κοινές γιά 
δλους καί προσφέρουν κάτι πραγματικά χρήσιμο.

Ό  καθένας μπορεί νά χρησιμοποιήσει τά άγαθά κοινής ώφε- 
λείας, είτε χωρίς άντίτιμο είτε σέ μιά τιμή, δπου δλο ι μποροΰν 
νά πληρώσουν. 'Η  χρήση έξαρτάται άπό τίς προτιμήσεις καί τήν 
πρωτοβουλία εκείνου πού τά χρησιμοποιεί, χωρίς νά είναι υπο
χρεωτική. Τά πιό χρήσιμα προϊόντα, δπως τδ ήλεκτρικδ καί τό
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νερό, μπορούν νά χρησιμοποιηθούν γιά  διαφόρους σκοπούς. Τδ ίδιο 
καί οί δρόμοι ή τά ταχυδρομεία- "Οσο πιο μεγάλες εΐναι οί Ιπι- 
χειρήσεις αύτές καί δσο περισσότερο πληθυσμό Ιξυπηρετοΰν, τόσο 
πιό χρήσιμες είναι γ ιά  δλους- Τό νερό καί οί υπόνομοι πού μπο- 
ρεΐ νά φαίνονται σάν Ιξαιρέσεις, δέν τούς άντιμετωπίζουμε Ιτσι 
δταν πρόκειται γιά τή δημόσια ύγεία. Οί μεγάλοι αυτοκινητό
δρομοι, έφόσον έμποδίζουν τά δοικά δίκτυα Ιχουν άπατηλή άφε- 
λιμότητα γιά  τό κοινό- Στήν πραγματικότητα, άποτελοΰν τούς ιδιω
τικούς προστάτες τών ιδιοκτητών αύτοκινήτων, φτιαγμένοι έν μέ- 
ρει μέ δημόσια Ιξοδα. Οί δημόσιες υπηρεσίες Ιξυπηρετοΰν βασι
κές, γενικές άνάγκες. 'Όλοι χρειάζονται νερό, ρεΰμα, έπικοινω- 
νίες, μεταφορές, τρόφιμα, πρώτες ύλες, Ινα μέρος γιά νά ανταλλάσ
σουν βιομηχανικά προϊόντα, καί πολλά άλλα πράγματα. Οί βασι
κές άνάγκες δμως είναι περιορισμένες. Δέν μπορούν νά πολλαπλα- 
σιάζονται άπεριόριστα. Επομένως, μπορούν, νά ικανοποιηθούν χω
ρίς νά εξαντληθούν, δλος ό διαθέσιμος χρόνος, τό έργατικό δυνα
μικό, οί πρώτες υλες καί ή άνθρώπινη ενέργεια- Άφοΰ ικανοποιη
θούν Ιχουν μείνει καί άλλα πράγματα γιά  νά κάνουν οί άνθρω
ποι, Ιάν καί δταν τό θέλουν, καί υπάρχουν τά μέσα γιά νά τά 
κάνουν. Οί μάνατζερς τών δημοκρατικών θεσμών μπορούν καί 
πρέπει νά άνταποκρίνονται σέ μεγάλο βαθμό στίς επιθυμίες, πού 
έκφράζουν οί πελάτες τους.

Ή  περιγραφή τών θεσμών, πού παρέχουν ή διατηρούν πλεο
νεκτήματα μόνο γιά βρισμένους, είναι διαμετρικά άντίθετη τής 
παραπάνω περιγραφής. Τείνουν ν’ άποτελοΰν περισσότερο συστή
ματα παραγωγής, παρά δίκτυα. Ά ν  ύπάρχουν καί δίκτυα^ Ιχουν 
τόν οευτερεύοντα σκοπό τής διανομής ένός συγκεκριμένου προϊόν
τος. Ή  χρήση του είναι περιορισμένη, καί τά λεφτά πού κοστίζει, εί
ναι πολλά. "Οταν τό χρησιμοποιήσεις μιά φορά, δέν εΐναι εύκολο 
μετά νά τό άφήσεις" ή χρήση του είναι πιά ύποχρεωτική ή γίνεται 
συνήθεια- 5 Τό προϊόν Ιχει τήν τάση νά είναι είδικό, περίτεχνο καί

5. θ ά  μπορούσε νά Υποστηρίξει κανείς πώς δ ήλεκτρισμός, γ ιά  παρά
δειγμα, προκαλεΐ τόσο έθισμό, δσο και οί οικιακές συσκευές ποδ τόν χρη
σιμοποιούν. ’Άν τό κρίνουμε άπό τήι) άποψη τδν συμπτωμάτων ϊσως νά φαί
νεται πώς ετσι εΐναι, άλλά ενα ισχυρότερο κριτήριο έθισμοδ είναι ή ανάγ
κη ένός προϊόντος σέ δλο καί μεγαλύτερο βαθμό γ ιά  νά μπορει νά προκα- 
λέσει τόν ϊδιο βαθμό Ικανοποίησης. Έ δ δ  b ηλεκτρισμός, στήν άπουσία άλ-
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γιά δλες τίς άνάγκες. Ά πδ Ινα σημείο και πέρα ή έπέκταση τής 
έξυπηρέτησης σέ νέους πελάτες δυσκολεύει τήν Ιξυπηρέτηση τών 
παλιών. 01 άνάγκες, πού ικανοποιούνται δέν είναι βασικές, άλλά, 
τουλάχιστον Ιν μέρει, τεχνητές. 'Όταν δμως δημιουργηθοϋν οί ά
νάγκες αυτές, τότε δέν Ιχουν τέλος καί ποτέ δέν μπορούν νά ικα
νοποιηθούν όλοκληρωτικά. Ή  πληθώρα δδηγεΐ στή μάλλον υπερ
βολική χρήση παρά στόν κορεσμό. Οι κυριαρχικοί θεσμοί συνεπώς 
Ιχουν τήν τάση νά γίνονται άπάλυτοι, νά έξαντλοΰν τό διάστημα 
ζωής τών άνθρώπινων υπάρξεων καί τήν ικανότητα τής βιόσφαιρας 
νά διατηρεί τή ζωή. ΟΕ μάνατζερς τών κυριαρχικών θεσμών παίρ
νουν καί κρατούν τήν πρωτοβουλία. Πρέπει νά ξελογιάσουν, νά 
καταφέρουν ή νά πιέσουν τούς πελάτες τους. Ή  άληθινή πρωτο
βουλία ή Ικλογή άπό τή μεριά τών πελατών Ιχει τήν τάση νά 
καταστρέφει τις άπαιτήσεις διατήρησης τών κυριαρχικών θεσμών.

ΟΕ περισσότεροι σημερινοί θεσμοί ταιριάζουν σ’ αύτά τά Αντί
θετα πρότυπα μόνο έν μέρει· Μερικοί ταιριάζουν πολύ καλά, δπως 
οΕ δημόσιες ύπηρεσίες κοινής ώφελείας, άπ’ τή μιά μεριά, καί τό 
στρατιωτικό κατεστημένο, οΕ φυλακές καί τά άσυλα, άπ’ τήν άλ
λη. Τά περισσότερα προϊόντα, ύπηρεσίες καί Εδρύματα βρίσκονται 
κάπου άνάμεσα. Τ ’ αύτοκίνητα, τά μοντέρνα σπίτια καί οΕ εύκο- 
λίες στό νοικοκυριό δέν είναι μόνο τά Ινέχυρα στό παιχνίδι τής 
κοινωνικής θέσης, άλλά είναι καί χρήσιμα. Τά ύπεραστικά τηλε
φωνήματα μέ πιστωτικές κάρτες, άπ’ τήν άλλη μεριά, ίσως εξυπη
ρετούν Ιλάχιστους. Ή  διοίκηση τής τηλεφωνικής έταιρίας καθώς 
καί οΕ διαφημίσεις της διαφέρουν λίγο άπό τής Τζένεραλ Μότορς, 
πού παράγει δχι μόνο ιδιωτικά αύτοκίνητα, άλλά καί λεωφορεία. 
Τά λεωφορεία, δμως, τά φτιάχνει συμπτωματικά. Ή  πολιτική τής 
Τζένεραλ Μότορς καί δ ρόλος της στήν κοινωνία καθορίζονται άπό 
τό ιδιωτικό αύτοκίνητο, πού πρωταρχικά δέν θεωρείται σάν μέσο 
μεταφοράς — δπως είδε ό Χένρυ Φόρντ τό μοντέλο Τ—  άλλά σάν 
σύμβολο κοινωνικής θέσης. Μέ τήν άνάπτυξη τοΰ τηλεφώνου - βίν
τεο ή τηλεφωνική έταιρία θά μπορούσε εύκολα ν’ άκολουθήσει τό

λων συσκευών ή εφαρμογών, δέν έχει αδτή τήν ιδιότητα, έν<~> οί συσκευές 
τήν έχουν. Τδ νερδ δουλεύει μέ τδν ϊδιο τρόπο. Οί δνθρωποι δέν πίνουν 
περισσότερο ή δέν πλένουν παραπάνω παρά μόνο καθώς παράγονται περισσό
τερα ροΰχα, περισσότερα Απορρυπαντικά ή πλυντήρια ποδ ξοδεύουν νερό.



ίδιο μονοπάτι. "Ενα τηλέφωνο - βίντεο δεν είναι γιά  τόν καθένα 
καί ίσως άπαιτει ιδιωτική οθόνη· Αύτό μέ τή σειρά του θά μπορού- 
σε νά όδηγήσει σέ μιά Ιπεξεργασία ίδια μέ αύτή πού έχει προσβά
λει τό αύτοκίνητο. Ά ν  ή έκλογή αφηνόταν στή διοίκηση, δέν 
ύπάρχει ή παραμικρή άμφιβολία πώς ή AT & Τ (άμερικανική 
τηλεφωνική καί τηλεγραφική έταιρία) θά ακολουθούσε τόν ίδιο 
δρόμο μέ τήν Τζένεραλ Μότορς. Ή  διοίκηση μιάς ύπηρεσίας πρα
γματικά κοινής ώφελείας πρέπει νά είναι στήν ύπηρεσία τής πε
λατείας της καί νά δέχεται τίς έντολές της· Ή  διοίκηση ένός κυριαρ
χικού θεσμού πρέπει νά χειρίζεται τήν πελατεία της Ιξ ίσου δπως 
καί τό προσωπικό της. Ή  έπιλογή είναι μοιραία. Ευτυχώς, δέν 
είναι πολύ αργά γιά τό κοινό νά διαλέξει.

Ή  έκλογή δέν είναι άνάμεσα στήν ύψηλή καί χαμηλή τεχνο
λογία. Οδτε είναι άναγκαστικά άνάμεσα στήν Ιδιωτική καί τή 
δημόσια διοίκηση είτε τών «δημοσίων» ύπηρεσιών ή τών «Ιδιωτι
κών» έργοστασίων, πού παράγουν προϊόντα. Είναι μιά έπιλογή μιάς 
λίστας μέ ψώνια, τών ειδών καί τών ποικιλιών τών προϊόντων πού 
θά είναι διαθέσιμα· "Ενα άπεριόριστο καλάθι μέ ψώνια δέν μπο- 
ρεΐ νά συγκριθεΐ μέ τήν έλευθερία είτε τών πλουσίων, είτε τών 
φτωχών. Ά λλά ή μεταφορά αύτή άποτελεΐ ανακρίβεια. Τό «άπε
ριόριστο» καλάθι μπορεί νά γεμίσει μόνο μ5 έκεΐνα τά προϊόντα 
τής υψηλής τεχνολογίας, πού άρκετοί άνθρωποι μπορούν νά παρο- 
τρυνθούν ν’ άγοράσουν. Μπορεί, βέβαια, νά γεμίσει άπό προϊόντα 
"έπί παραγγελία» γ ι’ αύτούς πού έχουν τή δυνατότητα, άλλά άκό
μη κι αΰτά, θά είναι τά προϊόντα μιάς κληρονομημένης βιοτεχνίας, 
πού ζεΐ στό παρελθόν. Μιά ισχυρή βιοτεχνία δέν μπορεί νά έπι- 
ζήσει στόν άπεριόριστο συναγωνισμό μέ ύψηλή τεχνολογία. Ή  
έκλογή βρίσκεται άποκλειστικά άνάμεσα σέ δύο άπόλυτα διαφορε
τικά στύλ ζωής. Τό 2να είναι ίσοπεδωτικό, πλουραλιστικό καί σχε
τικά σποραδικό σέ σχέση μέ τά είδη τών προϊόντων καί τών ύπη
ρεσιών, πού προσφέρει. ΟΕ άνθρωποι πρέπει νά κάνουν όρισμένα 
πράγματα γιά  τόν εαυτό τους, άλλά νά Ιχουν τόν χρόνο καί τήν 
έλευθερία νά κάνουν αύτό πού θέλουν· Τό άλλο είδος ζωής βασί
ζεται σέ μιά ενοποιημένη Εεραρχία προνομίων, πού διατηρείται άπό 
τόν διεθνή, τόν δια - ταξικό καί τόν δια - προσωπικό άνταγωνισμό.
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Τά, είδη τοΰ άνταγωνισμοϋ είναι περιορισμένα καί μέ ύψηλή δομή, 
άλλά οί ανταμοιβές εΐναι σχετικά σαγηνευτικές, τουλάχιστον επι
φανειακά..

Μπορεΐ νά φαίνεται ύπερβολικά ίδεαλιστικό νά πιστεύουμε 
πώς οι άνθρωποι πού ήδη Ιχουν στά χέρια τους τήν δεύτερη έκλο- 
γή θά θελήσουν εκούσια νά τήν άνταλλάξουν μέ τήν πρώτη. Κ ι 
δμως υπάρχουν σημάδια πώς αύτό θά μποροΰσε νά συμβεΐ. Ά λλά 
ή έκλογή δέν θά εΐναι άπόλυτα εκούσια. Ή  μόλυνση τοΰ περιβάλ
λοντος, ή πίεση άπό αύτούς πού δέν Ιχουν κοινωνικά πλεονεκτή
ματα καί ό τρόμος τοΰ πολέμου μπορεΐ νά οδηγήσουν σέ μιά τέ
τοια άπόφαση. ΟΕ τυφλές δυνάμεις, δμως, δέν μποροΰν νά δώσουν 
μιά οξυδερκή λύση στό θέμα. Μόνο ή οξυδέρκεια μπορεΐ νά τό 
κάνει αύτό. Νά γιατί ή παιδεία Ιχει τόση σημασία, καί νά γιατί 
δέν μπορούμε νά τήν άφήσουμε στά σχολεία.

Τά σχολεία τά ίδια άνήκουν στούς κυριαρχικούς θεσμούς καί 
δχι στά δίκτυα εύκαιριών. Επεξεργάζονται Ινα προϊόν πού μετά 
πουλιέται στούς πελάτες τους σάν παιδεία. Τό δτι περιορίζονται 
στά παιδιά, τούς προσφέρει μιά πελατεία λιγότερο κριτική, στήν 
όποία προσφέρουν τά βραβεία, πού άλλοι κυριαρχικοί θεσμοί παρά
γουν· ΟΕ γονείς θέλουν αύτά τά βραβεία γιά τά παιδιά τους, ακό
μη περισσότερο άπ’ δ,τι τά θέλουν γιά  τόν εαυτό τους, καί Ινα ρό
δινο μέλλον μπορεΐ νά πουληθεί άκόμα πιό εύκολα άπό μιά ψευδαί
σθηση τοΰ παρόντος. Καί άν τίς δοΰμε άπό αύτή τήν άπόσταση, 
οι πλάνες τοΰ άνταγωνισμοΰ δέν μποροΰν νά φανοΰν πιό καθαρά. 
ΟΕ ξένοι μποροΰν νά Ιχουν αύτά, πού εμείς Ιχουμε, άν άκολουθή- 
σουν τήν πορεία, πού άκολουθήσαμε κι έμεΐς. Οι έργάτες μποροΰν 
νά φτάσουν τό δικό μας βιοτικό έπίπεδο άν μορφωθοΰν γιά νά τό 
κερδίσουν. Τά παιδιά μας μποροΰν νά Ιχουν αύτά πού έμεΐς δέν 
μπορέσαμε ν’ αποκτήσουμε άν προετοιμασθοΰν νά τά παράγουν. 
Αύτές οΕ προτάσεις ήχοΰν μέ τόση άληθοφάνεια, καί δμως είναι 
ολοφάνερα σφαλερές άν έξετασθοΰν προοπτικά. "Ενας ξέφρενος ά- 
γώνας κατανάλωσης τελειώνει πάντα μέ Ιναν θύτη κι Ινα θύμα. 
Καί αύτό θά είναι τό άποτέλεσμα γιά τά Ιθνη, τίς τάξεις καί τά 
άτομα. Τά σχολεία καμουφλάρουν αύτή τήν προοπτική, ύποθάλ- 
πτουν δραστικά τίς ψευδαισθήσεις ποΰ άντιτίθενται σ’ αύτήν· Ε το ι
μάζουν τά παιδιά μέ άκρίβεια γιά τόν διεθνή, δια - ταξικό καί
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δια - προσωπικό ανταγωνισμό· Παράγουν ενηλίκους, πού πιστεύ
ουν πώς είναι μορφωμένοι καί πού δμως δέν τούς Ιχει μείνει κα
νένα μέσο, μέ τό όποιο νά επιδιώξουν τήν μόρφωσή τους.
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θά  ήταν καλύτερα νά έμεναν οί άνθρωποι Αμόρφωτοι, παρά νά μορφώνονται 
άπδ αύτούς πού τούς κυβερνούν' γιατί αύτή ή μόρφωση δέν εΐναι τίποτ’ άλλο 
παρά ή παραδοχή τοδ ζυγού άπ’ τδ μοσχάρι' (τίποτ’ Άλλο) παρά ή 
πειθαρχία τού κυνηγόσκυλου- πού, διαμορφωμένη μέ αΰστηρότητα, ξεπερνάει 
τό δυνατότερο κίνητρο τής φύσης του Ιτσι πού, άντί νά κατασπαράξει 
τή λεία του, τρέχει νά τήν άποθέσει στά πόδια τού αφεντικού του.

Τόμας Χόντκινς: 1823



8. Μόρφωση γιά τήν ελευθερία

Εναλλακτικές λύσεις, πού θ’ άντικαθιστοΰν τό σχολείο, πρέπει νά 
είναι πιό οικονομικές άπό τά σχολεία: άρκετά φτηνές δστε δ κα
θένας νά μπορεί νά συμμετέχει. Πρέπει νά είναι Ιπίσης Αποδοτι
κότερες δστε τά λιγότερα Ιξοδα νά μή σημαίνουν καί λιγότερη 
μόρφωση. Πρέπει ν’ άποφύγουμε τό μονοπώλιο. Τό σχολικό σύ
στημα δέν πρέπει ν’ άντικατασταθεΐ άπό ενα άλλο δεσποτικό σύ
στημα: οί Ιναλλακτικές λύσεις πρέπει νά είναι πολλές, θ ά  πρέπει 
νά ύπάρχει συναγωνισμός άνάμεσα στίς διάφορες λύσεις, άλλά σέ 
μερικές τουλάχιστον άπ’ αυτές, δέν θά πρέπει νά ένυπάρχει δ συ
ναγωνισμός μεταξύ τών σπουδαστών, Ιδιαίτερα γιά έκεΐνες τίς δια
κρίσεις πού θά τούς άκολουθοϋν όλη τους τή ζωή. 'Ο ένας μαθητής 
δέν θά πρέπει νά μορφώνεται σέ βάρος τοϋ άλλου, οδτε καί ή Ιπι- 
τυχία τοΰ ένός νά σημαίνει αποτυχία γιά τόν άλλο. Οί λύσεις πού 
θ’ άντικαθιστοΰν τό σχολείο δέν θά πρέπει νά χειραγωγούν τ’ άτο
μα, άλλ’ άντίθετα θά πρέπει νά ετοιμάζουν τά άτομα γιά νά διευ
θύνουν καί νά αναδημιουργούν θεσμούς, μέχρι καί τίς κυβερνήσεις 
τους. Ή  παιδεία δέν θά πρέπει νά διαχωρίζεται άπό τήν Ιργασία 
καί τήν ύπόλοιπη ζωή, άλλά νά Ολοκληρώνεται μαζί τους. Τό !κ- 
παιδευτικό σύστημα θά πρέπει νά είναι κατευθυντικό μόνο ώς τό 
βαθμό, πού δέν μπορεί νά τ’ άποφύγει κανείς. Ή  παιδεία δέν θά 
πρέπει, πρωταρχικά, νά γίνεται γιά κάτι άλλο, οδτε ν’ άποτελεΐ 
υποπροϊόν άλλου πράματος, θ ά  πρέπει ν’ άποτελεΐ μιά δραστη
ριότητα πού δικαιώνεται άπό μόνη της, καί πού Ιχει σχεδιασθεΐ 
γιά νά βοηθήσει τόν άνθρωπο νά κερδίσει καί νά διατηρήσει τόν 
Ιλεγχο τοΰ έαυτοΰ του, τής κοινωνίας του καί τοΰ περιβάλλον- 
τός του.

Οί έναλλακτικές λύσεις, στό σχολείο, πρέπει, πάνω άπ’ δλα, 
νά δίνουν στόν καθένα τήν εύκαιρία νά μάθει αύτά, πού Ιχει άνάγ-



κη νά ξέρει, ώστε νά μπορεΐ νά ενεργεί έξυπνα γιά χάρη τών 
συμφερόντων του. Κανένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα δέν μπορεΐ νά 
έγγυηθεΐ πώς δ καθένας θά μάθει αύτά πού χρειάζεται νά ξέρει, 
καί πολύ περισσότερο πώς άν πράγματι τά μάθαινε θά ένεργοϋσε 
μέ βάση αύτά. θ ά  επρεπε δμως νά ήταν δυνατό, παρ’ δλα αύτά, 
νά μένει ανοιχτή ή εύκαιρία γιά κάθε άνθρωπο ν’ απαιτήσει μιά 
τέτοια μάθηση, δχι μόνο κατά τή νεότητά του, άλλά σ’ δλη του 
τή ζωή. Μιά άπό τίς μεγαλύτερες περιπλοκές προέρχεται άπό τήν 
σχεδόν παγκόσμια προκατάληψη νά αισθανόμαστε πώς έμεΐς ξέρου
με καλύτερα άπό τούς άλλους ποιό είναι τό συμφέρον τους. Τά 
σχολεία, γιά παράδειγμα, άσχολοϋνται σχεδόν έξ ολοκλήρου προσ
παθώντας νά διδάξουν μερικούς άνθρώπους αύτά πού άλλοι άνθρω
ποι ζητούν άπ’ αύτούς νά ξέρουν- Αύτοί πού άποφασίζουν σχετικά 
μέ αύτά, πού θά πρέπει νά διδάσκονται στδ σχολείο, προφασίζον
ται πώς ξέρουν νά ένεργοΰν γιά τό συμφέρον τών μαθητών- Μέχρι 
τώρα θά πρέπει νά εχει γίνει σαφές πώς, ή δέν ξέρουν νά ένερ
γοΰν ή πώς, άν ξέρουν, ένεργοΰν άντίθετα μέ αύτά πώύ: ξέρουν*

Ποιά είναι τά αληθινά συμφέροντα τοΰ άνθρώπου καί τί χρειά
ζεται νά ξέρει ώστε νά τά έπιδιώςει είναι τά σημεία άπ’ δπου ξε
κινά οχι μόνο ή έκπαιδευτική φιλοσοφία, άλλά καί οί γενικές φι
λοσοφικές βάσεις γιά κοινωνική πολιτική. Τό νά ορίσουμε τήν 
έλευθερία, στήν πιό σαφή, άν δχι στήν πιό ολοκληρωμένη, Ιννοιά 
της, σάν έλευθερία ά π ό  παρά σάν έλευθερία γ  ι ά, δδηγεΐ 
σ’ έναν όρισμό βασικών άξιών καί ούσιαστικών προτάσεων μέ άρ- 
νητικούς κυρίως δρους. Τό πρόβλημα γίνεται, δπως λέει δ Πώλ 
Γκούντμαν, δχι τί θά κάνουμε άλλά τί θά ανεχθούμε.-2 Υπάρχουν 
φιλοσοφίες πού μέ θετικούς τρόπους ορίζουν τί είναι καί τί θά έπρε- 
πε νά φαίνεται πώς δδηγεΐ στόν έξαναγκασμό ένός άνθρώπου άπ’ 
έ'ναν άλλον, στήν Ιπιβολή διαφώτισης τοΰ άμαθοΰς. Μιά φιλοσο
φία πού βασίζεται στό δικαίωμα τής μάξιμουμ έλευθερίας άπό τδν 
άνθρώπινο έξαναγκασμό, άρχίζει μέ τήν άρνηση τοΰ δικαιώματος 
δποιουδήποτε νά επιβάλλει στόν άλλον τήν άλήθεΐα ή τήν άρετή.

Οί συνέπειες μιάς τέτοιας φιλοσοφίας τής έλευθερίας φτάνουν

1. Μιά προφορική αναφορά πού δκανε δ Πώλ Γκούντμαν ο’ §να σεμι
νάριο ποδ Ιίωσε δ Διεθνής Σύλλογος Πολ(ΐί6$ΐικής ’Ελευθερίας MB Άσπεν,
ΚρΧϋρ&ψίβ), 29 Αδγώιϊστου ·&ζ 3 Σεπτεμβρίου 1970.
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πολύ μακριά. Περιλαμβάνουν, γιά παράδειγμα, τήν άρνηση τοϋ 
δικαιώματος νά μονοπωλούμε δ,τιδήποτε χρειάζονται οί άλλοι άν
θρωποι, έφόσον Ινα τέτοιο μονοπώλιο χρησιμοποιείται τώρα καί 
πάντοτε γιά νά καταλύει τήν έλευθερία τους· ’Εκτός άπ’ αύτό, οί 
ανάγκες, δέν μπορούν νά δρισθοΰν στενά σάν αύτά τά πράγματα 
πού χρειαζόμαστε άμεσα γιά νά διατηρηθούμε στή ζωή. Ή  άρνη
ση τής πληροφόρησης, γιά παράδειγμα, δδηγεΐ στήν άρνηση γιά 
καθαρή άτμόσφαιρα, καθαρό νερό καί θρεπτική τροφή· Ή  άρνη
ση τής πληροφόρησης χρησιμοπιεΐται στόν μοντέρνο κόσμο —γε
νικά, μέ συνέπεια καί συστηματικά—  γιά νά κραταμε τούς Ανθρώ
πους μακριά άπό τή γνώση, καί Ιτσι άπό τδ νά άποκτοϋν αύτό 
πού χρειάζονται, άκόμη καί τά πιό στοιχειώδη πράματα, δπως δ 
άέρας, τό νερό καί ή τροφή.

Μιά φιλοσοφία τής έλευθερίας δέν χρειάζεται νά καθορίσει 
άπό πριν ποιά θετικά πράματα πρέπει νά γίνονται, ώστε ν’ άποφύ
γουμε τόν περιορισμό τοΰ ένός άνθρώπου άπό τόν άλλο. Μπορεί 
νά φυλάξει τήν εφαρμογή τοΰ τεστ τής έλευθερίας γιά ειδικές κα
ταστάσεις.

Ό  κόσμος τών σχολείων άντιλαμβάνεται τό πρόβλημα τής 
παιδείας σάν πρόβλημα παρότρυνσης τών μαθητών νά μάθουν αύ
τά, πού υποτίθεται, πώς πρέπει νά ξέρουν. Ά π ’ αύτή τήν άποψη 
φαίνεται παράλογο νά σκεφτόμαστε πώς οί άνθρωποι Αποκλείονται 
άπδ τήν γνώση καί τή μάθηση. Κι δμως είναι σαφές πώς άποκλεί- 
ονται. Οί περισσότεροι άνθρωποι μοχθούν πάνω σέ γη πού Ανήκει 
σ’ άλλους, χρεωμένοι συνεχώς στούς κτηματίες, χωρίς νά έλέγχουν 
τίς τιμές αύτών πού άγοράζουν ή πουλοΰν, άβοήθητοι στή φτώχεια 
τους, καί τούς κρατούν άβοήθητους δχι μόνο μέ τό νά τούς άρνοΰν- 
ται τήν πληροφόρηση καί τήν ευκαιρία γιά μάθηση, άλλά καί δια
στρεβλώνοντας έσκεμμένα τά γεγονότα τής ζωής τους. Θαυματο
ποιοί γιατροί, παπάδες, πολιτικοί καί προμηθευτές κάθε είδους έπι- 
κερδοΰς πανάκειας συναγωνίζονται δ ένας τόν άλλο γιά ν’ άφή- 
σουν αύτούς τούς Ανθρώπους βυθισμένους στήν άγνοιά τους καί χω
ρίς συνείδηση τής άληθινής κατάστασης τους· Σ’ αύτές τις προσ- 
πάθειές τους βοηθιοΰνται άπό τήν φυσική μιζέρια στήν οποία τα 
θύματά τους είναι Αναγκασμένα νά ζοΰν, μιζέρια τόσο μεγάλη καί 
τόσο άπελπιστική, ώστε πρέπει μέ κάποιο τρόπο νά δικαιωθεί, κά



πως νά μασκαρευτεΐ, γιά νά μπορέσει νά γίνει ύποφερτή.
Ή  παιδεία γ ι’ αύτούς τούς άνθρώπους δέν συνίσταται στό νά 

μάθουν νά διαβάζουν, άλλά στό νά μάθουν νά καταλαβαίνουν καί 
νά κάνουν κάτι γιά τή μίζερη κατάστασή τους. Αύτό μπορεί νά 
περιλαμβάνει καί τό διάβασμα, άλλά είναι φανερό πώς πρέπει νά 
περιλαμβάνει καί άλλα πράματα, χωρίς τά δποία ή ικανότητα νά 
διαβάζουν δέν Ιχει πραγματική άξία. Ά ς  ύποθέσουμε δτι σ’ ενα 
τέτοιο περιβάλλον μερικά παιδιά πράγματι μαθαίνουν νά διαβάζουν 
καί Ιτσι ξεφεύγουν. Αύτό, δμως, δέν προσφέρει καμιά βοήθεια σ’ 
αύτούς πού μένουν πίσω γιά νά άναθρέψουν περισσότερα παιδιά.

Πολλά άπ’ αύτά, πού ο! άνθρωποι σ’ αύτή τήν κατάσταση 
πρέπει νά ξέρουν, ώστε νά βελτιώσουν βασικά τή μοίρα τους, τούς 
τά άργοϋνται συστηματικά ή τούς τά κρύβουν, άκόμα καί αν τούς 
προσφέρονται τά μέσα γιά νά μάθουν άνάγνωση. Ό  Πάουλο Φρέι- 
ρε, οταν εργαζόταν μέ τούς Βραζιλιάνους χωρικούς, βρήκε πώς 
μάθαιναν άμέσως νά διαβάζουν έκεΐνες τΙς λέξεις, πού τούς βοη
θούσαν ν’ άνακαλύψουν τήν πραγματική κατάσταση τής ζωής 
τους.2 Ή  άνακάλυψη αύτοϋ τοΰ λεξιλόγιου απαιτεί μιά διείσδυση 
στή ζωή αύτών τών χωρικών, στά μυστικά τους, στίς κακές πλη
ροφορίες καί τά παραμύθια μέ τά όποια οί γαιοκτήμονες, οί παπά
δες καί οί πολιτικοί τούς περιβάλλουν· Οί πελάτες τοΰ Πάουλο 
Ψρέιρε άκόμα δέν είχαν μάθει νά διαβάζουν καί δργάνωναν άγρο- 
τικούς συνδέσμους, μέσω τών όποίων προσπάθησαν νά Ιρθουν σέ 
συνεννόηση μέ τούς εργοδότες τους. Παρ’ δλο πού οί Αγρότες ήταν 
εξαιρετικά προσεκτικοί, ενεργώντας σύμφωνα μέ τό νόμο καί τά 
εθίμα τής περιοχής, οί εργοδότες τους, ο! κυβερνητικές αρχές καί 
ή Εκκλησία ένώθηκαν εναντίον τους- ’Απόλυσαν καί φυλάκισαν 
τούς αρχηγούς τους, ένώ ή ’Εκκλησία άρνήθηκε τή Θεία Μετά
ληψη στά μέλη τών συνδέσμων μέχρις δτου προτεστάντες ιεραπό
στολοι άρχισαν νά τούς προσηλυτίζουν.

Αύτό φαίνεται σάν μιά ύπερβολική περίπτωση, άλλά οί Βρα

2. Πάουλο Φρέιρε, Πολιτιστική Δράση: Μιά Διαλεκτική ’Ανάλυση, 
στοιχεία τής CID O C , No 1004, 1970" «Ή  Εκπαιδευτική διαδικασία τδν 
Ενηλίκων σάν πολιτιστική δράση γιά τήν ελευθερία», Harvard Educational 
Review, τόμ. No 2, 1970, σελ. 205-25 καί «Πολιτιστική Δράση καί Συ- 
νειδητοποίηση», H arvard  Educational Review, τόμ. 40, No 3, 1970, οελ. 
452 - 78.
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ζιλιάνοι πελάτες τοδ Πάουλο Φρέιρε είναι, στά ουσιώδη χαρα
κτηριστικά τους, Αντιπροσωπευτικοί τύποι τοϋ μισοΰ πληθυσμού 
τής γής καί άνω. Ό  ίδιος δ Φρέιρε άναγκάστηκε νά φύγει άπ’ τή 
Βραζιλία, δταν ή σημερινή στρατιωτική κυβέρνηση ήρθε στήν έ- 
ξουσία. Παρ’ δλο πού τδν κάλεσε στή Χιλή τδ Χριστιανοδημοκρα- 
τικδ κόμμα, πού κυβερνούσε, δέν τοΰ έπέτρεψαν νά έργασθεΐ Ιλεύ- 
θερα. "Γστερα άπδ Ινα χρόνο στδ Χάρβαρντ είναι τώρα στή Γε
νεύη μέ τδ Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, άσφαλής καί θλιβε
ρά άπομονωμένος άπδ τίς φτωχές καί Αμόρφωτες μάζες τοΰ κό
σμου.

Αύτό είναι εύκολο νά τδ καταλάβουμε, λόγω τής δομής τής 
κοινωνίας καί τών πιθανών συνεπειών άπδ τήν μόρφωση τής φτω
χής πλειοψηφίας της. Ή  άρνηση τής μόρφωσης αύτών τών μαζών 
μπορεΐ νά φαίνεται άκόμα πώς είναι μιά είδική περίπτωση, ποΰ 
δικαιώνεται άπδ τήν άνικανότητα τής κοινωνίας νά Αντιμετωπί
σει τδ άποτέλεσμα τής μόρφωσης σέ μιά τόσο μαζική κλίμακα- 
’Αλλά αύτή δέν είναι μιά ειδική περίπτωση. Φερόμαστε στά παι
διά μας, μέ τδν ίδιο τρόπο πού φέρονται καί σ’ έμάς οί κυβερ
νήσεις μας, ο! δημόσιες γραφειοκρατίες καί οί έταιρίες.

Μπαίνουμε σέ πολλές φασαρίες γιά  νά κρύψουμε άπ’ τά παιδιά 
τήν πραγματικότητα τής ζωής, δπως καί οί Βραζιλιάνοι γαιοκτή
μονες τήν κρύβουν άπδ τούς χωρικούς. "Οπως κι αύτοί, δχι μόνο 
κρύβουμε καί διαστρεβλώνουμε τά γεγονότα, άλλά έπικαλούμαστε 
καί τή βοήθεια τών μεγάλων θεσμών καί έπεξεργαζόμαστε μυθο
λογίες. Τά γεγονότα τής ζωής δέν περιορίζονται στδ σέξ: σχετικά 
μ’ αύτό, γινόμαστε λιγότερο άπαγορευτικοί άκόμα καί μέ τά παι
διά. "Ομως τά σχετικά εισοδήματα τών οικογενειών πού ζοϋν κον
τά μας, τδ ποιός είναι ποιός στή γειτονιά, γιατί δ πατέρας δέν 
πήρε προαγωγή ή ή μητέρα τήν προεδρία, γιατί δ Τζίμμυ παίρ
νει ναρκωτικά ή ή Σούζυ κάνει διακοπές: αύτά είναι πράγματα, 
πού τά παιδιά μέ μανία θέλουν νά ξέρουν, καί πού είναι φανερό 
πώς δέν είναι γ ι’ αύτά. Ούτε τδ μπαλλέτο σέ βάρος τής άνάγνω- 
σης, τό καράτε στή θέση τών μαθηματικών, ή ή άνατομία τής 
μυίγας σάν ύποκατάστατο τής διδακτέας βοτανικής. Είναι φανε
ρό πώς τά σχολεία είναι τόσο πολύ φτιαγμένα γιά νά έμποδίζουν 
τά παιδιά νά μαθαίνουν αύτό πού πράγματι τούς Ινδιαφέρει, δσο
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είναι φτιαγμένα νά τούς διδάσκουν αυτα πού θά δφειλαν νά μά 
θουν. Σάν αποτέλεσμα, τά παιδιά μαθαίνουν άνάγνωση άλλά δέν 
διαβάζουν, μαθαίνουν νά μετράν άλλά μισούν τά μαθηματικά, Απο
μονώνονται μέσα στίς τάξεις καί αποκτούν τίς γνώσεις στούς δια
δρόμους, στό πόδι ή στό δρόμο. Ή  εξαίρεση είναι τά παιδιά πού 
τούς έπιτρέπεται νά διαβάζουν δταν καί δ,τι έπιθυμοΰν, καί νά κά
νουν τό ϊδιο μέ τά μαθηματικά, τίς επιστήμες, τή μουσική κλπ·

Σ’ εμας τούς ’ίδιους δέν φέρονται καλύτερα άπ5 δ,τι στά παι
διά μας. Οι προσπάθειες, πού γίνονται ώστε τδ περιεχόμενο τών 
κονσερβών καί τών κουτιών νά Αναφέρεται καθαρά στήν Ιτικέττα, 
αντιμετωπίζονται σάν Ιπιθέσεις στήν ιδιωτική Ιπιχείρηση. Κάθε 
ουσιαστική ερευνά πάνω στήν Ιξωτερική πολιτική χαρακτηρίζεται 
Ανατρεπτική, Ινώ τά βασικά γεγονότα κρύβονται πίσω άπδ τό πα
ραπέτασμα τής έθνικής Ασφάλειας. Οί Ιχθροί κάθε στρατιωτικής 
έξουσίας στόν κόσμο ξέρουν περισσότερα γιά τίς στρατιωτικές της 
ικανότητες καί προθέσεις άπ’ αύτούς, πού έφτιαξαν τούς νόμους 
της. Οί κατάσκοποι, τά βιβλία τών ξενοδοχείων, ο! παραδουλεύτρες, 
οί θαλαμηπόλοι καί οί καμαριέρες είναι οί προνομιούχες έξαιρέ- 
σεις στή συνομωσία τής μυστικότητας, πού ζοϋμε.

Υπάρχουν, βέβαια, οί καλύτερες δικαιολογίες γιά δλη αύτή 
τήν μυστικότητα καί τήν Ιξαπάτηση. Τά παιδιά θά μπορούσαν νά 
τρομάξουν γιά πάντα άν γνωρίσουν, πριν Από τήν ώρα τους, τό θά
νατο, τά βάσανα, τό σέξ καί τά βρώμικα γεγονότα τής κοινωνικής, 
οικονομικής καί πολιτικής ζωής. Οί μηχανικοί θά ένοχληθοϋν 
άν οί ιδιοκτήτες αύτοκινήτου Ιδιναν λεπτομερείς περιγραφές τοϋ 
αυτοκινήτου, πού αύτοί Εφτιαξαν. 'Η  λίγη γνώση είναι έπικίνδυνη, 
δχι μόνο γιά τούς μή ειδικούς, άλλά καί γιά τούς γιατρούς τους, 
τούς δικηγόρους τους καθώς καί γιά τούς λογιστές τους. Ά ν  έπι- 
τρεπόταν στούς πελάτες νά μάθουν τί άγοράζουν, τότε καί οί Αντα
γωνιστές θά μπορούσαν έπίσης νά τό μάθουν· Ά ν  οί περιορισμοί 
σχετικά μέ τήν έθνική Ασφάλεια λιγόστευαν, τότε δ έχθρός θά μά
θαινε άκόμη περισσότερα καί μέ λιγότερα Ιξοδα. Αδτές οί δικαιο
λογίες βρίσκονται κάπου Ανάμεσα στή λογική καί τό γελοίο, :άλ- 
λά Ακόμη καί οί λογικές δικαιολογίες ισχύουν μόνο μέσα στήν κοι
νωνία, δπου ζοΰμε. Σ’ αύτή τήν κοινωνία, δ Πάουλο Φρέιρε είναι 
μιά Απειλή τό ίδιο καί ή Ιλεύθερη παιδεία γιά τά παιδιά μας καί
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γιά μας τούς ίδιους. Πρός τό παρόν, ή παιδεία δέν εΐναι έλεύθερη. 
ΟΕ άνθρωποι έμποδίζονται συστηματικά άπό τδ νά μαθαίνουν αύτά 
τά πράγματα, πού εΐναι τά πιό σημαντικά γ ι’ αύτούς νά ξέρουν. 
Έξαπατοΰνται έσκεμμένα άπό περίτεχνες παραμορφώσεις τής πραγ
ματικότητας, άπδ τήν προπαγάνδα τδν θρησκευτικών, πολιτικών 
καί οικονομικών μυθολογιών, πού κάνουν εξαιρετικά δύσκολη τή 
δυνατότητα νά ρίξει κανείς μιά καθαρή ματιά στήν αλήθεια γιά 
δλα αύτά. Οί προτεστάντες βλέπουν καθαρά μέσα άπδ τδ παραπέ
τασμα καπνοϋ τών Καθολικών. Οί καπιταλιστές δέν δυσκολεύονται 
καθόλου νά δοΰν πώς οί κομμουνιστές κάνουν πλύση έγκεφάλου 
στά θύματά τους. Οί Ά γγλοι καί οί Γάλλοι βλέπουν χωρίς τήν πα
ραμικρή ένόχληση δ ενας τόν άλλον, μέσα άπδ τούς μηχανισμούς 
τής Κοινής ’Αγοράς. Μόνο τό δικό μας καμουφλάζ μάς μπερδεύει.

Μπορεΐ νά άντιπαραθέσει κανείς πώς κάθε κοινωνία πρέπει 
νά Ιχει τά μυστικά της, τίς μυθολογίες της, τήν προπαγάνδα της. 
Μερικές πληροφορίες θά βρίσκονται πάντοτε Ιξω άπδ τά δρια τών 
παιδιών καί τών μεγάλων. Μπορούμε νά διαλέξουμε τί θά κρύψου
με καί τί θά καλύψουμε, άλλά δχι τί θά συμβεΐ. Αύτό ίσως νά 
φαίνεται άλη’θινό, άλλά δχι έξ δρισμοϋ. Μόνο δπου ύπάρχουν μεγά
λες διαφορές συμφερόντων η δπου μιά δμάδα Ιχει τή δύναμη νά 
διαστρεβλώνει τήν πραγματικότητα, φαίνεται άναπόφευκτο νά συμ
βεΐ αύτό. "Ολες οί κοινωνίες στήν ιστορία ύπήρξαν αύτοΰ τοΰ εί
δους. "Ολες είχαν μιά τάξη πού είχε τήν έξουσία, πού έκμεταλλευ- 
όταν άλλα άτομα τοϋ ίδιου της τοΰ λαοΰ καί πού πολεμοΰσε μαζί 
μέ άλλες ελίτ γιά τό προνόμιο τής εκμετάλλευσης. Οί κοινωνίες δέν 
θά ’πρεπε νά εΐναι οργανωμένες μ’ αύτόν τόν τρόπο. Στήν πραγμα
τικότητα οί περισσότερες σημερινές κοινωνίες ισχυρίζονται πώς δέν 
είναι- Τό ιδανικό μιας κοινωνίας χωρίς έκμετάλλευση καί μέ άμοι- 
βαΐα συμφέροντα Ιχει διακηρυχθεί έδώ καί πολύ καιρό καί πολλοί 
άνθρωποι πιστεύουν πώς μιά τέτοια κοινωνία είναι δυνατή. Ά ν  εί
ναι, τότε δέν θά ’πρεπε νά ύπάρχει καμία άνάγκη γιά μεγαλύτερα 
συστήματα μυστικότητας ούτε γιά μυθολογίες πού δ κύριο? σκο
πός τους εΐναι ή παραμόρφωση τής άλήθειας- Σέ μιά τέτοια κοινω
νία, θά επρεπε ή μόρφωση γιά τήν έλευθερία νά είναι δυνατή. 
"Ισως έπίσης μιά τέτοια κοινωνία νά μπορεΐ νά δημιουργηθεΐ μόνο 
άπδ άνθρώπους πού Ιχουν μορφωθεί γιά τήν έλευθερία, μέ δποια-
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δήποτε μέσα. Αύτή ή πιθανότητα καί ή έλπίδα δικαιώνει τήν δια
κήρυξη τοϋ ΐδανικοϋ τής μόρφωσης γιά τήν έλευθερία, άκόμα καί 
σέ μιά κοινωνία πού δέν φαίνεται νά τής ταιριάζει. Ή  έλπίδα γεν
νιέται άπό τό γεγονός,' πώς ή κοινωνία μας πράγματι διακηρύσσει 
τά ιδανικά τής δικαιοσύνης καί τής Ιλευθερίας. Στδ δνομα αύτών 
τών ιδανικών είναι δυνατό νά ζητήσουμε έλεύθερη παιδεία, κατα
λαβαίνοντας πώς αύτό θά μπορέσουμε νά τδ πετύχουμε άπόλυτα 
μόνο καθώς θά ύπάρχει έπίσης καί μεγαλύτερη κοινωνική δικαιο
σύνη. Καί δτι τδ καθένα άπδ τά δύο μπορεί καί πρέπει νά είναι τδ 
μέσο γιά  τήν πραγματοποίηση τοϋ άλλου.

Τά Ιδιαίτερα έμπόδια στήν πληροφόρηση δέν Ιχουν τόση ση
μασία, δση οί μυθολογίες καί οί θεσμοί μέσα άπδ τούς όποιους προ
παγανδίζονται. Στίς κοινωνίες τών πρωτόγονων φυλών, αύτές οί μυ
θολογίες παίρνουν τή μορφή αύτοΰ, πού έμεΐς γενικά καί κάπως 
άνακριβώς δνομάζουμε μαγεία· Τά διάφορα είδη τής μαγείας πε
ριέχουν άξιόλογη γνώση καί σημαντικές δυνάμεις γιά νά θεραπεύ
σουν τίς Αρρώστιες, να λύσουν τά κοινωνικά προβλήματα καί νά 
δίνουν νόημα στή ζωή τών Ανθρώπων* Έξυπηρετοϋν, δμως, καί 
στήν άπόκρυψη τών έξουσιαστικών δομών τών Αντίστοιχων κοινω
νιών τους, στήν συγκάλυψη τών κυριαρχικών μέσων έκμετάλλευ- 
σης, καί κάνουν τούς άνθρώπους νά αισθάνονται πώς τά βάσανα 
πού ύποφέρουν είναι άναπόφευκτα καί —  καμιά φορά —  άκόμα 
καί γιά τδ καλό τους.

Οί μεγαλύτερες παραδοσιακές θρησκείες, μέ δλες τίς διαφο
ρές πού Ιχουν άπό τήν μαγεία καί μεταξύ τους, έξυπηρετοϋν τούς 
ίδιους κοινωνικούς σκοπούς καί θετικούς καί άρνητικούς. 'Ο Καθο
λικισμός μέ τά Αποτελέσματα πού Ιχει στούς χωρικού? τής Λατι
νικής ’Αμερικής διαφωτίζει μέ κατάλληλο τρόπο αύτό τδ σημείο, 
γιατί, σέ πολλές περιοχές είναι Καθολικισμός μόνο στ’ δνομα. Στήν 
πραγματικότητα είναι Απλώς Ινα κάλυμμα τής λαϊκής θρησκευτι
κής κουλτούρας στηριγμένο στήν ντόπια μαγεία, ένώ τό περιεχό
μενο τών καθολικών καί μαγικών στοιχείων τοΰ κράματος διαφέρει 
άπδ τήν μιά περιοχή στήν άλλη.® Οί κοινωνικές, δμως, λειτουρ

3. Δές γιά ίίαράδειγμα Ζάκ Μονάς, Τό θρησκευτικό σόμπαν τδν Ά δ μ ί-  
ροες τής Βολιβίας, CID O C docum ent No 10, 1966.
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γίες, πού πραγματοποιούνται άπ’ αυτά τά κράματα, είναι οί ίδιες, 
χωρίς ευδιάκριτες διαφορές στήν αποτελεσματικότατα. "Ολες Ιπι- 
δροϋν στή θεραπεία, έλέγχουν τίς Αντικοινωνικές δρμές ή άποκα- 
θιστοϋν τήν τάξη δταν δ Ιλεγχος Αποτυχαίνει, καί προμηθεύουν τήν 
δομή τής σημασίας πού Ιχει ή τελετή τής γέννησης, τοϋ θανάτου, 
τοΰ γάμου καί άλλων κρίσιμων γεγονότων στή ζωή τών Ατόμων. 
Καί τδ σημαντικότερο Απ’ δλα, άπδ κοινωνική άποψη, νομιμοποι
ούν τήν Ιδιοκτησία τής γής Απδ τούς πλούσιους, παραβλέπουν καί 
δικαιώνουν τά προνόμια πού Απολαμβάνουν οί Ιλίτ σέ βάρος τών 
φτωχών, έξυμνοΰν τίς φιλανθρωπικές πράξεις τών έλίτ καί τδν 
συμβολικό τους ρόλο στίς θρησκευτικές, πολιτικές, οικονομικές καί 
οικογενειακές ύποθέσεις. Προσφέρουν στούς χωρικούς ενα σύνολο 
Απδ άμοιβές στήν μετά τδ θάνατο ζωή τους γιά νά τούς παρηγο
ρήσουν γιά τήν μιζέρια τους στήν τωρινή ζωή, παρουσιάζουν τά 
βάσανά τους σάν Ιπιθυμία τοΰ θεοΰ καί τήν υποταγή σ’ αύτά τά 
βάσανα τδ άποκορύφωμα τής Αρετής.

Υπάρχουν, βέβαια, πολλοί Καθολικοί ίερεΐς στή Λατινική ’Α
μερική, πού ή συμπεριφορά τους είναι Αντίθετη μέ κάθε γραμμή 
τής παραπάνω περιγραφής, πού Ιπικρίνουν αύστηρά τούς πλούσιους 
καί τούς ύποστηρικτές τους, Ιμψυχώνουν καί καθοδηγούν τούς χω
ρικούς στήν άναζήτησή τους γιά δικαιοσύνη· Αύτοί οί ίερεΐς με
ρικές φορές σκοτώνονται, πιο συχνά Απομονώνονται σάν τρελλοί, 
καί άκόμη πιδ συχνά τούς Αναθέτουνε Αβλαβή καθήκοντα ή τούς 
Απολύουν. Καμιά φορά τδ Ιργο τους είναι καλοδεχούμενο καί ύπο- 
στηρίζεται άπδ έπισκόπους, πού συμφωνοΰν μαζί τους.

"Οταν οί Λατινοαμερικάνοι χωρικοί πάνε στίς πόλεις καί έρ- 
γάζονται προσηλυτίζονται έκει κατά μεγάλο ποσοστδ άπδ τίς διά
φορες αιρέσεις τοΰ προτεσταντισμού. ’Ακόμη καί οί καθολικοί Ιργο- 
δότες προτιμούν αύτούς τούς προσήλυτους σάν Ιργάτες καί τούς 
προσλαμβάνουν κατά προτίμηση. Υπάρχουν περισσότερες πιθανό
τητες νά είναι πιδ ήρεμοι, πιστοί στίς γυναίκες τους καί στίς οίκο- 
γένειές τους, εύσυνείδητοι στή δουλειά τους καί στδ νά κρατοΰν τά 
παιδιά τους στδ σχολείο, νά γίνονται ιδιοκτήτες καί νά πηγαίνουν 
μπροστά. Ή  συμπεριφορά τους στηρίζει περίφημα τίς ύποθέσεις τοΰ 
Βέμπερ πάνω στή σχέση άνάμεσα στδν Προτεσταντισμό καί τήν έκ- 
βιομηχάνιση. Ό  κατ’ δνομα Καθολικισμός —  πού προσαρμόζεται



τόσο θαυμάσια στήν άγροτική Λατινική ’Αμερική καί πού βρίσκετχι 
τόσο έντονα σέ αντίθεση μέ τ’ άντίστοιχά του στήν άγροτική ’Ιρ 
λανδία καί τή βόρεια 'Ισπανία —  δύσκολα ταιριάζει στό Σάο Πά- 
ουλο, στό Μπουένος Ά υρες, στήν Πόλη τοϋ Μεξικοΰ, καί στά μι
κρότερα βιομηχανικά κέντρα τής Λατινικής ’Αμερικής. Τδ ίδιο καί 
δ πιό έκλεπτισμένος Καθολικισμός τδν Λατινοαμερικάνικων πόλεων 
μέ τήν έμφαση πού δίνει στά δικαιώματα τής έργασίας, τίς ύπο- 
χρεώσεις τοϋ έργοδότη καί, γενικά, στήν κοινωνική δικαιοσύνη 
στόν μοντέρνο βιομηχανικό κόσμο. Τά κηρύγματα δρισμένων πα
λιών ΙΙροτεσταντικδν αιρέσεων δέν ένδιαφέρουν πια τούς έργαζό- 
μενους τδν πόλεων καί αύτές οί αιρέσεις προσηλυτίζουν λιγότερους 
έργάτες.

Μπορεΐ νά φαίνεται παράξενο, πού οί έργάτες άκολουθοΰν αι
ρέσεις πού τά κηρύγματά τους έξυπηρετοΰν τό συμφέρον τδν έρ- 
γοδοτδν τους παρά τό δικό τους. Ά λλ’ αύτό συμβαίνει γιατί, πρδτα 
άπ’ δλα, οί έργοδότες διαλέγουν γιά  έργάτες τά μέλη αύτδν τδν 
αιρέσεων. Δεύτερο, γιατί, οι σχετικά άνίσχυροι έργάτες ζητούν ψυ
χολογικά μιά θρησκεία, πού θά συμβιβάσει τίς άντιθέσεις ανάμεσα 
στά συμφέροντα τδν έργοδοτδν τους καί τά δικά τους.

Στήν Ευρώπη, στίς ΗΠΑ, στήν Ιαπω νία  καί στίς άλλοτε Βρε
τανικές κτήσεις, ή θρησκεία δέν παίζει πιά τόν κύριο ρόλο στήν 
προσαρμογή τδν άνθρώπων στήν κοινωνία. Αδτός δ ρόλος ανήκει 
στίς μυθολογίες τής έπιστήμης, στόν έπαγγελματισμό, στήν κατα
νάλωση, στό κράτος, στίς έπιχειρήσεις, στά άγαθοεργά σωματεία, 
καί, πάνω άπ’ ολα, στό σχολείο. Τά μέσα μαζικής ένημέρωσης 
καί ή βιομηχανία τδν διαφημίσεων είναι βέβαια σημαντικά άλλά 
είναι οί φορείς καί οί διευθετητές τδν διαφόρων μύθων, καί δχι 
αύτά πού προμηθεύουν τήν ουσία τους·

Ή  πρόοδος πρός τήν έλευθερία γίνεται σέ κύκλους· Σέ κάποιο 
σημείο τοΰ κύκλου, ένα μέρος τοΰ μύθου χάνει τήν άξιοπιστία του. 
Οί χωρικοί πηγαίνουν στήν πόλη, κάποιο σκάνδαλο γίνεται, κά
ποιο σφάλμα ρίχνει τό πέπλο, μιά διεισδυτική άνάλυση γίνεται. Οί 
άνθρωποι ρίχνουν μιά ματιά στήν άλήθεια, άπαιτοΰν άπαντήσεις, 
κερδίζουν παραχωρήσεις, βελτιώνεται ή ζωή τους καί δέν Ιχουν 
πιά τόση ανάγκη νά κρύβουν στόν εαυτό τους τήν πραγματικότητα. 
’Έ χει φτάσει τό στάδιο γιά ένα νέο ρίξιμο τοΰ πέπλου καί γιά
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ενα νέο κύκλο. Οί Ανθρωποι, δέν φτάνουν ξαφνικά στήν Απόλυτη 
Αλήθεια ή στήν Απόλυτη δικαιοσύνη. Ό  μύθος Αντικαθίσταται Απδ 
μύθο, δ θεσμδς Απδ θεσμό, ή Αδικία Απδ τήν Αδικία, Αλλα δταν 
τά πράγματα πανε καλά, κάθε μύθος είναι καί λιγότερο άποδεχτός, 
κάθε θεσμός βλο καί πιδ εφήμερος, κάθε Αδικία περισσότερο φανε
ρή καί έχοντας μικρότερη ανάγκη Απδ μυθοποίηση.

Αύτό δέν σημαίνει πώς ή Αλλαγή πρέπει νά ’ρθεΐ βαθμιαία 
ή Αργά - Αργά. “Οταν θ’ άντικατασταθοΰν οί κυριότεροι μύθοι καί 
θεσμοί τότε ή Αλλαγή μπορεί νά είναι γρήγορη καί ριζική —  τό
σο ριζική ώστε νά μπορεί νά όνομασθεΐ έπανάσταση Ανεξάρτητα 
τοΰ βαθμού τής βίας πού θά ύπάρχει. Ή  βία δέν είναι τό κύριο ση
μάδι τής Ιπανάστασης, οδτε καί οί δραματικές Αλλαγές στήν πολι
τική πρόσοψη. Αύτά πολύ συχνά δέν Ακολουθούνται άπδ καμιά 
Αξιοσημείωτη αλλαγή στούς μύθους ή στούς θεσμούς ή άκόμα 
στίς σχέσεις μεταξύ καταπιεστών καί καταπιεσμένων. Οί αξιοση
μείωτες Αλλαγές συμβαίνουν δταν οί Ανθρωποι παύουν νά πιστεύουν 
σ’ αύτό πού κάποτε μπορεί νά ήταν άληθινό, άλλά τώρα είναι λαν
θασμένο' δταν πάψουν νά βοηθοΰν τούς θεσμούς πού κάποτε μπο- 
ρεΐ νά τούς χρησίμευαν, άλλά τώρα πιά δχι' δταν άρνοΰνται νά 
ύποταχθοΰν σ’ αύτά, πού κάποτε μπορεί νά ήσαν δίκαιοι δροι, Αλ
λά τώρα πιά δέν είναι. Τέτοιες Αλλαγές, δταν συμβαίνουν, είναι 
τδ προϊόν τής Αληθινής μόρφωσης. Τό πρόβλημα δέν είναι νά πα- 
ρακινοΰμε τούς άνθρώπους νά μαθαίνουν αύτά πού οι άλλοι θέλουν 
νά τούς μάθουν, άλλά νά τούς προσφέρουμε τά μέσα, πού θά τούς 
κάνουν Ικανούς νά μάθουν αύτά πού θέλουν καί χρειάζονται νά ξέ
ρουν.
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Στήν συνθήκη τοΟ Λάνκαστερ, στήν Πενσυλβάνια, τό 1744, μεταξύ τής 
Κυβέρνησης τήις Β ιρτζίνια καί τδ ν  "Εξη ’Εθνών, οί έπίτροποι άπό τή 
Βιρτζίνια έβγαλαν στους ’Ινδιάνους ένα λόγο, δπου άνέφεραν πώς στό 
Γουΐλιαμσμπουργκ ύπήρχε ένα κολλέγιο πού θά διέθετε λεφτά γ ιά  τή 
μόρφωση νεαρών ’Ινδιάνων* καί πώς άν οί άρχηγοί τών “Έξη ’Εθνών 
έστελναν έξη άπό τούς γιοός τους σ’ αύτό τό κολλέγιο, ή κυβέρνηση 
θά τούς φρόντιζε καλά καί θά τούς δίδασκε δλη τή μάθηση των λευκών

'Ο έκπρόσωπος τών ’Ινδιάνων άπάντησε:

«Ξέρουμε πώς έκτιμάτε πάρα πολύ τό είδος τής μάθησης, πού διδάσκετα 
σ’ αύτά τά κολλέγια, καί πώς ή παραμονή των νέων μας, δσο θά ’ναι 
μαζί σας, θά σάς κοστίσει πολύ άκριβά. "Ετσι λοιπόν, είμαστε 
πεπεισμένοι, πώς μ’ αύτή τήν πρόταση θέλετε τό καλό μας καί 
σάς εύχαριστοΟμε μέ τήν καρδιά μας. Ά λλά  έσεΐς, 
πού εΐσαστε σοφοί, πρέπει νά ξέρετε δτι διαφορετικά έθνη Ιχουν 
διαφορετικές Αντιλήψεις γιά  τά  πράματα* καί Ιπομένως δέν θά τό 
παρβξηγήσετε, άν οί ιδέες μας σχετικά μέ τό είδος τής μόρφωσης δέν 
συμβαίνει νά είναι ίδ ιες μέ τΙς δικές σας. Ε ϊχαμε κάποια έμπειρία άπ’ 
αύτό* διάφοροι δικοί μας νέοι μεγάλωσαν παλιότερα στά κολλέγια 
τών βορβίων έπαρχιών* διδάχθηκαν δλες τΙς έπιστήμες σας, άλλά δταν 
ήρθαν πίσω σ’ έμάς ήταν κακοί δρομείς, αγνοούσαν κάθε τρόπο ζωής στά 
δάση, άνίκανοι νά δποφέρουν τό κρυο ή τήν πείνα, οδτε ξέραν νά χτίσουν 
μιά καλύβα, νά πιάσουν ένα ελάφι, ή νά σκοτώσουν έναν εχθρό, 
μιλούσαν τή γλώσσα μας άτελώς, καί έπομένως δέν κάναν οδτε γ ιά  κυνηγοί 
οδτε γ ιά  πολεμιστές, οδτε γ ιά  σύμβουλοι* κυριολεκτικά άνάξιοι γ ιά  
δ,τιδήποτε. Παρ’ δλα αύτά δεν σάς είμαστε λιγότερο ύποχρεωμένοι γ ιά  τήν 
ευγενική σας προσφορά, παρ’ δλο πού δέν θά τήν δεχθοΰμε, καί γ ιά  
νά σάς δείξουμε τήν εύγνωμοσυνη μας, άν οί κύριοι τής Βιρτζίνια μάς 
στείλουν δώδεκα άπό τούς γιοός τους, θά φροντίσουμε τή μόρφωσή τους, 
θά τούς διδάξουμε δλα δσα ξέρουμε, καί θά τούς κάνουμε άντρες».

Βενιαμίν Φρανκλίνος: Παρατηρήσεις, άναφορικά μέ τούς Ά γριους τής Βο 
ρείου Α μερικής.



9. Τι χρειάζεται νά ξέρουν οί άνθρωποι

Ό  τίτλος αύτοΰ τοΰ κεφαλαίου εχει διπλή σημασία, Άναφέρεται 
καί στούς σκοπούς της μόρφωσης και στα μέσα πού άπαιτοΰνται 
γιά τήν έπιδίωξη αύτών τών σκοπών. Έρευνόνται μαζί γιατί, δπως 
θά δείτε, συνδέονται στενά μεταξύ τους καί δέν μποροΰν νά χωρι- 
στοΰν κατάλληλα. Ή  μόρφωση θά ’πρεπε νά δδηγεΐ α εναν κόσμο 
βασισμένο στήν έλευθερία καί στή δικαιοσύνη* έκει δπου μέ τήν 
έλευθερία έννοεΐται ενα μίνιμουμ περιορισμού άπό τούς άλλους, καί 
μέ τή δικαιοσύνη μιά διανομή τοΰ πλούτου, τής έξουσίας καί τών 
άλλων άξιών πού συνιστοΰν αύτό τό είδος τής έλευθερίας.

Στήν κοινωνία, οί άνθρωποι έξαναγκάζουν δ Ινας τόν άλλο. 
Τό πρόβλημα είναι νά καθορίσουμε τά δρια μεταξύ τής γροθιάς 
τοΰ ένός κα'ι τής μύτης τοΰ άλλου. "Οταν εξετάζουμε τΙς γροθιές 
καί τίς μύτες φιλολογικά, τότε είναι εύκολο, καί δέν γίνεται πώ 
δύσκολο καί γιά άλλα θέματα, δσο οί άνθρωποι θεωροΰνται δτι εΐ
ναι άρκετά δμοιοι, ώστε νά έπικυρώνουν τόν χρυσό κανόνα. "Αν 
θεο)ρήσουμε δτι δλοι οί άνθρωποι άξιζει νά Ιχουν ύγεία, πλοΰτο, 
ειδικευμένες γνώσεις, δύναμη, σεβασμό καί στοργή, τότε ή δικαιο
σύνη άπαιτεΐ πώς κανένας άνθωπος δέν θά ’πρεπε νά Ιχει τόσα 
πολλά απ’ ολα αύτά ώστε νά στερεί άπό τόν άλλο τό μερίδιό 
του. Αύτό δέν σημαίνει πώς δλα τά μερίδια πρέπει νά ’ναι 
ίσα. Ή  μονογαμία δέν θά ήταν άπαραίτητο νά δρισθεΐ περιοριστι
κά. Ή  έξέταση (τοΰ πιθανοΰ προβλήματος τής μονογαμίας) θά 
ήταν κατά πόσο κάποιος στερείται συντρόφου, έπειδή ύπάρχουν πο
λυγαμικές οικογένειες Μορμόνων καί θιβετιανών· Μπορει έπίσης 
νά γίνονται καί άλλες συναλλαγές. “Ενας Αληθινός φίλος τής πό
λης μπορεΐ νά εΐναι εύχαριστημένος άνταλάσσοντας τόν άγρό του 
μ5 Ινα διαμέρισμα στό Μανχάτταν. Προφανώς δμως κανείς άλλος 
—  τά παιδιά του, γιά παράδειγμα —  δέν θά ’πρεπε νά δεσμεύον-



mi. άπό μιά τέτοια συναλλαγή,
Οί λεπτομέρειες ένός δίκαιου, Ιλεύθερου κόσμου πρέπει νά βα

σίζονται στήν ελεύθερη καί Αμοιβαία συγκατάθεση σχετικά Γσων 
άτόμων, πού Ιχουν, Ισο είναι δυνατό, ίδιες γνώσεις καί ίδια αντί
ληψη σχετικά μέ αύτό πού συνεπάγεται ή συγκατάθεσή τους. Τό 
αντικείμενο τής: μόρφωσης πρέπει νά καθορισθεΐ δχι μόνο μέ τήν 
Ι'ννοια τοΰ πώς νά διατηρήσουμε αδτόν τόν κόσμο, άλλά καί πώς 
νά τό κατορθώσουμε. Ή  μόρφωση πρέπει νά είναι τό κύριο όργα
νο στήν ανάπτυξη Ινδς δίκαιου κόσμου. Ό  βασικός Αντικειμενικός 
σκοπός τής μόρφωσης πρέπει νά είναι ή κατανόηση τοΟ κόσμου, 
δπου ζοΰμε, καί τοΰ κόσμου στόν όποιο: Ελπίζουμε, κατανόηση πού 
νά μπορεί νά Οδηγήσει σέ Αποτελεσματική δράση. Μιά τέτοια δρά
ση θεωρείται δτι είναι Εθελοντική καί πώς δδηγεΐ στή συνεργασία, 
άλλά δέν αποκλείεται καί ή αναπόφευκτη σύγκρουση. Ή  μόρφω
ση, στήν δποία άναφερόμαστε, πρέπει νά ετοιμάζει τά άτομα νά 
δροΰν μαζί μέ τούς άλλους Ιξ ίσου δπως καί μόνοι τους- Ά λλά προ
τοΰ μπορέσει δ άνθρωπος νά άσχοληθεΐ μέ μιά μυαλωμένη συλλο
γική δράση πρέπει πρώτα νά κατανοήσει τήν δική του κατάσταση, 
όχι σάν κοινωνικό άτομο, άλλά σά μέλος μι&ς οικογένειας καθώς 
καί άλλων δμάδων.

Ο! άνθρωποι καταλαβαίνουν τόν κόσμο μέσω τής γλώσσας. 
ν()χι άποκλειστικά άλλά κατά κύριο λόγο, ιδιαίτερα άν δρίσουμε 
τή γλώσσα μέ τήν εύρεία εννοιά της, δπως τήν ορίζει ή Σούζαν 
Λάνγκερ, περιλαμβάνοντας τή μουσική, τό χορό, τήν ποίηση καί 
τούς άλλους συναισθηματικούς τρόπους Επικοινωνίας.* Ά λλά  ή 
γλώσσα, Ιχει χρησιμοποιηθεί, δπως είδαμε, γ ιά  νά κρύβουμε καί 
νά παραμορφώνουμε τήν πραγματικότητα δσο καί γιά νά τή φω
τίζουμε. ΟΕ άνθρωποι πρέπει νά ’χουν τήν εύκαιρία. νά μάθουν νά 
χρησιμοποιοΰν σοβαρά τή γλώσσα —  μ5 Svoc τέτοιο τρόπο ώστε ν’ 
άντανακλ® πάνω στά πράγματα,, πού συζητοΰνται, καθώς έπίσης 
καί πάνω στή γλώσσα, στήν δποία συζητοΰνται. Δέν Ιχει τόση ση
μασία πόσες γλώσσες θά μαθαίνει κανείς δσο Ιχει τό νά μαθαίνει 
καί νά μή μένει άπλοϊκός. Συγχρόνως, δέν άρκεΐ νά κόβει τό μυα
λό μας μόνο γιά  λίγα πράγματα, δπως συμβαίνει συχνά μέ τόν χο>-

1, 2οόζοιν Λάνγκερ, Ή  φιλοσοφία σ! }*ι& νέα διάσταση, O xford  U ni
versity Press, 1957.
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ρικδ ή μέ τδν ζητιάνο. Είναι απαραίτητο να Ιχει κανείς μιά έλά- 
χιστη άνεση στή γλώσσα γιά  νά μπορεΐ νά προστατεύει τδ συμφέ
ρον του στόν κόσμο’ νά άντιλαμβάνεται τήν κατάστασή του άρκετά 
καλά ώστε νά μπορεΐ νά ενεργεί άποτελεσματικά- Αύτό είναι άδύ- 
νατο χωρίς κάποια γνώση τής φυσικής έπιστήμης, τής πολιτικής, 
τών οικονομικών καί τής ψυχολογίας.

Καθώς συζητιούνται σήμερα στόν κόσμο αυτές οI έπιστήμες, 
προφανώς θά ήταν άδύνατο γιά τόν καθένα νά μάθει τή γλώσσα 
τους. Ά λλά αυτό συμβαίνει έπειδή αυτές οί γλώσσες Ιχουν γίνει 
τόσο μυστηριώδεις, ώστε αύτοί ποΰ κάνουν τόν κόπο νά τίς μά
θουν μποροΰν μετά νά τις χρησιμοποιήσουν γιά  νά μπερδέψουν ή 
νά έκμεταλλευτοΰν τούς άλλους. Σχεδόν δλοι ξέρουν τί είναι ή 
ασπιρίνη, έκτός δταν οί γιατροί τήν περιγράφουν σάν άκετυλσα- 
λυκιλικό οξύ. "Ολοι ξέρουν τί είναι ή ζημιά, έκτός δταν οί δικη
γόροι άναφέρονται σ’ αύτήν σάν άδίκημα. Πολλοί ειδικοί, βέβαια, 
είναι απαλλαγμένοι άπό κάθε πρόθεση μπερδέματος ή έκμετάλλευ- 
σης. Έ ξ άλλου οί ειδικευμένες γλώσσες είναι σαφώς άπαραίτητες 
γιά τή δημιουργία νέας γνώσης. Οί ειδικοί, δμως, δέν μποροΰν νά 
ςεχνοΰν πώς Ιξασκοΰν τήν ειδικότητά τους σέ βάρος τής υπόλοιπης 
κοινωνίας καί πώς, άν άποτύχουν νά διατηρήσουν μιά αποτελεσμα
τική έπικοινωνία, άνοίγουν τήν κοινωνία στήν εκμετάλλευση, άμε
ση ή εμ[ ιεση, άπ’ αύτούς πού άσκοΰν τήν ειδικότητά τους. Ή  νέα 
γνώση μπορεΐ νά εύεργετήσει ή νά βλάψει τό ανθρώπινο γένος 
άνάλογα μέ τό πώς χρησιμοποιείται. Επομένως, οί δημιουργοί νέας 
γνώσης Ιχουν ύποχρέωση νά φτιάξουν μιά γλώσσα στήν δποία θά 
μπορεΐ γενικά νά γίνει ή επικοινωνία της, καθώς καί νά δημιουρ
γήσουν μιά γλώσσα μέ τήν δποία ή νέα γνώση νά μπορεΐ ν’ άνα- 
πτυχθεΐ. "Ενας διάσημος Ιπιστήμονας είπε τελευταία πώς κάθε 
έπιστημονική έννοια μπορεΐ νά έξηγηθεϊ σ’ δποιονδήποτε άπό κά
ποιον πού δ ίδιος τήν καταλαβαίνει απόλυτα- Μ’ αύτό δμιος δέν 
Ιννοοΰμε, τδ είδος τών εξηγήσεων, πού δίνουν τά απλοποιημένα 
βιβλία πού χαρακτηρίζουν τά σημερινά σχολεία- Οί περιλήψεις τών 
μεγάλων κλασικών, μπέστ σέλλερς σέ κάθε πανεπιστημιακό βιβλιο
πωλείο, διαφωτίζουν αύτό τό σημείο. Ά ν  τά βιβλία τά γραμμένα 
γιά νά ψυχαγωγήσουν τούς άναγνώστες, δέν είχαν γίνει ποτέ κλα
σικά, βάσει τών δποίων φτιάχτηκαν τά σχολικά προγράμματα, δέν



θά ύπήρχε άνάγκη γιά περιλήψεις. ΟΕ χωρικοί τής παλιάς Ρω
σίας θά καταλάβαιναν καί θά προτιμούσαν τόν Ντοστογιέφσκυ στό 
πρωτότυπο.

Ά λλά τό πρόβλημα δέν μπορεΐ νά γίνει άπόλυτα κατανοητό 
σ’ αύτό τό έπίπεδο. Είναι άπαραίτητο νά πάμε πίσω στήν κουλτού
ρα τών χωρικών, δπου έργάσθηκε ό Πάουλο Φρέιρε, καί άκόμα 
πιό πίσω στ'ις άρχές αυτής τής κουλτούρας. Ό  Φρέιρε όνομάζει 
τήν άγροτική κουλτούρα τής Λατινικής Αμερικής, μιά Κουλτού
ρα τής Σιωπής. Μ5 αύτό Ιννοεΐ πώς οί άγροτικές μάζες, Ιχοντας 
στερηθεί κάθε πραγματική φωνή πάνω στά ζητήματα πού τούς εν
διαφέρουν περισσότερο, Ιχουν ξεχάσει πώς νά μιλούν ή άκόμα καί 
πώς νά σκέπτονται γ ι’ αύτά τά ζητήματα παρά μόνο στά πλαίσια 
τών μυθολογιών, πού τούς προμηθεύουν οί άνώτεροί τους. Κατά τόν 
δρο τοΰ Φρέιρε Ιχουν χάσει τόν «λόγο». 'Ο δρος χρησιμοποιείται 
έδώ δπως καί στόν πρώτο στίχο στό Κατά ’Ιωάννη Εύαγγέλιο: 
«’Εν άρχή ήν δ Λόγος, καί δ Λόγος ήν πρός τόν Θεόν, καί δ Θεός 
ήν ό Λόγος». Γιά νά καταλάβουμε πώς μπορεΐ νά χαθεί δ λόγος 
γιά μιά δλόκληρη τάξη άνθρώπων, χρειάζεται μόνο νά θυμηθοϋ- 
μέ τήν καταγωγή αύτής τής τάξης στό δίδυμο θεσμό τής δουλείας 
καί τής δουλοπαροικίας. Οί σκλάβοι καί οί δουλοπάροικοι μποροΰ
σαν νά τραγουδοΰν, νά ψέλνουν, νά φλυαρούν καί νά κουτσομπολεύ
ουν — καί στήν άρχαία έποχή νά κάνουν πολλά περισσότερα—  άλ
λά δέν τούς έπιτρεπόταν νά ποΰν τίποτα σοβαρό γιά τήν δική τους 
κατάσταση ή γιά τήν κοινωνία πού τούς κρατούσε σ’ αύτή τήν κα
τάσταση. Γιά γενιές, τά παιδιά αύτής τής τάξης μεγάλωσαν χωρίς 
καμιά άναφορά σ’ αύτά τά θέματα, καί άκόμη μέ τή συνειδητή 
κατάπνιξη άπό τούς γονείς δποιουδήποτε ύπαινιγμοΰ, πού τά παι
διά θά μποροΰσαν νά κάνουν. Είναι εύκολο νά δοΰμε πώς χάθηκε 
δ λόγος γιά τούς σκλάβους καί τούς δουλοπάροικους καθώς καί 
γ ι’ αύτούς πού τούς διαδέχτηκαν.

Ή  ούσία τής Κουλτούρας τής Σιωπής άντανακλάται στήν 
Κουλτούρα τής Παιδικής Ήλικίας· Καί στά παιδιά έπίσης επιτρέ
πεται νά τραγουδούν καί νά φλυαρούν, άλλά δχι νά ξέρουν ή νά 
συζητούν γιά τά θέματα τών μεγάλων. Καί έδώ έπίσης ύπάρχει 
ή κουλτούρα τής σιωπής, άλλά στά ψηλότερα κοινωνικά επίπεδα 
μοιάζει περισσότερο μέ αύτή τών Ελλήνων σκλάβων στή Ρωμαΐ-



κή έποχή, πού μπορούσαν νά μαθαίνουν τά πάντα έκτος άπδ τήν 
τέχνη τοϋ πολέμου ή τής πολιτικής καί πού μπορούσαν, άφοΰ θ5 
άπόδειχναν έπΐ χρόνια τήν πίστη τους, ν’ άφεθοΰν έλεύθεροι.

'Ομοιότητες άνάμεσα στά παιδιά, τούς σκλάβους καί τούς χω
ρικούς Ιχουν συχνά παρατηρηθεί καί Ιχουν χρησιμέψει σάν βάση 
Ιθνικών μύθων, έξηγώντας τήν ύποτιθέμενη κατωτερότητα τών κα
τωτέρων τάξεων καί τών καταπιεσμένων φυλών μέ τήν έννοια τοΰ 
παιδιάστικου χαρακτήρα τους, δικαιώνοντας Ιτσι τήν διατήρηση 
τής κυριαρχίας πάνω τους. Ό  μυθικές χαρακτήρας τέτοιων πεποι
θήσεων άποκαλύπτεται εντελώς άπδ άνθρωπολόγους σάν τδν Λέ- 
βι - Στράους, πού Ιδειξε πώς τά διανοητικά συστήματα καί οΕ επι
τεύξεις τών — δπως ονομάζονται—■ πρωτογόνων είναι τόσο περί
πλοκα δσο καί τών έπιστημονικά καί τεχνολογικά προηγμένων 
λαών.3 ΟΕ συγγένειες καί τά συστήματα ταξινόμησης φυτών καί 
ζώων πού διδάσκονται σ’ αύτές τίς κουλτοΰρες είναι τόσο δύσκολα 
δσο καί κάθε έπιστημονικδς καί τεχνικδς κώδικας. Γιά μάς θά ήταν 
πολύ πιδ δύσκολο.

ΟΕ άνθρωποι μαθαίνουν αύτά πού χρειάζονται καί πού τούς 
έπιτρέπεται νά μάθουν- Τδ τί χρειάζονται είναι συνάρτηση τής κουλ
τούρας μέσα στήν οποία ζοΰν καθώς καί τοΰ ρόλου τους σ’ αύτήν. 
Αύτά πού τούς έπιτρέπεται νά μάθουν είναι έπίσης συνάρτηση αύ
τής τής κουλτούρας. ’Αλλά οΕ κουλτοΰρες περιέχουν ιδανικά, καί 
αύτά καθώς καί οΕ θεσμοί πού τά διαστρέφουν άποφασίζουν τδ τί 
χρειάζεται νά μαθευτεί καί τδ τί επιτρέπεται.

Σέ Ιναν έλεύθερο, δίκαιο κόσμο, ή στήν πορεία πρδς αυτόν, 
δλοι οϊ άνθρωποι χρειάζονται νά ξέρουν πώς οΕ καθολικές άξιες 
τής κοινωνίας τους δημιουργοΰνται καί διανέμονται καί πώς οΕ μέ
θοδοι τής δημιουργίας καί τής διανομής κυβερνιοΰνται, δηλαδή πώς 
κυβερνιέται ή κοινωνία- Οι Λάσγουελ καί Κάπλαν στδ βιβλίο τους 
«Δύναμη καί Κοινωνία» φτιάχνουν εναν κατάλογο άπδ τέτοιες άξί- 
ες δπως ευημερία, πλούτος, δύναμη καί σεβασμός, καί δίνουν πα
ραδείγματα τών διαδικασιών μέ τίς δποΐες κάθε τέτοια άξία μετα- 
τρέπεται σέ άλλες. 'Η  δύναμη, γιά παράδειγμα, μπορεί νά βασι
στεί στδ σεβασμό ή ν’ αποκτηθεί μέ δωροδοκ,ία. Ό  πλοΰτος μπορεί

2. Κλώντ Λέβι - Στράους, Ό  Πρωτόγονος ϊίοδς, W eidenfeld  & Ni- 
colson, 1966.
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ν’ αποκτηθεί μέσω τής παραγωγικότητας ή θέτοντας ύπό απειλή 
τήν ευημερία των άλλων·3 Δέν χρειάζεται νά ξέρει δ καθένας τά 
πάντα, σχετικά μέ τίς τεχνικές μέ τίς όποιες κάθε άξία δημιουρ- 
γεϊται καί άνι»λλά®σ,εται.:, άλλά χρειάζεται νά: ξέρει άρκετά ώστε 
νά έμποδίσει κάθε δμάδα ειδικών ψ' άπσκτήσει Ινα κυριαρχικό ρό
λο ή νά μειώσει αύτό τόν ρόλο άν Ιχει ήδη άποκτηθεΐ. Ή  βασική 
μορφωτική πολιτική πρέπει νά άποβλέπει στό νά καταστήσει γιά 
δλους προσιτή μόνο αύτή τή μάθηση, άλλά καί νά παραμερίζει τά 
έμπόδια γιά μιά πιό προχωρημένη μάθηση, πού Ιά  μποροΰσαν τά 
άτομα νά έπιλέξουν. Καί γιά νά τό Θέσουμε πιό συγκεκριμένα: ή 
βασική μορφωτική πολιτική πρέπει νά έγγυάται δχι μόνο έλευθε
ρία στή χρήση τοΰ δικαιώματος μάθησης, άλλά καί μιά Ιπαρ^ή 
προμήθεια τών άπαιτουμένων γιά  τόν καθένα μέσων, προκειμένου 
νά μάθει πώς δουλεύει πραγματικά ή κοινωνία. Ή  προμήθεια τών 
μέσων γιά μιά πιό ειδικευμένη μάθηση μπορεΐ νά άνατεθεΐ σέ ειδι
κευμένες όμάδες καί οργανισμούς τής κοινωνίας, δσο δέν περιορί
ζεται ή δυνατότητα απόκτησης αυτών τών μέσων-

Οί καθολικοί αντικειμενικοί σκοποί τής μόρφωσης, πού άνα- 
φέρονται παραπάνω απαιτούν καί τά δύο, καί πολύ περισσότερη 
καί πολύ λιγότερη μάθηση άπ’ αύτήν πού διδάσκεται σήμερα, είτε 
στά σχολεία ειτε έξω άπ’ αύτά, σέ χώρους δπου άναπτύσσονται φυ
σιολογικά. Πολύ λίγοι άνθρωποι μαθαίνουν σήμερα ό,τιδήποτε γιά 
τά διεθνή οικονομικά, τήν πρακτική τής πολιτικής ή τήν στρατιω
τική στρατηγική, ή γιά τό ποιός παντρεύεται ποιόν καί γιά  ποιό 
λόγο- Λίγοι άνθρωποι μαθαίνουν άρκετά γιά  τίς τροφές καί τά δη
λητήρια πού τρώνε, πού πΐνΦύν ή άναπνίουν, γιατί αισθάνονται 
δπως αισθάνονται ή γιατί όί άλλοι τούς φέρονται, δπως τούς φέ- 
ρονται.

Τήν Ιδια στιγμή, οί άνθρωποι σ’ δλον τόν κόσμο μαθαίνουν 
τίς λεπτομέρειες τοΰ συστήματος τών δεσμών συγγενέί&ς, τής τα
ξινόμησης τών φυτών, τήν άγροτική λαογραφία, ίστορίες καί γεω-

■ 3. Χάρολντ Λίσγουελ καί "Αμπρααμ Κά~λαν, Δίναμη v.ai Κοινωνία: 
"Ενα Πλαίσιο γιά  τήν ΙΙολιτική Κοινωνία, Tale University Press, 1950. 
Οί Λέσγουελ καί Κάκλαν αναφέρουν τέσσερις αξίες εύημερίας: εδημερία, 
~λοϋτ?ς, ειδικευμένες γνώσεις καί διαφώτιση, καί τέσσερις άξίες κόρους: 
δύναμη, σεβασμός, ευθύτητα καί συμπάθεια. Μέ μιά λίστα σέ όχημα σταυροϋ 
δείχνουν -ΐΐίδς κάθε μιά μετατρί*εται στίς δλλες'.
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γραφίες, κατηγορίες τεχνών πού δέν έξασκοΰνται πιά, μύθους πα
λιάς Ιποχής καί δυσειδαιμονίες καί Ινα συνοθύλευμα απ’ άλλα 
πράγματα. Μερικά άπ’ αύτά τά πράγματα μπορεί νά πρέπει νά 
συνεχισθοΰν νά μαθαίνονται, άλλά μόνο άπδ βρισμένα άτομα ή δμά- 
δες. Πώς δουλεύει ή κοινωνία πρέπει νά τδ μάθει κάθε υπεύθυνο 
μέλος ένδς έλεύθέρου, δίκαιου κόσμου. Καθώς θ’ άλλάζει δ κόσμος, 
τδ άπαραίτητο περιεχόμενο δλης της παιδείας θ’ άλλάξει έπίσης. 
Ή  παρούσα άνάλυση δίνει απλώς μιά εικόνα, άλλά θά χρησιμέψει 
στήν ύπόδειξη τοΰ είδους τών πληροφοριών πού πρέπει νά άποκα- 
λυφθοΰν καί τοΰ ε’ίδους τής μάθησης πού πρέπει νά προσφερθεΐ-

Ή  εγκόσμια σημασία τών μεγάλων θρησκευτικών δασκάλων 
τοΰ παρελθόντος βρίσκεται στδ σημαντικδ ρόλο τοΰ ανοίγματος 
πρδς τήν άληθινή παιδεία. ’Εκτός άπό τό μεταφυσικό περιεχόμε
νο τής διδασκαλίας τους, δ Μωυσής, δ Ίησοΰς, δ Μωάμεθ, δ Βούδ- 
δας καί δ Λάο Τσέ, γιά νά άναφέρουμε μόνο λίγους άπό τούς πιδ 
διάσημους, ήσαν ικανοί νά άποκαλύψουν τίς σημαντικές άλήθειες 
τής εποχής τους σέ έκατομμύρια άνθρώπων. Κάθε μιά άπό τίς δι
δασκαλίες τους χρησιμοποιήθηκε, βέβαια, αργότερα γιά  νά συσκο
τίσει τό πραγματικό διαφωτιστικό περιεχόμενό τους, γιά νά δικαι
ώσει δ,τι είχε καταγγελθεί καί νά καταδικάσει αύτούς πού είχαν 
δικαιωθεί. Παρ’ δλα αύτά, οί άλήθειες πού φανέρωσαν δέν θά μπο
ρέσουν ποτέ τους νά κρυφτοΰν τελείως. Ή  σημερινή άδικία κατα
δικάζεται άπό τίς διδασκαλίες τους καί τά σημερινά ιδανικά κτί
ζονται πάνω σ’ αύτές. Οι διδασκαλίες τους δέν ήταν μυστηριώδεις. 
Πολλοί άπδ τούς συγχρόνους τους θά είχαν δει αύτά, πού έκεϊ- 
νοι είδαν, θά είχαν αισθανθεί αύτά, πού έκεΐνοι αίσθάνθηκαν, άλ
λά τούς 2λειπε ή σιγουριά νά έμπιστεύονται στήν κρίση τους, τδ 
κουράγιο νά λέν τή γνώμη τους, ή τό χάρισμα νά προσελκύουν 
οπαδούς.

Στήν έποχή μας, οί μεγάλοι δάσκαλοι μίλησαν γιά τά έγκό- 
σμια. 'Ο Μάρξ, δ Φρόυντ, δ Δαρβίνος, γιά νά άναφέρουμε ξανά 
μόνο τούς πιό διάσημους, φανέρωσαν σέ έκατομμύρια τις αλήθειες 
πού πολλοί άλλοι αισθάνονταν άλλά δέν μποροΰσαν νά έκφράσουν 
έξ ίσου καλά. Χάρη Ιν μέρει στούς μεγάλους δάσκαλους τοΰ παρελ
θόντος, οί σημαντικές αλήθειες τοΰ σήμερα βρίσκονται κοντύτερα 
στήν επιφάνεια. Βρίσκονται έκει γιά νά τίς βλέπει δ καθένας. Τδ



έπίστρωμα πού τις σκεπάζει είναι συχνά διαφανές" ή ύποκρισία, 
μέ τήν δποία μεταμορφώνονται είναι συχνά τόσο χυδαία, πού γ ί
νεται προσβλητική· Σήμερα δέν χρειάζεται καμιά ιδιοφυία γιά ν’ 
άνακαλύψει, νά φανερώσει καί νά διακηρύξει τίς άλήθειες πού θά 
έλευθερώσουν τούς άνθρώπους. Άλλά χρειάζεται ακόμα δουλειά. 
Αύτδς είναι δ ρόλος τοϋ άληθινοΰ δάσκαλου, τής μοναδικής μορ
φωτικής πηγής, δπου πάντα θά ύπάρχει ελλειψη-

Έ κ τδς άπό τούς άνθρώπους πού ανακαλύπτουν τήν άλήθεια, 
δλες οί μορφωτικές πηγές είναι δυνάμει άφθονες. Τά σχολεία τίς 
λιγοστεύουν καί τίς κάνουν άκριβές, άλλά άν άπελευθερωθοΰν άπό 
τδ διαστρεβλωμένο πακετάρισμα, πού τά σχολεία επιβάλλουν, ύπάρ
χουν άρκετές πηγές γιά νά προσφέρουν σ’ δλους μόρφωση καί γιά 
δλη τους τή ζωή.

Ή  παιδεία Ιχει γίνει ή πιδ ακριβή άπδ τίς άνθρώπινες έπι- 
χειρήσεις. Περισσότεροι άνθρωποι γράφονται στδ σχολείο άπδ δσους 
ασχολούνται στή γεωργία. Περισσότερες ώρες σπαταλιοΰνται στήν 
τάξη παρά στούς αγρούς. Ά ν  δ καιρός τών σπουδαστών έκτιμηθεΐ 
μέ βάση τδ δυναμικό του στήν άγορά, περισσότερα λεφτά δεσμεύ
ονται στήν έκπαίδευση άπ’ δ,τι στή γεωργία, στή βιομηχανία ή 
στόν πόλεμο- Τά σχολεία είναι τόσο άκριβά γιατί χωρίζουν αύτό 
πού θά ’πρεπε νά συνδυάζεται καί συνδυάζουν αύτό πού θά ’πρεπε 
νά μένει χωριστά. Τά σχολεία χωρίζουν τή μάθηση άπό τήν έργα- 
σία καί τό παιχνίδι, τεμαχίζουν τδν κόσμο σέ θέματα δλης καί χω
ρίζουν αύτούς πού μαθαίνουν σέ δάσκαλους καί μαθητές. Μετά πα
κετάρουν τά θέματα τής δλης σέ σχολικά προγράμματα" πακετά
ρουν τή φροντίδα τών μωρών, τήν διάπλαση τών Ικανοτήτων, τήν 
διοίκηση, τήν παιδαγωγική, τήν Ιρευνα καί τήν διανοητική ήγεσία 
σέ διδασκαλία' καί πακετάρουν τούς συλλόγους, τόν άθλητισμό, τήν 
έπαγγελματική ειδίκευση καί τή διανοητική ζωή σέ κολλέγια καί 
πανεπιστήμια-

Ό  διαχωρισμός τής μάθησης άπδ τίς άλλες δραστηριότητες 
είναι τό πιδ σοβαρό λάθος. Ή  μάθηση άναδύεται φυσιολογικά στή 
δουλειά καί στό παιχνίδι, άλλά δταν χωρίζεται άπ’ αύτά πρέπει νά 
προκληθεΐ τεχνητά. Ή  μάθηση ερχεται φυσικά μέσα στήν πορεία 
τής άντιμετώπισης τών πραγματικών παγκόσμιων προβλημάτων, 
άλλά δταν αύτά υποδιαιρούνται σέ μαθηματικά, οικονομικά, λογι



στική καί πρακτική τών έπιχειρήσεων τότε γίνονται τόσο τεχνητά, 
πού γιά τούς περισσότερους ή μάθηση μπορεί ν’ άποκτηθεΐ πολύ 
άκριβά. Ή  μάθηση άποκτιέται φυσιολογικά μέσα στήν πορεία τής 
άληθινής διδασκαλίας, άλλά μέ πολύ μεγάλη δυσκολία μέσα άπό 
τόν ρόλο τοϋ μαθητή τής τάξης ή τοΰ δάσκαλου τής τάξης."4

Κάθε πράμα καί κάθε πρόσωπο στόν κόσμο είναι μιά πηγή 
μάθησης. Τά χρειαζόμαστε δλα, ναι δλα είναι άφθονα, σέ σχέση 
μέ τήν άνάγκη πού ύπάρχει γι* αύτά, έκτδς άν έσκεμμένα γίνονται 
λιγοστά. Ά πό μορφωτικής πλευράς, τά πράματα είναι δύο ειδών: 
πράγματα συνηθισμένα γιά τά δποία μόνο ευκαιριακή δυνατότητα 
πρόσβασης πρέπει νά προσφέρεται, καί πράγματα ειδικά γιά τά 
δποία άπαιτεϊται τακτική πρόσβαση. Τά ειδικά πράγματα μπο- 
ρεΐ νά >είναι καταγραφές δπως: τά βιβλία, ο! μαγνητοταινίες* οί 
δίσκοι, τά φίλμς, έφημερίδες, δελτία προγραμματισμού, μνήμες έγ- 
κεφάλου· "Αλλα ειδη ειδικών πραμάτων είναι τά όργανα γιά τήν 
παραγωγή ή τήν άπόδοση στοιχείων, δπως τά μολύβια, οί γραφο
μηχανές, τά πιεστήρια, μαγνητόφωνα ή Ιγκέφαλοι' παιχνίδια καί 
έξοπλισμοί γιά  σπόρ’ στοιχειώδη φυσικά πράματα δπως βράχος 
άμμος καί νερό. Οί άνθρωποι μποροϋν έπίσης νά ταξινομηθούν σέ 
άτομα συνηθισμένων ή ειδικών μορφωτικών προσόντων, άλλά έδώ 
ή άνάγκη πρόσβασης είναι ακριβώς τό άντίθετο απ’ δ,τι στήν 
περίπτωση τών πραμάτων. Οί συνηθισμένοι άνθρωποι γενικά χρειά
ζονται καί άπαιτοΰν τακτική πρόσβαση, ένώ στούς ειδικούς άνθρώ- 
πους χρειάζεται μόνο ή ευκαιριακή πρόσβαση. Αύτοί οί ειδικοί εί
ναι έκεΐνοι πού θά τούς δνομάσουμε παιδαγωγούς καί πού Ιχουν 
Ινα πολύ πιό διαφορετικό ρόλο στήν δργάνωση τών μορφωτικών 
πηγών πού θά προτείνουμε, άπδ αδτόν πού Ιχουν τώρα στήν ύπη- 
ρεσία τών σχολείων-

Γιά νά δργανωθεΐ καλύτερα ή πρόσβαση τών πηγών, οί μορ
φωτικές πηγές διαιρούνται γιά εδκολία σέ είδικά καί γενικά πρά
ματα, καί σέ τρεις τύπους άνθρώπων: σέ πρότυπα γνώσεων, σέ

4, « ΐδ  νά είσχι δάσκαλος δ4ν σημαίνει άπλως νά έπιβεβαιώσεις πώς 
άδτδ td  πράμα slvai f t® , ή %t φ  δίνεις μιά διάλεξη, κλπ. Ό χ ι ,  τό νά 
είσαι δάσκαλος μ ί τή σωστή ίννώα σημαίνβι πώς είσαι μαθητής». 2ίόρβν 

Κιρκβγκάάρντ, "Αποψη γιά  τήν εργασία μου σά συγγραφέα, έκδότης Μκέν- 
γιαμιν Νέλσον, Peter Smith Publishers.
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δμότιμους συντρόφους καί σέ παιδαγωγούς. Αύτές οί κατηγορίες 
πηγών συνεπάγονται, είτε διαφορετικά προβλήματα πρόσβασης, εί
τε τήν χωριστή διατήρησή τους γιά νά άποφύγουμε τό πακετάρι- 
σμα. καί τίς τεχνικές ελλείψεις πού κάνουν τώρα τήν παιδεία τόσο 
άκρίβή.
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"Ετσι προσφέρθηκε Ινα Μέσο: άφοΰ οί Λέξεις είναι μόνο ’Ονόματα 
γιά τά Π ρ ά μ α τ α ,  θά ήταν περισσότερο δόλιχό γιά δλοος τούς 
’Ανθρώπους νά κουβαλούν μαζί τοος τά Πράματα πού ήταν άπαραίτητα γιά 
νά έκφράσουν τήν ιδιαίτερη ’Ασχολία γιά τήν δποία θά μιλούσαν.
Καί αύτή ή ’Ανακάλυψη δπωσδήποτε θά έφαρμοζόταν, πρδς μεγάλη 
Εύκολία καθώς καί γιά τήν Υ γεία τ65ν Υπηκόων, δν οί Γυναίκες άπό 
κοινού μέ τόν Χωριάτη καί τόν ’Αμόρφωτο δέν είχαν απειλήσει πώς θά 
σηκώσουν ’Επανάσταση, εκτός δν τούς έπέτρεπαν τήν ’Ελευθερία νά 
μιλούν μέ τίς Γλώσσες τους, μέ τδν ίδιο Τρόπο τών Προγόνων τους: τέτοιοι 
σταθεροί άσυμβίβαστοι ’Εχθροί της ’Επιστήμης είναι οί κοινοί άνθρωποι.

Παρ’ δλα αύτά, οί περισσότεροι άπό τούς Πολυμαθείς καί Σοφούς 
προσχωρούν στό νέο Σχέδιο έκφραζόμενοι μέ Π ρ ά μ α τ α '  πού έχει 
μόνο αύτή τή Δυσχέρεια' πώς δν ή ’Ασχολία ένός ’Ανθρώπου είναι τόσο 
πολύ μεγάλη, καί διαφόρων ΕίδΦν, πρέπει άναλόγως νά είναι δποχρεωμένος 
νά κουβαλάει πάνω στήν πλάτη του Ινα μεγαλύτερο δέμα άπό Πράματα, 
έχτός Άν μπορεί νά Ιχει ένα ή δύο δυνατούς Υπηρέτες νά τόν ακολουθούν.
Πολύ συχνά έχω παρατηρήσει δύο άπ’ αύτούς τούς Γνωστικούς νά 
βυθίζονται σχεδόν κάτω άπό τό Βάρος τδν Πακέτων τους, δπως οί 
ΙΓραματευτάδες ανάμεσα μας' πού δταν συναντιούνται στούς Δρόμους αφήνουν 
κάτω τά Φορτία τους, ανοίγουν τούς Σάκκους τους, καί αυζητοΰν μαζί 
γιά καμιά δρα' μετά ξαναπαίρνουν τά Σύνεργά τους, βοηθούν δ Ενας τδν 
Ό.λο νά πάρει τό Φορτίο του καί φεύγουν.

Τζόναθαν Σουίφτ: Τά Ταξίδια το5 Γκιούλιβερ



10. Δίκτυα πραγμάτων

Ή  προηγούμενη διαίρεση τών πραγμάτων, σ’ αύτά πού Εχουν γε
νική καί σ’ Εκείνα πού Ιχουν ειδική μορφωτική σημασία, μπορεΐ 
νά προχωρήσει παραπέρα. Αύτά πού Ιχουν ειδική μορφωτική άξία 
είναι πάλι δυο ειδών: αύτά πού άποτελοΰν συστήματα συμβόλων 
κάποιου είδους καί αύτά πού παράγουν, μεταφράζουν, μεταφέρουν 
ή δέχονται μηνύματα. Αύτά είναι πράματα πού χρησιμεύουν σάν 
μέσο Επικοινωνίας δχι άπλώς καί μόνο ένός Ιδιαίτερου μηνύματος, 
άλλά μεγάλων κατηγοριών μηνυμάτων· "Ολα τ’ άντικείμενα μπο
ροΰν νά χρησιμεύσουν σάν μέσο επικοινωνίας, άλλά, δπως τόνισε δ 
Σουΐφτ στδ «Ταξίδι στή Λαπούτα», ορισμένα χρησιμεύουν καλύ
τερα άπό τ’ άλλα. Ανάμεσα σ’ αύτά πού έξυπηρετοΰν καλύτερα 
τήν Επικοινωνία είναι τά άρχεΐα, άντικείμενα ιδιαίτερα βολικά γιά 
τήν άποθήκευση τών συμβόλων. Τά άρχεΐα είναι σχετικά τόσο εύ
κολα καί οικονομικά ώς πρός τήν φύλαξη καί τήν συντήρηση, πού 
μποροΰν νά δργανωθοϋν γιά  γρήγορη χρήση σέ τεράστιο βαθμό 
μεγαλύτερης άποδοτικότητας άπό τά πράγματα, πού άντιπροσω- 
πεύουν. Αύτή είναι ή άρετή τών ανθρώπινων έγκεφάλων, άλλά 
καί τών κομπιοΰτερς έπίσης, τών βιβλιοθηκών, τών μικροφίλμς καί 
τών όμοιων τους. Μεγάλες συλλογές άρχείων, δπως οί κεντρικές 
βιβλιοθήκες ή τά έθνικά άρχεΐα, είναι σάν συγκεντρωτικές μνήμες 
πού χρησιμεύουν στήν κοινωνία δπως χρησιμεύουν οί εγκέφαλοι στά 
άτομα. Ή  περαιτέρω δργάνωση μιας τέτοιας συλλογής άρχείων, μέ 
τούς κομπιοΰτερς, είναι βέβαιο πώς θ’ αύξήσει τή χρησιμότητά 
τους σέ μεγάλο βαθμό καί πώς θά δικαιολογήσει τή σύγκριση μέ 
τόν άνθρώπινο έγκέφαλο. 'Η  άποτελεσματική χρήση τών άρχείων 
είναι σίγουρο πώς θά γίνει άκόμη πιό άναγκαία γιά  τούς μορφω
μένους άνθρώπους άπ’ δ,τι σήμερα. ’Ακόμη καί σήμερα, τά άρχεΐα 
είναι πολύ άξιοσημείωτες Επεκτάσεις τών άνθρωπίνων Εγκεφάλων-

137



Πολλά πού θά μποροΰσαν νά κρατηθούν στήν άνθρώπινη μνήμη 
περνοΰν σκόπιμα σ’ αύτά τά συμπληρωματικά συστήματα μνήμης.

"Ενα άπό τά πράγματα πού καθιστούν τήν σχεδόν απεριόρι
στη καθολική μόρφωση τόσο πολύ φτηνή είναι ή μεγάλη οικονο
μία μέ τήν δποία τά συστήματα άρχείων πολλών τύπων μποροΰν 
τώρα νά όργανωθοΰν γιά  μιά γρήγορη χρήση άπό άπεριόριστο άρι- 
θμό άνθρώπων. 'Ο καθένας πού μαθαίνει νά χρησιμοποιεί αύτά τά 
συστήματα, γιά  τά όποια άπαιτοΰνται μόνο στοιχειώδεις γνώσεις 
— τουλάχιστον γιά δρισμένα επίπεδα χρήσης—  είναι μετά ικανός 
νά προχωρήσει μόνος του στή μόρφωσή του σχεδόν σέ δποιονδή- 
ποτε βαθμό. Αύτό ήταν πάντοτε άληθινό γι’ άνθρώπους πού ήξεραν 
πώς νά διαβάζουν και νά βρίσκουν βιβλία. Ή  νέα έξέλιξη θά τό 
κάνει άπλώς εύκολότερο. ’Αξίζει νά σημειώσουμε πώς κι αύτό έπί
σης ήταν πάντα άληθινό γιά τόν καθένα πού ήξερε πώς νά παρατη
ρεί και νά βρίσκει πληροφορίες. Τό διάβασμα άπλώς Ικανέ τά πρά
γματα εύκολότερα, δπως οί καμπιοΰτερς σήμερα. Κάνουν, δμως, 
τά πράγματα τόσο πιό εύκολα, ώστε τώρα ή παιδεία μπορεΐ νά 
γίνει καθολική.

Ή  ποιότητα αύτής τής μόρφωσης θά έξαρτηθεΐ μόνο άπό τήν 
ποιότητα καί τήν τελειότητα τών άρχείων, πού θά είναι διαθέσιμα 
στό κοινό. Οί πληροφορίες άπό τίς δποΐες πιθανώς Εξαρτιόνται τά 
Επιχειρησιακά καί εθνικά προνόμια δέν θά είναι διαθέσιμες. Ού
τε καί οί πληροφορίες πού θεωρούνται ζωτικές άπό μερικές όμά- 
δες γιά τήν διατήρηση τών πλεονεκτημάτων τους άπέναντι τών 
άλλων. Αύτά είναι προβλήματα πού ή δργάνωση μόνη της δέν μπο
ρεΐ νά τά λύσει·

Οί βιβλιοθήκες άποτελοΰν μερικά μοντέλα γιά τήν οργάνωση 
άρχείων καί παρομοίων άντικειμένων· Μόνο μιά Επέκταση τοΰ συ
στήματος τής βιβλιοθήκης είναι άπαραιτητη γιά νά μπορέσει νά 
Εντοπίσει αύτά τά είδη τών μορφωτικών άντικειμένων καί νά τά 
θέσει στή διάθεση αύτών πού μαθαίνουν. Ά λλά τό πεδίο δράσης 
τής άπαιτούμενης Επέκτασης είναι πολύ μεγάλο. Οί βιβλιοθήκες 
δέν Εκμεταλλεύονται άκόμη άπόλυτα τήν εύκολία καί τήν οικο
νομία μέ τήν δποία τώρα τά περισσότερα άρχεΐα μποροΰν νά άνα- 
παραχθοΰν· ’Εμποδίζονται σοβαρά άπό τά δικαιώματα ιδιοκτησίας 
καί τούς συνεπαγόμενους περιορισμούς τής άναπαραγωγής. Οί πε
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ριορισμοί αύτοί καθώς καί δ νεωτερισμός τών φτηνών μεθόδων Ανα
παραγωγής είναι ύπεύθυνοι γιά τήν συνέχιση της παράδοσης πού 
κηδεμονεύει κα'ι πού ύποχρεώνει τίς βιβλιοθήκες να Ινδιαφέρον- 
ται περισσότερο γιά τά δικά τους άρχεΐα παρά γιά τούς πελάτες 
τους. Αύτή ή παράδοση θά πρέπει νά ξεπεραστεΐ, δπως καί ή πα
ράδοση της έξυπηρέτησης μιας έλίτ καί δχι γενικά τοϋ κοινοΰ. Τό 
αναγνωστικό κοινό είναι μιά έλίτ, καί καθώς οί βιβλιοθήκες βασί
ζονταν στά βιβλία, ή έλίτ μαζί καί ή καταναγκαστική παράδοση 
περιόρισαν τό έκπαιδευτικό φάσμα τών βιβλιοθηκών. Μπορεί άκό
μη καί νά μήν είναι καλή Εδεα ή χρησιμοποίηση τοΰ όνόματος 
βιβλιοθήκη στό σύστημα τών ειδικών μορφωτικών αντικειμένων 
πού πρέπει νά γίνει μιά άπό τίς κυριότερες θεσμικές έναλλαγές 
τών σχολείων.

’Εκτός άπό τούς τρομερά εκτεταμένους καταλόγους καί τούς 
χώρους φύλαξης κάθε είδους αρχείων, χρειαζόμαστε έπί πλέον 
παρόμοια μέσα γιά τήν χρήση άλλων ειδών μορφωτικών άντικει- 
μένων ποΰ έχουν ειδική άξία γ ιά  τή διαβίβαση πληροφοριών. Πρώ
τα άνάμεσα σ’ αύτά είναι τά όργανα μέ τά όποια λειτουργοΰν τά 
άρχεΐα, πού τά παράγουν ή πού μεταφέρουν τό μήνυμά τους. Τά 
βιβλία καί τά Ιντυπα συγκαταλέγονται μεταξύ τών λίγων ά ρ χ ε ίω ν  

πού δέν άπαιτοΰν ειδική άποκρυπτογράφηση, παρ’ δλο πού άκό
μα καί μέ τά βιβλία, οί θεατές μικροφίλμς αρχίζουν νά παίζουν 
Ενα σημαντικό ρόλο. Στήν παραγωγή, δμοις, βιβλίων καί έντυπων, 
τά δργανα είναι άπαραίτητα. Τουλάχιστον τά μολύβια, άκόμη κα
λύτερα οί γραφομηχανές, οί πολύγραφοι ή τά τυπογραφεία είναι 
άπαραίτητα γιά τήν παραγωγή γραπτών στοιχείων- Ή  καθολική 
χρήση αύτών τών βργάνων είναι τόσο σημαντική, δσο καί ή ικα
νότητα νά διαβάζουμε αύτά πού έχουν γραφτεί. IV  αύτό περιλαμ- 
βανόταν στήν ’Αμερικάνικη Διακήρυξη Δικαιωμάτων καί ή Ιλευ- 
θερία τοΰ τύπου. 'Ο  άρχικός σκοπός της ήταν ή προστασία τών 
δικαιωμάτων τών κοινών άνθρώπων, δπως τοΰ Τόμας Πέιν, γιά 
τήν δημοσίευση τών ιδεών τους. Μόνο άργότερα μετατράπηκε σέ 
προστασία τής έλευθερίας τοΰ Ιμπορικοΰ τύπου.

Τά περισσότερα άρχεΐα εκτός άπ’ τά βιβλία χρειάζονται δρ
γανα γιά  τήν παραγωγή τους καθώς καί γ ιά  τή χρήση τους. Τά 
μουσικά δργανα καί τά μικρόφωνα χρειάζονται γ ιά  τήν παραγωγή

139



καi τήν καταγραφή τοΰ ήχου καί τό πικάπ γιά  νά τόν άκοΟμε. Οί 
γραφομηχανές καί ο! κομπιοΰτερς είναι άπαραίτητοι γιά νά πα- 
ραχθοΰν καί νά διαβαστούν ο! διατρητικές καρτέλλες, οί ταινίες, 
οί δίσκοι καί άλλοι τύποι γ ιά  τήν έγγραφή στοιχείων άπδ τούς 
κομπιοΰτερς. Οί κάμερες καί ο! μηχανές προβολής είναι Ινα άλ
λο ζευγάρι βασικών όργάνων, πού μποροΰν νά συνδυαστοΟν μέ τη
λεσκόπια, μικροσκόπια, στηθοσκόπια καί πολλά άλλα μηχανήμα
τα, καί μποροΰν νά χρησιμοποιήσουν τήν τηλεόραση ή τίς τηλε
φωνικές γραμμές σάν μηχανήματα διαβίβασης. Μετά υπάρχουν 
άλλα άπλούστερα εϊδη ύλικων γιά τήν παραγωγή στοιχείων δπως 
ή μπογιά καί οί βούρτσες, τά μαχαίρια καί τδ σκαρπέλο, οί βελό
νες πλεξίματος καί δ σπάγγος, μιά μεγάλη ποικιλία συνηθισμένων 
Ιργαλείων καί ύλικων των διαφόρων Εφαρμοσμένων καί καλών τε
χνών. Οί βιβλιοθήκες έχουν Αρχίσει νά προμηθεύονται μερικά άπ’ 
αύτά τά έργαλεΐα καί τά ύλικά, άλλά συνήθως μόνο γιά  τούς προ
νομιούχους πελάτες· Είναι περισσότερο διαθέσιμα γενικά γιά  τήν 
άποκρυπτογράφηση παρά γιά  τήν παραγωγή στοιχείων καί πολύ 
πιό τέλεια άναπτυγμένα στά παραδοσιακά μέσα Επικοινωνίας, πού 
Ιχουν σχέση μέ τά βιβλία καί τά γραπτά στοιχεία, άπ’ δ,τι στίς 
πρόσφατες τεχνικές έπικοινωνιών ή στήν τεράστια ποικιλία τών 
μέσων Επικοινωνίας πού αντιπροσωπεύονται στίς Εφαρμοσμένες τέ- 
χνες.

Τά μηχανήματα κρυπτογράφησης καί άποκρυπτογράφησης 
μηνυμάτων Εξελίσσονται στούς γενικούς τύπους δργάνων ή μηχα
νών, πού μετατρέπουν ινα είδος ενέργειας σέ άλλο. Τά μουσικά 
όργανα, τά τυπογραφικά μηχανήματα, γιά παράδειγμα, δέν είναι 
τόσο αύστηρά μηχανήματα Επικοινωνίας, δσο είναι τά μαγνητόφω
να ή m  γραφομηχανές. 'Όλοι οί γενικοί τύποι μετασχηματιστών 
ένεργείας Εχουν ειδική μορφωτική άξία, δχι μόνο λόγω τής γενι- 
κής χρησιμότητάς τους στή διευκόλυνση τής Επικοινωνίας, άλλά 
καί γιατί άποκαλύπτουν μερικά σημαντικά χαρακτηριστικά τού 
κόσμου" τά ρολόγια, γιά  παράδειγμα, άποκαλύπτουν τή σχέση με
ταξύ τής κίνησης καί τοΰ χρόνου, ο! κινητήρες μεταξύ κίνησης 
καί ήλεκτρισμοΰ, τά τηλεσκόπια μεταξύ απόστασης καί μεγέθους. 
Τά δνόματα γιά  τις σχέσεις αύτοΰ τοΰ είδους — άλλά δχι περιο
ριστικά στόν κόσμο τής φυσικής Επιστήμης—  φτιάχνουν τό βα
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σικό λεξιλόγιο τοΰ μορφωμένου άνθρώπου.
Τά έργαλεΐα, τά δργανα καί ol μηχανές χρησιμοποιούνται 

τώρα πολύ λιγότερο άπό τό μεγαλύτερο μέρος τών άνθρώπων τών 
τεχνολογικών κοινωνιών, άπ’ δ,τι συνηθίζονταν άλλοτε. Ή  έξειδι- 
κευμένη παραγωγή σέ μεγάλη κλίμακα τά άπομάκρυνε άπ’ τό 
προσκήνιο. Υπάρχουν άκόμα τεχνίτες καί τεχνικοί στή Νότια ’Α
μερική, στήν ’Ασία καί στήν ’Αφρική, άλλά στήν Ευρώπη καί στή 
Βόρεια ’Αμερική έξαφανίζονται γρήγορα. “Οχι μόνο τά παιδιά 
άλλά έπίσης καί οί γείτονες, οί φίλοι, οί πελάτες καί οί διαβάτες 
στερούνται τίς έπιδείξεις άπό πρώτο χέρι, τίς εύκαιρίες νά πειρα
ματιστούν μέ έργαλεία καί νά δοϋν τό εσωτερικό τών μηχανημά
των, πού βγαίνουν τώρα άπ’ τά εργοστάσια μέσα σέ λαμπερά πε
ριτυλίγματα. Καί άκόμη χειρότερο, πολλά μοντέρνα κατασκευάσμα
τα δέν μπορούν νά ξεμονταριστοΰν χωρίς νά καταστραφοϋν. Δέν 
έχουν φτιαχθεΐ γιά  νά επιδιορθώνονται, άλλά γιά  νά άντικαθίσταν- 
ται. Σάν άποτέλεσμα, δ μοντέρνος άνθρωπος γίνεται πλουσιότερος 
σέ μηχανήματα, άλλά φτωχότερος στό νά τά καταλαβαίνει ·1 Ό  
πολλαπλασιασμός τών καλυμμάτων τών προϊόντων καί τών τοί
χων τών έργοστασίων, πίσω άπό τούς οποίους κρύβονται τά έργα
λεΐα, τά δργανα καί οί μηχανές, Ιχουν τήν ίδια συνέπεια, άπό 
μορφωτικής πλευράς δπως καί ή άπόκρυψη στοιχείων πίσω άπό 
τά πέπλα τής έθνικής άσφάλειας καί τοΰ έπιχειρησιακοΰ προνο
μίου. Τό άποτέλεσμα είναι ν’ άρνιόμαστε στούς άνθρώπους τις πλη
ροφορίες, πού χρειάζονται γ ιά  νά ένεργοΰν έξυπνα πρός δφελός 
τους. Οί λόγοι πού βρίσκονται πίσω άπ’ δλη αύτή τή μυστικότη
τα είναι έπίσης οί ίδιοι, παρ’ δλο πού τά συνειδητά κίνητρα μπο- 
ρεΐ νά είναι διαφορετικά. Τά έργοστάσια φυλάν τόν έξοπλισμό καί 
τά προϊόντα τους άπό τά μάτια τών πελατών τους, ίσως δχι ένσυ- 
νείδητα γιά  νά τούς κρατούν άνίδεους, άλλά σίγουρα γιά  νά δια
τηρούν 2να πλεονέκτημα στό όποιο ή άγνοια είναι καθοριστικός 
παράγοντας.

Ή  μυστικότητα δέν περιορίζεται μόνο στίς καπιταλιστικές 
χώρες- Τά έπιστημονικά στελέχη, οί μάνατζερς καί οί ειδικευμέ
νοι έργάτες φυλάν τά προνόμιά τους μέ τήν ίδια ζηλοτυπία δπως

1. Χοσέ Ό ρτέγκα δ Γκάσσετ, Ή ίξέγερση των Μαζδν, Allen & Un
w in, 1951.
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καί οί ιδιοκτήτες. Οί τεχνικές τής μοντέρνας παραγωγής παίζουν 
μέσα στά χέρια τους έξ ίσου καλά καί είναι πράγματι έν μέρει 
υπεύθυνες άσχετα άπό κάθε συνειδητό κίνητρο. Ή  μεγάλης κλί
μακας παραγωγή Ιχει μέσα της καί άπό μόνη της φανερές άντι- 
μορφωτικές συνέπειες, δπως παρατηρεί ή Τζέιν Τζάκομπς στήν 
«Οικονομία τών Πόλεων».2

'Όσο ή μεγάλης κλίμακας παραγωγή συνεχίζει νά μονοπω
λεί τά έργαλεΐα, τά δργανα, τίς μηχανές καί τά άλλα προϊόντα 
πού Ιχουν είδική μορφωτική άξία, θά είναι αναγκαίο νά περιλά- 
βουμε αύτά τά προϊόντα στά μορφωτικά προγράμματα καί νά φρον
τίσουμε γιά  τή γενική πρόσβαση σ’ αύτά. Οί επαγγελματικές σχο
λές είναι μιά προσπάθεια γιά  νά διευκολυνθεί αύτή ή πρόσβαση, 
άλλά είναι πολύ πιό άκριβές καί πολύ λιγότερο μορφωτικές άπ’ τίς 
άλάνες καί τά νεκροταφεία παλιών σιδερικών. Οί έπαγγελματικές 
σχολές ποτέ δέν θά μπορέσουν νά ικανοποιήσουν τίς άνάγκες δλου 
τοΰ πληθυσμού, ένώ οί άλάνες καί τά νεκροταφεία παλιών σιδερι
κών θά μπορούσαν, παρ’ δλο πού κι αύτά σήμερα είναι άπδ μιά άπο
ψη πολύ λιγότερο προσιτά.

Τά παιχνίδια είναι μιά ειδική κατηγορία αντικειμένων πού 
Ιχει μεγάλη δύναμη γιά  νά άντισταθμίσει τά μορφωτικά μειονε
κτήματα μιας τεχνολογικής κοινωνίας. Μπορούν νά εμφανισθούν 
σάν πραγματικά άντικείμενα καί καταστάσεις, πότε γ ιά  δφελος 
καί πότε δχι. Οί κανόνες κυκλοφορίας μέσα στήν τάξη, γ ιά  παρά
δειγμα, μπορούν ν’ άποτελοϋν μιά έπικίνδυνα άβλαβή μίμηση μιας 
άληθινά έπικίνδυνης κατάστασης. Ά λλά τά άπλά παιχνίδια, πού 
φτιάχνουνται εύκολα καί πού είναι πολύ προσιτά άνάλογα μέ τήν 
επιλογή πού κάνουν τά άτομα, θά μπορούσαν νά έξασκοϋν τίς ικα
νότητες καί τήν διανοητική άντίληψη μέ μιά άποδοτικότητα καί 
οικονομία πού δέν συναντάμε εύκολα. Τό παιχνίδι Ιχει τρία μεγά
λα προσόντα. Πρώτο, είναι Ινας εύχάριστος τρόπος γιά  νά άπο/τα 
κανείς πολλές Ικανότητες πού ή πρακτική τους θά μπορούσε δια
φορετικά νά είναι ένοχλητική. Δεύτερο, προσφέρει ενα μέσο γιά 
τήν οργάνωση δραστηριοτήτων μεταξύ ’ίσων, πράμα πού οδηγεί Ινα 
μίνιμουμ άπαιτήσεων γιά  ήγεσία καί κύρος. Τελικά, άποτελεΐ ύπό-

2. Τζέιν Τζάκομπς, 'Η  Οικονομία τδν Πόλεων, R andom  H ouse, 
1967.
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δείγμα διανοητικών συστημάτων, βασισμένων σέ στοιχεία, λειτουρ
γίες καί κανόνες Ακριβώς δπως τά μαθηματικά συστήματα καί 
άλλα μοντέλα διανόησης. Οί άνθρωποι πού είναι εξοικειωμένοι μέ 
τό παιχνίδι, μποροΰν εύκολα νά μποϋν στδ βασικό νόημα τών πιό 
σημαντικών μοντέλων τής έπιστήμης καί τών μαθηματικών. Τά 
παιχνίδια, βέβαια, εΐναι έκτεθειμένα καί σέ Αντιρρήσεις, δπως δτι 
τονίζουν τήν επιστημονική καί τεχνολογική δπτική περισσότερο, 
άπό τής φύσης καί τοΰ ανθρωπισμού ή δτι φέρνουνε τά άτομα Αν- 
τιμέτωπα τό Ινα πρός τό άλλο, καί δημιουργοΰν χαμένους καί νι
κητές. Εΐναι, δμως, αμφίβολο κατά πόσο δ συναγωνισμός μπορεΐ ή 
θά πρέπει νά δργανωθεΐ Ιξω άπδ τή ζωή· Τά παιχνίδια μποροΰν 
νά δργανωθοΰν ετσι ώστε νά έξισώνουν τά πλεονεκτήματα καί, Ιτσι, 
τίς Απολαύσεις τής νίκης. Ένώ δλοι ξέρουν ποιός εΐναι δ καλύτε
ρος, συχνά εΐναι μάλλον δύσκολο γιά Ινα πρόσωπο νά εΐναι δ κα
λύτερος σέ δλα.

Τά προβλήματα τής δργάνωσης τής χρήσης τών παιχνιδιών 
βρίσκονται σέ μεγάλο βαθμό στόν χώρο τών βιβλιοθηκών. Τά φυσι
κά σκορ άποτελοΰν μιά σημαντική εξαίρεση, μέ προβλήματα Ανά
λογα μ’ αύτά πού συναντιούνται δταν πρόκειται γιά τήν χρήση τής 
φύσης καί τών προϊόντων της·

'Η  φύση δχι μόνο γίνεται περισσότερο Απομακρυσμένη, Αλλά 
καταστρέφεται δλο καί πιό πολύ, μέ τήν Ικμετάλλευση καί τή μό
λυνση άπό τή μιά μεριά, καί μέ τίς προσπάθειες άποδυνάμωσης 
τής περιπέτειας άπό τήν άλλη. Ή  εκμετάλλευση καί ή μόλυνση 
τοΰ φυσικοΰ περιβάλλοντος.Ιχουν κοινολογηθεΐ Αρκετά καί άπό τήν 
άποψη τής συνεχοΰς Απόλαυσης τής φύσης Από τόν άνθρωπο Ιχουν 
μεγάλη σημασία. Τό νά καθαρίσουμε, δμως, τό περιβάλλον άπό 
μορφωτικής πλευράς μπορεΐ νά είναι χειρότερο άπό τό νά τό λε
ρώσουμε. Τό καθάρισμα γίνεται σέ επίπεδα. Ή  προστασία τών παι
διών άπό τή βρώμα, τά ζώα, τή γέννα, τήν Αρρώστια, τόν θάνατο 
καί άλλα φυσικά πράγματά διαστρεβλώνει τήν αίσθησή τους γιά 
τό πραγματικό καί τό φυσικό. Γιά τό τυπικό παιδί τής πόλης ή 
φύση Ιχει φτιαχτεί άπό τόν άνθρωπο δπως καί καθετί άλλο- Ά κό 
μα καί σάν ενήλικος, ο! εύκαιρίες πού Ιχει νά Ανακαλύψει τήν Αλή
θεια λιγοστεύουν. Τά τζέτ καί οί αύτοκινητόδρομοι κρατούν τή φύ
ση σέ Απόσταση καί άκόμα δταν δ μοντέρνος άνθρωπος φτάνει
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κογτά της μέ τίς γιορτές των καουμπόυδων καί τά ψεύτικα σαφά
ρι πού οργανώνει, πολύ λίγο κατορθώνει μέ αύτά τά μέσα νά δια- 
περάσει τήν Αταραξία τοϋ κατοίκου τών πόλεων. Μόνο λίγοι ποτα
μοί, δάση καί λίγες δροσειρές Ιχουν μείνει άνέγγιχτα άλλά καί 
αύτά καταπατοϋνται. Ή  φύση δέν μπορεί πιά νά άφεθεΐ μόνη της, 
άλλά πρέπει νά προστατευθεΐ άπό τόν άνθρωπο ένάντια στόν άν
θρωπο- Ή  χρησιμοποίηση τής μόρφωσης περιπλέκει τό πρόβλημα 
τής συντήρησης τής φύσης, ένώ ή μόρφωση θά Ιπρεπε νά είναι 
ή κύρια λειτουργία τής φύσης στή ζωή τοΰ Ανθρώπου. Ά ν  τεθοΰν 
τά κατάλληλα δρια άνάμεσα στόν άνθρωπο καί τή φύση, καί άν 
τά δπλα του απομακρυνθούν προτοΰ εισβάλλει σ' αύτή, ή φύση 
μπορεί νά έξακολουθήσει νά είναι δ σοφός σύμβουλος τοϋ άνθρώ
που. Γιά πολλούς Ανθρώπους ενας νέος δδηγός καί ενας νέος τρό
πος συνάντησης μέ τή φύση πρέπει νά έπινοηθοϋν. Είναι, δμως, 
έκπληκτικό καί έλπιδοφόρο νά βλέπουμε πόσο μερικά μικρά τμή
ματα τής φύσης, πού προστατεύονται Αληθινά, άναζωογονοΰνται.

Ή  πρόσβαση στά άρχεΐα, στά εργαστήρια, στίς μηχανές, στά 
παιχνίδια, στίς φυσικές περιοχές καί στά άλλα έξαιρετικά χρήσι
μα μορφωτικά αντικείμενα· είναι σχετικά εύκολο νά δργανωθεΐ. 
Λογικές ταξινομήσεις ήδη ύπάρχουν- Οί κατάλογοι μποροΰν εύκο
λα νά αύξηθοΰν' ή φύλαξη στίς βιβλιοθήκες, καί διευθετήσεις γιά 
άλλα είδη, ώστε νά είναι προσιτά, μποροΰν νά γίνουν χωρίς μεγά
λη δυσκολία. "Ομως, παρ5 3λ’ αύτά, δλη ή ύπόλοιπη ζωή παραμέ
νει Ιξω άπό αύτές τίς διευθετήσεις σάν κόσμος κοινών άντικειμέ- 
νων. Αυτός ό κόσμος τών κοινών Αντικειμένων είναι ενας άπό τούς 
κόσμους δπου τό ανθρώπινο μυαλό πρέπει νά διεισδύει γ ιά  νά ένερ- 
γεΐ έξυπνα. Τά έμπόδια πού ύπάρχουν σ’ αύτόν τόν κόσμο τών κοι
νών Αντικειμένων είναι διάφορα. Τό Ινα χαρακτηρίζεται άπό τ’ 
αύτοκίνητα. Οί πόλεις καί πολλές Αγροτικές περιοχές Ιχουν γ ί
νει τόσο ανασφαλείς γ ιά  τούς πεζούς, ιδιαίτερα γιά  τά παιδιά, 
ώστε οί δδοί καί οί δρόμοι —  τά φυσικά μονοπάτια πρός τόν κό
σμο —  είναι Απρόσιτα σέ πολλούς κατοίκους τοΰ κόσμου. Ά ν  οί 
δρόμοι μπορούσαν ν’ Ανοιχτούν ξανά στούς πεζούς, ή ϊδια ή πόλη 
θά γινόταν ξανά Ινα δίκτυο μορφωτικών Αντικειμένων, τό φυσικό 
σχολείο, πού ύπήρξε σ’ δλόκληρη τήν ιστορία. Έ να  δεύτερο, δμως, 
εμπόδιο θα στεκόταν Ανάμεσα στήν περιοχή πού βρίσκονται τά διά
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φορα καταστήματα ειδών γ ιά  τούς πελάτες, καί στά έργαστήρια δπου 
μένουν άποκλεισμένα τά περισσότερα μορφωτικά άντικείμενα κα
θώς καί ή κατεργασία τους. Στίς παλιότερες πόλεις αύτά τά έμπό- 
δια δέν υπάρχουν· Ό  Ιμπορος δουλεύει έκει πού πουλά, άκάλυπτος 
στήν κοινή θέα. Στή μοντέρνα πόλη, δμως, ύπάρχει άκόμα μιά τρί
τη γραμμή άμυνας. Πολλές μηχανές καί διαδικασίες δέν βρίσκον
ται καν έκεΤ; άλλά κρύβοντας εξω άπό τήν πόλη ή σέ μέρη πού 
μόνο τά άτομα, πού ήδη τό ξέρουν μπορούν νά τίς βρουν. Οί δδη- 
γοί πού θά έντοπίσουν αδτόν τόν κόσμο, γ ιά  τούς άνθρώπους πού 
θέλουν νά τό μάθουν, είναι· άπαραίτητοι, άλλά άκόμα καί αύτούς 
μπορεΐ νά μήν είναι εύκολο νά τούς Ι%οιμάσουμε καί ή .πρόσβαση 
θά Ιξακολουθεΐ νά είναι δύσκολο νά διευθετηθεί. Γιατί αύτά τά 
πολύ Ενδιαφέροντα άντικείμενα εΐναι έπίσης καί τά πιό προσεχτι
κά φυλαγμένα —  τά Επιστημονικά, στρατιωτικά, οικονομικά ή πο
λιτικά άντικείμενα πού φυλάγονται στά εργαστήρια, στίς τράπε
ζες καί στά κυβερνητικά άρχεΐα.

Τά μυστικά μοιάζουν νά εΐναι φυσικά καί άναπόφευκτα στόν 
κόσμο πού είμαστε συνηθισμένοι, άλλά τά Ιξοδα γιά νά τά φυλά
με είναι πολύ μεγάλα. Ή  Επιστήμη, γιά  παράδειγμα, ήταν κάποτε 
Ινα δίκτυο άπό άνθρώπους, πού δούλευαν σ’ δλο τόν κόσμο άντα- 
λάσσοντας ελεύθερα πληροφορίες· Μία άπό τίς άρχικές προτάσεις 
τής Επιστήμης, πού ποτέ δέν άνα,τράπηκε,; ήταν πώς ή πρόοδος 
έςαρτάται άκριβώς άπό τήν Ελεύθερη διάθεση τών αποτελεσμάτων 
τής Επιστημονικής έργασίας. Τώρα τά μέλη καθώς καί τά εργα 
τής επιστημονικής κοινότητας, Ιχουν κλειδωθεί μέσα στίς Εθνικές 
καί Επιχειρησιακές φυλακές, άποκλείοντας άκόμη καί τούς πολί
τες αύτών τών εθνών καθώς καί τούς μετόχους τών έταιριών· Τά 
ειδικά προνόμια πού κερδίζουν) άντισταθμίζονται μέ τό παραπάνω 
άπό τά Εμπόδια στήν άνάπτυξη τής γνώσης. Σ’ Ινα κόσμο πού 
Ελέγχεται καί πού άνήκει στά Ιθνη καί στίς έταιρίες, μόνο μιά 
περιορισμένη χρήση τών μορφωτικών άντικειμένων θά γίνει ποτέ 
δυνατή. Ή  αυξανόμενη, δμως, χρήση αύτών τών άντικειμένων πού 
μποροΰν νά δίατεθοΰν, μπορεΐ νά ενισχύσει τήν διορατικότητα τών 
άνθρώπων άρκετά ώστε νά τούς κάνει Ικανούς νά διασπάσουν αύτά 
τά τελευταία μορφωτικά φράγματα.
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11. Δίκτυα άν'θρώπων

ΙΙαρ’ δλο πού οί άνθρωποι θα μπορούσαν νά μάθουν πάρα πολλά σ’ 
Ινα κόσμο, δπου θά υπήρχε ελεύθερη χρήση τών πραγμάτων, θά 
τούς έξυπηρετούσε πολύ νά Ιχουν τή βοήθεια καί άλλων άνθρώπων. 
Τό κάθε άτομο θά μπορούσε νά μάθει τελικά νά γράφει στή γρα- 
φομηχανή, άν ύπήρχε η γραφομηχανή, άλλά δ καθένας θά μπο
ρούσε νά μάθει νά γράφει μέ διαφορετικό τρόπο. Έχοντας δμως 
μιά δακτυλογράφο πού θά Ικανέ έπίδειξη τής τεχνικής, θά τό 
άποφεύγαμε αύτό, ιδιαίτερα άν περισσότεροι άπδ ενας μαθητές θά 
επωφελούνταν άπό τό ίδιο πρότυπο. Ά ν  συνέβαινε αύτό, οί δυό 
μαθητές θά μπορούσαν νά συγκρίνουν τίς σημειώσεις τους καί, 
ετσι, νά μάθουν κάτι δ ενας άπό τόν άλλο. Καί άν τελικά μαζί μέ 
τό πρότυπο - γνώσεων καί τούς δυό μαθητές ύπήρχε καί κάποιος πού 
είχε παλιά διδάξει γραφομηχανή, είχε κάνει σύγκριση στή πρόο
δο τών διαφόρων μαθητών καί είχε βγάλει μερικά άξιόλογα συμπε
ράσματα, αύτό τό πρόσωπο θά μπορούσε νά χρησιμεύσει γιά νά μειώ
σει τόν χρόνο, πού άπαιτεΐται γιά τή μάθηση τής γραφομηχανής.

Τδ απαραίτητο μέσο γιά τή μάθηση γραφομηχανής είναι, βέ
βαια, ή ϊδια ή γραφομηχανή. Τό πρότυπο - γνώσεων, άν καί δέν εί
ναι άπαραίτητο, θά μπορούσε παρ’ δλα αύτά νά μειώσει άρκετά τόν 
χρόνο τής μάθησης καθώς καί νά βελτιώσει τό τελικό προϊόν- 'Η 
ύπαρξη καί δεύτερου μαθητή, ισάξιου, είναι έπίσης σημαντική, 
ιδιαίτερα στό δτι προσφέρει τό κίνητρο γιά μάθηση καί τήν ευκαι
ρία γιά εξάσκηση. Τό λιγότερο σημαντικό άπ’ δλα είναι δ δάσκα
λος.

Τά σχολεία άντιστρέφουν αύτό τό είδος λογικής. Βέβαια, εί
ναι αλήθεια πώς δέν προσπαθούν νά διδάξουν γραφομηχανή χω
ρίς τήν ίδια τή γραφομηχανή, άλλά συχνά προσπαθούν νά διδά
ξουν ξένες γλώσσες χωρίς τήν βοήθεια κάποιου πού μιλάει ξένες



γλώσσες, χωρίς κάποιον γιά  νά εξασκηθοΰν στίς ξένες γλώσσες καί 
χωρίς κάτι πού νά τούς υποδεικνύει τΙς διαφορές τής γλώσσας πού 
μαθαίνουν, μέ τή δίκιά τους γλώσσα. Ή  γεωγραφία διδάσκεται 
παρόμοια άφήνοντας άνεκμετάλλευτους τούς άνθρώπους πού προέρ
χονται άπό τίς χώρες, πού έξετάζονται. Ή  μουσική διδάσκεται χω 
ρίς δργανα ή μουσικούς, ή έπιστήμη καί τά μαθηματικά άπό άν
θρώπους πού δέν τά ξέρουν. Τά σχολεία ύποθέτουν πώς τό απα
ραίτητο μέσο μάθησης είναι δ δάσκαλος. Αυτός ό δάσκαλος, ή κα- 
θηγητής θά πρέπει νά έχει —  μέ τήν Ιδανική έννοια —  τά ού- 
σιώδη προσόντα γιά  τήν έξάσκηση τής τέχνης του καί θά πρέπει 
επίσης νά είναι Ικανός νά τήν έπιδεικνύει, δμως αυτά είναι δευ 
τερεύοντες ύπολογισμοί. 'Η  άνάγκη μιάς ισότιμης άλληλομόρφωση, 
υποστηρίζεται στά λόγια Ινώ δέν γίνεται καμιά χρήση της στήν 
πράξη.

Τά σχολεία δέν είναι έπίτηδες κακά. Τό νά μάθεις μιά τέχνη, 
νά μάθεις νά τήν έξασκεΐς μέ κάποιον άλλον, πού έπίσης τήν μα
θαίνει, καί νά μαθαίνεις τόν τρόπο πού οί άλλοι τήν έμαθαν είναι 
τρία διαφορετικά πράγματα, πού μερικές φορές συνδέονται, άλλά 
συχνά δχι. Τά σχολεία προσπαθούν νά βρουν δασκάλους, πού νά τά 
συνδυάζουν δλα καί τά τρία είδη μάθησης, άλλά, δπως καταλαβαί
νουμε, συχνά άποτυχαίνουν. 'Ο συνδυασμός είναι πολύ πιό δύσκολος 
άπ’ δ,τι τά έπιμέρους στοιχεία πού τόν άποτελοϋν. “Οταν τά σχο
λεία πράγματι καταφέρνουν αύτόν τόν σπάνιο συνδυασμό, τόν χρη
σιμοποιούν σά νά μήν ήταν καθόλου σπάνιος. 'Ο έμπειρος δάσκα
λος άπαιτεΐται νά ένεργεΐ σάν ένα πρότυπο - γνώσεων καί σάν παρ- 
τεναίρ έξάσκησης γιά τόν κάθε σπουδαστή άτομικά, γ ιά  νά μή 
ποΰμε τίποτα γιά τά πολλά καθήκοντα πού είναι άσχετα μέ τή μά
θηση καί τή διδασκαλία. 'Η  πιό σπάνια ικανότητα γιά  ένα δάσκα
λο είναι συνήθως ή ικανότητα τής διάγνωσης τών δυσκολιών τής 
μάθησης, ικανότητα πού άποκτάται μέ τή παρατήρηση τής μάθη
σης κάτω άπό ποικίλες συνθήκες. Στό σχολείο, δ χρόνος πού θ’ 
άφιερωθεΐ γ ιά  τή χρήση αύτής τής σπάνιας ικανότητας πρέπει νά 
περιλαμβάνει καί δλες τίς άλλες λειτουργίες πού ύπάρχουν στό ρό
λο τοΰ δασκάλου. Μ’ αύτό τόν τρόπο τά σχολεία κατορθώνουν νά 
άποκτοΰν άφθονες πηγές μάθησης καί υστέρα νά τούς λείπουν. Τίς 
κάνουν δλες μαζί ένα πακέτο, καί κατόπι τό τοποθετούν άνάποδα.
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Ά λλ’ δμως, αύτό πού κάνουν τα σχολεία προσφέρει Ινα Εξαι
ρετικό μοντέλο για  τήν δργάνωση των μορφωτικών μέσων· 'Απλώς 
τό μοντέλο πρέπει να χρησιμοποιηθεί άντίστροφα. Τά μορφωτικά 
μέσα πρέπει νά χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα τό Ινα άπό τ’ αλλο, 
καί ή προτεραιότητα πού θά δίνεται νά είναι άντίστροφη μέ αύ
τή τών σχολείων. Πρώτο, πρέπει νά δίνεται προσοχή στήν παρο
χή τών πληροφοριών μέ τή μορφή τών αρχείων, στά δργανα πο’/ 
δημιουργοΰν καί κάνουν κατανοητά αύτά τά άρχεΐα, καί τ  άλλα 
άντικείμενα στά όποια ύπάρχουν πληροφορίες. Ή  δεύτερη προτε
ραιότητα πρέπει νά δοθεί στήν παροχή πρότυπων - γνώσεως, 
ανθρώπων πού μποροΰν νά Ιπιδείξουν τή γνώση πού πρόκειται v‘ 
άποκτηθεΐ. Ή  τρίτη προτεραιότητα πρέπει νά δοθεί στήν παροχή 
ισότιμων μαθητών, συμμαθητών δηλαδή μέ τούς οποίους μπορεί 
πραγματικά κανείς νά μοιρασθεΐ αύτά πού μαθαίνει. Ή  τέταρτη 
καί τελευταία, προτεραιότητα πρέπει νά δοθεί στήν προμήθεια Εκ
παιδευτικών πού άπό τήν άποψη της πείρας μποροΰν νά διευκολύ
νουν τή χρήση τών πιό ούσιαστικών μέσων μάθησης. Οί Εκπαι- 
δευτικοί θά μπορούσαν νά Ιχουν πρωταρχική σημασία, Εφόσον 
οΕ άλλοι παράγοντες Ικτιμηθοΰν καί άξιοποιηθοϋν σωστά. Είναι 
ολοφάνερο, δμως, πώς αύτό είναι πού οί Εκπαιδευτικοί κάνουν με 
τό χειρότερο τρόπο δταν ενσωματώνονται στό σχολείο, δχι Επειδή 
είνα: Εκπαιδευτικοί, άλλά επειδή τό σχολείο τούς δίνει έξουσίε; 
πού διαφθείρουν τήν κρίση τους.

Τά πρότυπα - γνώσης διαφέρουν άπό τά μορφωτικά άντικεί- 
μενα άπό δύο σημαντικές άπόψεις: Πρώτο, πρέπει προσωπικά νά 
συμφωνούν γιά τή χρήση τους σάν πηγές μόρφωσης. Δεύτερο, συ
χνά Ιχουν πρόσθετη προσαρμοστικότητα καί άλλα δευτερεύοντα 
πλεονεκτήματα ώστε ν’ άξίζει ή φασαρία γιά  νά κερδίσει κανείς 
αύτή τή συμφωνία. Σ’ αύτόν τόν τεχνολογικό αΕώνα δέν είναι απ'- 
λυτα άπαραίτητοι, άφοΰ οΕ γνώσεις πού διδάσκουν μποροΰν νά κα- 
ταγραφοΰν μέ τόν Ινα ή τόν άλλο τρόπο, άλλά είναι βολική ή χρη
σιμοποίησή τους. Ή  άνώτερη προσαρμοστικότητα τών άνθρωπίνων 
προτύπων Ιπιδείχτηκε πρόσφατα στό Πανεπιστήμιο τοΰ Στάνφορντ 
σ’ ενα πείραμα τοϋ Πάτρικ Σάπε, σχετικό μέ τήν χρήση τοΰ ήλεχ 
τρονικοΰ Εγκεφάλου σάν δάσκαλου. 1 ΟΕ κομπιοΰτερς είχαν προγ-

1. *0 συγγραφέας παρατήρησε προσωπικά αδτδ τδ πείραμα τδ 1966, είδε
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γραμματισθεΐ νά διδάσκουν άνάγνωση καί άριθμητική στούς μαθη
τές τής πρώτης δημοτικού. ΟΕ κομπιοΰτερς έργάζονταν καλά δσο 
πίσω άπδ κάθε παιδί βρισκόταν καί ένας δάσκαλος γ ιά  ν’ άσχολεϊ- 
ται μέ τίς Απρόβλεπτες άντιδράσεις του. Ή  πιό τυπική άντίδρασί) 
ήταν ή εισαγωγή ένός μολυβιοΟ κάτο) άπό τά πλήκτρα τοΰ κο· 
μπιοΰτερ- Ό  κομπιοΟτερ θά μποροΰσε, βέβαια, να προγραμματισθεί 
ώστε νά διευθετεί κάθε μιά άπό αύτές τίς άπρόσμενες άντιδράσεις, 
άλλά έτσι κι άλλιώς στό τέλος τοΰ τρίτου χρόνου τοΰ πειράματος 
οί προγραμματιστές βρισκόντουσαν πολύ πιό πίσω στίς έρωτήσεις 
τών παιδιών άπ’ δσο στήν άρχή τοΰ πειράματος. Οί κομπιοΰτερς 
μπορεΐ νά είναι ίκανοί νά διδάσκουν άλλους κομπιοΰτερς, άλλά 
φαίνεται πώς οΕ άνθρωποι μαθητές θά έξακολουθήσουν, γιά βρισμέ
νο καιρό τουλάχιστον, νά εξυπηρετούνται καλύτερα άπό τ’ ανθρώ
πινα μοντέλα.

Τά πρότυπα - γνώσεων είναι άφθονα. Υπάρχουν σχεδόν 
πάντα σέ κάθε περιοχή περισσότεροι άνθρωποι πού'κατέχουν μιά 
συγκεκριμένη ικανότητα άπ’ δ,τι άνθρωποι πού νά θέλουν νά τή 
μάθουν. ΟΕ κύριες έξαιρέσεις είναι δταν μιά νέα ικανότητα έφευ- 
ρίσκεται ή είσάγεται σέ μιά νέα περιοχή. "Οταν συμβαίνει αύτό, 
τά πρότυπα γνώσεων πολλαπλασιάζονται γρήγορα καί σύντομα 
βρίσκονται σέ ισορροπία σχετικά μέ τή ζήτηση τών ύπηρεσιών τους. 
Μόνο στά σχολεία και τά παρόμοια μονοπωλιακά ίδρύματα Ιχουν 
έλλειψη άπό πρότυπα γνώσεων. Τά σχολεία προσπαθούν ν’ Απα
γορεύσουν τήν χρήση τών προτύπων πού δέν Ιχουν γραφτεί στήν 
"Ενωση τών δασκάλων καί καθηγητών. Μερικοί άπδ τούς πιό διά
σημους μουσικούς τοΰ κόσμου, πού Ιφυγαν άπδ τήν Γερμανία τήν 
έποχή τοΰ Ναζιστικοΰ τρόμου, δέν είχαν τήν άδεια νά διδάσκουν 
μουσική στά σχολεία τών ΗΠΑ. ΟΕ εργατικές ένώσεις και τά επαγ
γελματικά σωματεία περιορίζουν τήν άνεπίσημη έξάσκηση Ινδς 
έπαγγέλματος, δημιουργώντας συχνά σοβαρές Ιλλείψεις ζωτικών 
υπηρεσιών· ΟΕ νοσοκόμες, γιά παράδειγμα, είναι λίγες στίς ΗΠΑ, 
κυρίως γιατί τό έκπαιδευτικό πρόγραμμα έπεκτείνεται ξανά καί 
ξανά άπδ τίς σχολές νοσοκόμων, ώστε τά Ιξοδα έκπαίδευσης βρί
σκονται πέρα άπό τίς δυνατότητες τών κοριτσιών στά δποία τδ

τοδς παραστάτες πίσω άπό κάθε παιδί καί μίλησε μέ τους προγραμματιστές 
καί τό έρευνητικό προσωπικό.
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έπάγγελμα προσφέρει ευκαιρίες κοινωνικής κινητικότητας. Οί πε
ριορισμοί σΐήν έξάσκηση ένός έπαγγέλματος συνήθως αίτιολογοΰν- 
ται άπό τήν άποψη τοΟ Επαγγελματικού Επιπέδου καί τής προστα
σίας τοΰ κοινοΰ, Μερικές φορές αυτοί οί Ισχυρισμοί είναι αληθι
νοί, άλλά τίς περισσότερες φορές είναι δλοφάνερα άπατηλοί. Τά 
καλύτερα πρότυπα γνώσεων είναι συχνά Εκείνα πού έχουν πρόσφα
τα άποκτήσει τή γνώση. Τά παιδιά μαθαίνουν άνάγνωση άπό τά 
μεγαλύτερα άδέλφια τους, καμιά φορά μέ μιά Ικπληκτική εύκολία· 
Τά άγγλικά σχολεία ήταν πράγματι οίκο νομικά σέ μιά έποχή, 
δταν δ Τζόζεφ Αάνκαστερ είσήγαγε τή συστηματική χρησιμοποίη
ση τών μεγαλύτερων μαθητών γιά  νά διδάσκουν τούς μικρότερους. 
Αδτό τό σύστημα ήταν πολύ καλύτερο άπ’ δ,τι συχνά είναι τά σχο
λεία καί πολύ πιό φτηνό. "Εχει κι αύτό, δπως καί οί άλλοι τύποι 
σχολείων, τό μοιραίο ελάττωμα νά μήν Επιτρέπει στό μαθητή νά 
διαλέξει τόν δάσκαλό του, τό θέμα του, τή θέση του καί τδ χρόνο 
διδασκαλίας του.

Τά πρότυπα γνώσεων θά έπρεπε νά οργανώνονται σά μορφω
τική πηγή ώστε νά δίνουν στόν κάθε μαθητή τήν πιό πλατιά Επι- 
λογή πρότυπων καί σέ κάθε πρότυπο τή μεγαλύτερη έλευθερία νά 
δεχτεί ή νά άπορρίψει Ινα μαθητή. Αύτό άπαιτεΐ πρώτα μιά άπου- 
σία περιορισμών καί δεύτερο έναν κατάλογο μέ τά ονόματα πρότυ
πων γνώσεων γιά  κάθε είδος. Στήν Ιδανική περίπτωση, δέν θά 
ύπήρχαν κανενός είδους ιδιαίτεροι περιορισμοί. Οί σχέσεις πρότυ
που γνώσεων μέ τδν μαθητή ύπόκεινται σέ κινδύνους καί σέ κατα
χρήσεις, δπως καί κάθε είδος άνθρώπινων σχέσεων, άλλά οί γενικοί 
νόμοι καί έθιμα πού καλύπτουν δλες τίς σχέσεις προσφέρουν τήν 
καλύτερη δυνατή προστασία. Τό νά μαθαίνει κανείς άπό μόνος του 
δέν δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους. Τδ πλεονέκτημα νά Επιτρέ- 
ψουμε στδ μαθητή νά ζητήσει καί νά βρει Ενα πρότυπο άπδ τδ 
όποιο θά μάθει, άξίζει γενικά δλον τόν πρόσθετο κίνδυνο πού πε
ρικλείει μιά τέτοια έλευθερία. Τδ νά μή μαθαίνουμε δμως αδτά 
πού πρέπει νά μάθουμε είναι αύτό πού περικλείει τούς μεγαλύτε
ρους κινδύνους άπ’ δλα τ’ άλλα.

Ή  έκδοση καταλόγων μέ δνόματα πρότυπων γνώσεων δέν εί
ναι ουσιαστικά δύσκολη. ’Αληθινά βολικοί καί κατανοητοί κατά
λογοι θά μπορούσαν νά είναι τόσο πολύτιμοι, ώστε νά δικαιολο-



γοΰν μιά σημαντική έπένδυση. Ή  εόθύνη yea τήν σύνταξή καί τή 
διάθεση τέτοιων καταλόγων θά Ιπρεπε πιθανόν ν’ Ανατεθεί σέ όπη- 
ρεσίες κοινής ώφελείας. Τά πρότυπα πού θά ήταν πρόθυμα νά προ
σφέρουν Αποδείξεις γιά  τίς ικανότητες τους θά γράφονταν στδν κα
τάλογο χωρίς έπιβάρυνση. Αύτοί πού προτιμούν νά μήν καταχω- 
ρηθούν τά όνόματά τους στόν κατάλογο, θά μποροΰν νά τακτοποιή
σουν τό θέμα τους χρησιμοποιώντας δικά τους μέσα δημοσιότητας.

Ή  χρηματοδότηση τών συμβολαίων γιά  τήν διδασκαλία τών 
διαφόρων γνώσεων μπορεΐ νά Αντιμετωπισθεΐ καλύτερα άφοΰ συ
ζητηθεί ή δργάνωση τών άλλων οικονομικών πόρων πού άφοροΰν 
τήν μόρφωση. Οί ικανότητες πού άπαιτοΰνται γ ιά  μιά Αποτελεσμα
τική συμμετοχή στόν μοντέρνο κόσμο ίσως νά πρέπει νά διδάσκον
ται μέ δημόσια Ιξοδα. Στήν περίπτωση αύτή, ή υπηρεσία κοινής 
ώφελείας πού θά Αναλάμβανε τόν κατάλογο τών πρότυπων γνώ 
σεων, θά μποροΰσε νά Αναλάβει καί τήν πληρωμή τους. Ο! δημό
σιες πληρωμές, δμως, δέν θά πρέπει νά καταβάλλονται παρά μόνο 
δταν θά ύπάρχουν Αποδείξεις πώς διδάχτηκε μιά ουσιαστική λει
τουργία καί σ’ ενα άποδεχτό έπίπεδο. Τά Ιδιωτικά συμβόλαια θά 
μποροΰν ν’ Αφήνονται στίς έπιθυμίες τών συμβαλλόμενων μερών.

’Έχοντας Αποκτήσει μιά ικανότητα, οί άνθρωποι χρειάζονται 
κάποιον μέ τόν όποιον νά τήν Ιξασκοΰν. ’Αλλά ή ύπαρξη συντρό
φων είναι σημαντικό πράμα καί πριν Από τήν έξάσκηση. ΙΙοιός θά 
σκοτιζόταν νά μάθει μιά τέχνη άν δέν ύπήρχαν κι άλλοι γιά  νά 
τή μοιρασθεΐ μαζί τους, σύντροφοι έξερευνητές τοΰ νέου έδάφους 
πού Ανοίγεται Απ’ αύτή τήν τέχνη. Πολλές τέχνες τίς μαθαίνει 
κανείς μαζί μέ τούς συντρόφους του, χρησιμοποιώντας τό πρότυπο 
πού διδάσκει τή τέχνη στό γενικό περιβάλλον- Συχνά είναι δύσκο
λο νά διακρίνει κανείς τούς συντρόφους Από τά πρότυπα πού διδά
σκουν τήν τέχνη· Στις συνηθισμένες δια - προσωπικές σχέσεις δέν 
χρειάζεται ο5τε ύπάρχει κανένα δφελος στό νά ξεχωρίσουμε τά 
πρότυπα γνώσεων άπό τούς συντρόφους. ’Αντίθετα, ή μάθηση Απο
κτάται καλύτερα δταν δέν γίνονται τέτοιες διακρίσεις. Υπάρχει 
δμως μιά σημαντική διάκριση πού μπορεΐ ν’ Αγνοηθεί μόνον δταν 
τά ίδια τά άτομα είναι πρόθυμα νά τήν Αγνοήσουν. ΟΣ σύντροφοι 
είναι μεταξύ τους ίσοι καί ώφελοΰνται Αμοιβαία Από τις σχέσεις 
τους. Μποροΰν νά παίζουν τέννις μαζί, νά πάνε μαζί γ ιά  έξερεύ-
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νηση, νά μελετήσουν μαζί μαθηματικά, ή νά στήσουν μαζί σκηνή· 
Ά ν  είναι ίσοι, προσφέρουν ΙξίβΟυ ό καθένας στούς σκοπούς τοϋ 
άλλου. Τό νά βοηθάμε δμως τόν μικρότερο άδελφό ή άδελφή νά 
μάθει αδτο πού θέλει είναι διαφορετικέ. Μπορεί νά είναι - Ιξίσου 
εύχάριστο καί γιά τούς δυό στήν άρχή, άλλά ή ευχαρίστηση ξε
θυμαίνει γρήγορα. Ο! σχέσεις μεταξύ ίσων συντρόφων διαλέγονται 
ελεύθερα καί διατηρούνται Ιλεύθερα· Ή  διαμόρφωση δμως μιάς 
ικανότητας συχνά απαιτεί κάποιο είδος άποζημίωσης γιά τδ πρό
τυπο γνώσεων, ίφόσον ή σχέση μέ τδν μαθητή διατηρηθεί δσο 
καιρό θέλει δ τελευταίος. Χρειάζεται λοιπόν μιά μέθοδος γιά  τήν 
άνταμαιβή τών πρότυπων πού διδάσκουν μιά τέχνη, πράγμα πού 
δέν χρειάζεται στίς σχέσεις μεταξύ ίσων συντρόφων-.

Τό νά βρει κανείς τούς συντρόφους του σημαίνει άπλώς πώς 
πρέπει νά ξέρει ποϋ βρίσκονται καί νά μπορεί νά πάει Ικεΐ, νά 
τούς γράψει ή νά ιούς τηλεφωνήσει. Γειτονιές Ιλεύθερες άπό τούς 
κινδύνους τοΰ'άύτοκινήτου είναι τό μόνο πού χρειάζονται- τά παι
διά γ ι’ αύτόν ιόν σκοπό. Καθώς δμως οί Ικανότητες καί οί γνώσεις 
αναπτύσσονται οί καλλίτεροι απομακρύνονται άπό τή γειτονιά καί 
πηγαίνουν πιό πέρα γιά  νά βρουν άξιόλογους συναγωνιστές.

Τά σχολεία, δπως είναι τώρα οργανωμένα τά πράγματα, συμ
πληρώνουν τίς γειτονιές, άλλά δημιουργούν τόσα έμπόδια γιά δμά- 
δες συντρόφων δσες καί ευκαιρίες. Στά σχολεία, οί δμάδες άπό 
συντρόφους σχηματίζονται γύρω άπό τούς στόχους τοϋ δασκάλου 
ή γύρω άπό τά συμφέροντα αυτών πού τούς παρασύρουν στά ναρ
κωτικά. Οί σπουδαστικές δμάδες δυσκολεύονται νά συναγωνιστούν 
&ύτές τις δύο τάσεις. Ά λλά γιά  τούς έφήβους ή γειτονιά δέν χρη
σιμεύει πιά σάν επαρκής βάση γιά  έπαφές. Ά ν  χρησίμευε, τότε 
τό τηλέφωνο καί τ’ αυτοκίνητο θά ήσαν άκόμη πιό περιττά. Αύ
τά τά δργανα κατηγοροΰνται γιά  τήν διάλυση τής κοινότητας μέ 
άνθρώπινο πρόσωπο, άλλά ουσιαστικά μαζί μέ τά σήριαλ «Μέιν 
Στρήτ» καί «ΙΙέυτον Πλέις», επισημαίνουν τά δρια τής κοινότητας.

Στούς ενήλικους, μέ τά συχνά Ιδιαίτερα Ιξειδικευμένα Ινδια- 
φέροντά τους, άκόμα καί οί μεγαλύτερες πόλεις δέν μποροΰν νά 
τούς προσφέρουν πάντοτε αληθινά ίσους συντρόφους. Τό μεγαλύτε
ρο παράδειγμα σ αύτό είναι ή επιστημονική κοινότητα, πού πρέ
πει νά είναι παγκόσμια γιά  νά γίνονται οί πιό καρποφόρες συναντή
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σεις ισότιμων συντρόφων· Ή  έπιστημονική κοινότητα δείχνει έπί
σης πως τό ταίριασμα συντρόφων μπορεΐ ν’ αναπτυχθεί ή νά άπο- 
τύχει.

Ή  λογική δομή της επιστήμης προσφέρει ενα πλαίσιο γιά τήν 
ταύτιση προσώπων μέ ίδια Ινδιαφέροντα, ΟΕ έφημερίδες της προ
σφέρουν ενα μέσο επικοινωνίας. Οι κανόνες της γ ιά  τή λογική καί 
τά κριτήρια τών αποδειχτικών στοιχείων προσφέρουν τίς παρά
μετρες γιά καρποφόρες συναντήσεις. Τά έπιτεύγματά της Αδιάλει
πτα γεννούν νέα προβλήματα πού προσφέρουν στούς Ιρευνητές κοι
νά Ινδιαφέροντα. 'Ό λα αύτά τά πλεονεκτήματα τής Ιπιστήμης, 
σάν Ινα δίκτυο συσχετιζομένων ενδιαφερόντων πού προσφέρουν 
μιά Ιδανική βάση γιά τόν σχηματισμό μιας δμάδας άπό συντρό
φους, Ιχουν τώρα Αντισταθμιστεί Από τά εμπόδια πού βάζουν οί 
θεσμοί. Τά κρατικά καί Ιπιχειρησιακά συμφέροντα ύπαγορεύου:?

*  ποιοι μποροΰν νά μιλήσουν ή  νά γράφουν καί σέ ποιον,. μέ 
ποιους δρους, πότε, πώς καί ποΰ. Μόνο τό μοντέλο μιας επιστημο
νικής κοινότητας Ιχει μείνει προσιτό καί γιά  Αλλες δμάδες μέ 
Ινδιαφέροντα πού είχαν λιγότερη Ιπ«υ χΐα  στό καρποφόρο σχημα
τισμό ομάδων άπό ίσους συντρόφους Απ’ δ,τι είχαν ο! Ιπιστήμο- 
νες.

Τά πλεονεκτήματα τής Ιπιστήμης στήν προώθηση τής επικοι
νωνίας μεταξύ δμοτίμων συντρόφων είναι τδ ίδιο φυσικά δπως καί 
οί δυνάμεις πού τώρα τά Ιχουν διαλύσει. Ή  μοντέρνα «λογική» δο
μή τής Ιπιστήμης δέν υπήρχε Ινα αιώνα πρίν. Οδτε ύπήρχαν οΕ 
σημερινές εφημερίδες της ή οΕ σημερινοί κανόνες της σχετικά με 
τή λογική ή τά Αποδεικτικά στερεότυπα. ΟΕ Αρχές δλων αύτών 
ύπήρχαν ήδη, Αλλά κι αύτές πρίν άπό δυό αιώνες ήταν Αμυδρά 
προμηνύματα.

Ευτυχώς, άλλες Ινδιαφέρουσες κοινότητες δέν χρειάζεται νά 
ξαναχαράξουν τά βήματα, τής έπιστήμης. Τό παράδειγμά της κα
θώς καί τά προϊόντα της έκαναν δυνατή τή συντόμευση αύτών τών 
βημάτων. Σήμερα δ οποιοσδήποτε ένδιαφέρων χώρος μπορεΐ νά 
περιγράφει μέ τέτοιο τρόπο ώστε Ινας ηλεκτρονικός Ιγκέφαλος 
μπορεΐ νά ταιριάξει τά πρόσωπα πού τόν μοιράζονται. ΟΕ μαθητές 
πού ψάχνουν γιά  συντρόφους τό μόνο πού χρειάζεται είναι νά πα
ρουσιάσουν τούς εαυτού; τους καί τά Ινδιαφέροντά τους γιά  νά
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βροΰν τδ ταίρι τους στή γειτονιά, στήν πόλη, στή χώρα ή στδν κό
σμο. Ό  ηλεκτρονικός εγκέφαλος δέν είναι απαραίτητος. Στή γε ι
τονιά αρκεί ενας πίνακας άνακοινώσεων, στήν πόλη μιά Ιφημερί- 
δα, στή χώρα Ινα περιοδικό μεγάλης κυκλοφορίας, στδν κόσμο μιά 
διεθνής Ιφημερίδα. "Ολα αυτά τά μέσα καθώς καί άλλα χρησιμο
ποιούνται καί θά Ιπρεπε νά χρησιμοποιούνται γιά  νά βρίσκει κα
νείς τό ταίρι του, άλλά οί ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι μποροΰν νά κά
νουν τδ ταίριασμα εύκολότερο καί πιδ ευέλικτο-

Ή  λειτουργία ένός δικτύου γιά τδ ταίριασμα συντρόφων θά 
ήταν απλή. Αύτδς πού θά τδ χρησιμοποιούσε θά Ιδινε τδ δνομα 
καί τή διεύθυνσή του καί θά περιέγραφε τή δραστηριότητα πού θά 
ήθελε νά μοιραστεί μέ άλλον. 'Ένας ηλεκτρονικός Ιγκέφαλος θά 
τοΰ Ιδινε πίσω τό δνομα καί τίς διευθύνσεις δλων δσων θά είχαν 
δώσει παρόμοιες περιγραφές. Ο! άνθρωποι πού θά χρησιμοποιού
σαν τδ σύστημα θά ήσαν γνωστοί μόνον στούς πιθανούς συντρό
φους τους.

'Όπως καί στήν περίπτωση τών πρότυπων γνώσεων, μιά ύπη- 
ρεσία κοινής ώφελείας θά μποροΰσε νά προσφέρει δωρεάν ύπηρε- 
σίες γιά  τήν εξεύρεση τών συντρόφων. Αύτό θά δικαιωνόταν δχι 
μόνο άπό μορφωτικής πλευράς, άλλά καί σάν ύποστήριξη τοϋ δι
καιώματος τής έλευθερίας τοΰ συνέρχεσθαι. Τδ ίδιο δικαίωμα θά 
Ιπρεπε νά έπεκταθεϊ ώστε νά περιλάβει τήν άπαγόρευση τοΰ συνέρ
χεσθαι άκουσίως, μέ τήν μορφή τής άναγκαστικής φοίτησης στδ 
σχολείο- Ά ν  είχαν πάρει στά σοβαρά τήν έλευθερία τοΰ τύπου καί 
τοΰ συνέρχεσθαι καί τά δημόσια μέσα ήσαν προετοιμασμένα γιά νά 
προσφέρουν αύτές τίς ελευθερίες σ’ δλους, τότε ή ύποχρεωτική σχο
λική παρακολούθηση, ή στρατιωτική θητεία καί ο! άλλες κοινές 
σημερινές ύποχρεώσεις θά ήταν περιττές.

Καθώς τά σχολεία θ’ άντικαθιστοΰνται άπό τά δίκτυα μορ
φωτικών αντικειμένων, τά πρότυπα γνώσεων καί τούς συντρόφους, 
ή ζήτηση έκπαιδευτικών θ’ αυξηθεί παρά θά μειωθεί. Οί έκπαιδευ- 
τικοί αύτοί θά Ιχουν διαφορετικά καθήκοντα άπ’ δ,τι Ιχουν σήμε
ρα στδ σχολείο καί δέν θά είναι δλοι οΕ ίδιοι άνθρωποι. Ή  άνάγκη 
γιά άνθρώπους μέ πραγματική ικανότητα στά διοικητικά θέματα, 
στή διδασκαλία καί στή μόρφωση θ’ αύξηθεΐ καθώς καί οΕ άμοι- 
βές τους άπδ τήν άποψη τών έπιτευγμάτων τους στήν παιδεία, τής

155



έπαγγελματικής έλευθερίας καί τοΰ εισοδήματος. Εκείνοι πού οί 
είδικότητές τους άναφέρονται κυρίως στήν πρόσληψη, έπίβλεψη καί 
άπόλυση τδν  δασκάλων καί καθηγητών, στίς δημόσιες σχέσεις μέ 
τούς γονείς, στήν κατάρτιση τοΰ σχολικού προγράμματος, στήν άγο- 
ρά τών σχολικών βιβλίων, στή διατήρηση τών γηπέδων καί τών 
διευκολύνσεων καί στήν έπίβλεψη τών σχολικών άθλητικών άγώ- 
νων μπορεΐ νά μή βρίσκουν άγορά γιά τίς είδικότητές τους. Ουτε 
καί οί δάσκαλοι πού άσχολοΰνται μέ τήν φροντίδα τών παιδιών, 
τό πρόγραμμα τών μαθημάτων ή μέ τήν τήρηση τών μαθητικών 
Αποτελεσμάτων θά έβρισκαν, έκτός άν έγκαταλείψουν τήν παιδεία 
γιά μιά άλλη έργασία πού θά Ιχει σχεδιαστεί μέ μεγαλύτερη τι
μιότητα.

Τουλάχιστον τρία είδη έπαγγελματιών έκπαιδευτικών θά I- 
χουν μεγάλη ζήτηση: πρώτα, οί σχεδιαστές καί οί διαχειριστές 
τών δικτύων τών εκπαιδευτικών μέσων πού περιγράφηκαν περιλη
πτικά' δεύτερο, οί παιδαγωγοί πού μποροΰν νά σχεδιάσουν άποδο- 
τικά άτομικά μορφωτικά προγράμματα, νά διαγνώσουν τίς έκπαι- 
δευτικές δυσκολίες καί νά ύποδείξουν μιά Αποτελεσματική θερα
πεία' καί τρίτο, οί ήγέτες σέ κάθε κλάδο τής μάθησης·

Τά δίκτυα τών μορφωτικών μέσων είναι άπλά στήν ούσία καί 
θά άποδώσουν μόνο άν διατηρηθούν άπλά στή λειτουργία τους. Τό 
είδος τής άπαιτουμένης άπλότητας, δμως, είναι συχνά σημάδι Ιδιο
φυίας. Οί άνθρωποι πού μποροΰν νά πολλαπλασιάσουν τίς ύπηρε- 
σίες πού προσφέρονται στούς άλλους άνθρώπους και παρ’ δλα αύ
τά νά μή στέκονται Ιμπόδιο στό δρόμο τους είναι σχετικά σπάνιοι.

Οί σχεδιαστές τών νέιον δικτύων θά πρέπει νά κατανοούν τή 
γνώση, τούς άνθρώπους καί τήν κοινωνία δπου ζοΰν· Θά πρέπει 
νά άφιερωθοΰν στήν ίδέα τοΰ αύτοκατευθυνόμενου μαθητή, στήν 
έξατομικευμένη παιδεία. Θά πρέπει νά καταλάβουν τά Ιμπόδια στή 
ροή τών πληροφοριών καί πώς νά τά μειώνουν χωρίς νά προκαλοΰν 
άντίθετες ένέργειες πού θά διαλύουν τίς προσπάθειές τους. Πάνω 
άπ’ δλα δμως θά πρέπει νά Ιχουν τήν ικανότητα ν’ άντιστέκονται 
στόν διαρκή πειρασμό νά κατευθύνουν επιτήδεια τίς σπουδές τών 
πελατών τους, άντί νά ανοίγουν δλο καί καινούργιες πόρτες, καί 
ίσως επικίνδυνες, γιά τίς Ιρευνές τους.

Οί δάσκαλοι άπολάμβαναν μεγάλες τιμές προτοΰ νά ύπάρ-
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ξουν τά σχολεία, καί θά τίς απολαύσουν ξανά δταν θά είναι Ιλεύ- 
θεροι νά έξασκήσουν τδ Ιπάγγελμα τους χωρίς τούς περιορισμούς 
της αναγκαστικής φοίτησης, τοϋ ύποχρεωτικοΰ προγράμματος καί 
των τοίχων της τάξης. Τδ κέντρο ένός άνεξάρτητου μορφωτικού 
έπαγγέλματος θά είναι δ παιδαγωγός, τώρα μιά άσχημη λέξη, πού 
κάποτε δμως θά ξαναβρεΐ τδ νόημά της, δταν οΕ μαθητές, οί γο
νείς καί οί δάσκαλοι θά είναι έλεύθεροι νά παίρνουν ύπεύθυνες έκ- 
παιδευτικές άποφάσεις. Τότε θ’ άνακαλύψουν πώς χρειάζονται συμ
βουλή καί βοήθεια στην Ιπιλογή τών προγραμμάτων μάθησης, στήν 
έκλογή τών πρότυπων γνώσεων, στήν ανακάλυψη τών συντρόφων, 
στήν εύρεση της ήγεσίας στίς δύσκολες προσπάθειες. Διαφορετικά 
άπ’ αύτδν πού άνήκει στδ δίκτυο, δ ανεξάρτητα εργαζόμενος παι
δαγωγός δέν θά είναι ύποχρεωμένος νά καταπνίγει τήν γνώμη του 
καί τίς άξίες πού πιστεύει, γιά χάρη τοΰ πελάτη του. Θά είναι 
έλεύθερος στίς άξιολογήσεις του, γιατί κι δ πελάτης του θά μπο- 
ρεΐ νά κάνει τδ ίδιο. Δέν θά Ιχει άλλο τρόπο νά διαμορφώσει τίς 
αποφάσεις τοΰ πελάτη του παρά μόνο μέσω τής πειστικότητας τής 
συμβουλής του. Καί θά Ικανέ καλά νά Ιχει δίκιο καί νά είναι πει
στικός, γιατί οί πελάτες του θά τόν θεωρήσουν ύπεύθυνο- Αύτδ τό 
Ιπάγγελμα δέν κάνει γιά τούς δειλούς, άλλά δ ικανός παιδαγωγός 
θά βρει σ’ αύτδ τήν άνταμοιβή τοΰ παλιοΰ οίκργενειακοΰ γιατροΰ, 
τοΰ άνθρώπου πού δημιούργησε τή φήμη μέ τήν δποία άκόμη ζοΰν 
οί μοντέρνοι ειδικευμένοι γιατροί. Θά ύπάρχει, βέβαια, χώρος γιά  
πολλές παιδαγωγικές ειδικότητες, δπως τά τέστ καί ή παιδαγω
γική ψυχιατρική, πού δμως θά Ιχουν λιγότερη ζήτηση καθώς θά 
λιγοστεύει ή ζημιά πού κάνει τό σχολείο. Τελικά τό νέο παιδαγω
γικό Ιπάγγελμα μπορεί νά ύποκύψει στήν ύπερ - έξειδίκευση πού 
προσβάλλει τώρα τήν Ιατρική, άλλά μέχρι τότε θά Ιχει προσφέρει 
τή συμβολή του.

Ό  ρόλος τοΰ έκπαιδευτικοϋ ήγέτη είναι κάπως πιό Ακαθόρι
στος άπό τό ρόλο τοΰ διευθυντή δικτύου ή τοΰ παι&αγωγοΰ. Αύτό 
συμβαίνει Ιπειδή ή ίδια ή ηγεσία είναι δύσκολο νά δρισθεΐ. Ή  
περιγραφή τοΰ Γουώλτερ Μπέιγκχοτ γιά  τδν ήγέτη, σάν τόν άν
θρωπο πού βρίσκεται μπροστά δταν οί άνθρωποι αποφασίσουν νά 
πανε σέ μιά συγκεκριμένη κατεύθυνση, δέν είναι άρκετή.2

2. Γουδδλτερ Μπέιγκχοτ, «Φυσική καί Πολιτική», ίκδ . Νόρμαν Σοίίντ



Ή  ήγεσία, δπως καί ή εκπαίδευση, δέν περιορίζεται σέ δια
νοητικές έπιδιώξεις. 'Υπάρχει οπουδήποτε οί άνθρωποι κάνουν π ρ ά 
γ μ α τ α  μαζί καί Ιδιαίτερα δταν ή πορεία γίνεται δύσκολη. Τότε εί
ναι πού ή αληθινή ήγεσία διακρίνεται, καί συνήθως έξαρτιέται πε
ρισσότερο άπό τή σχετική προηγούμενη μάθηση παρά άπό τίς προ
σωπικές ικανότητες τίς τόσο άγαπητές στόν κόσμο τοΰ μυθιστορή
ματος. Δέν ύπάρχει. κανένα τέστ πού νά ισχύει σχετικά μέ τήν 
ήγεσία, ούτε καί ή προηγούμενη πείρα. "Οπως παρατηρεί καί ό 
Τόμας Κάν στή «Δομή των Επιστημονικών Επαναστάσεων», ακό
μα καί σέ πεδία μέ τόση άκαμφία, δπως οί φυσικές έπιστήμες, οί 
ηγήτορες τής επιστήμης δέν μπορεΐ παρά νά άποδεικνύονται κατά 
περιόδους βασικά λανθασμένοι.® Άπό τήν άλλη μεριά ούτε Ινα ύπο- 
κατάστατο ηγεσίας καί ήγετών δέν Ιχει παραμείνει στίς ζωτικές 
μορφωτικές πηγές γιά νά βοηθηθοΰν οί μαθητές νά βροΰν· Οί ήγέ
τες θά προβάλλουν βέβαια, τούς Ιαυτούς τους καί τό αποτέλεσμα 
θά πρέπει οπωσδήποτε νά εξαρτηθεϊ άπό τό ταίριασμα μαθητών 
καί ήγετών.

Στήν πράξη, θά ύπάρχει πάντα μιά Ακαθόριστη γραμμή Ανά
μεσα στά πρότυπα γνώσεων καί στούς ήγέτες. Καί οί δύο είναι 
ειδικοί στό περιεχόμενο αύτών πού μαθαίνονται καί αύτών πού γ ί
νονται' καί οί δυό είναι ειδικοί στό θέμα. Ο! βρειβάτες δέν μποροΰν 
νά ύποκαταστήσουν τούς φυσικούς ούτε καί άντίστροφκ. ΟΙ κατά
λογοι όνομάτων καί τά διοικητικά μέσα πού χρησιμεύουν γιά νά 
εντοπίσουμε τά πρότυπα γνώσεων μποροΰν επίσης νά χρησιμοποιη
θούν γιά νά ίΐνΐοπισθούν καί ©ί ήγέτες, πού θά δείξουν ποϊόί ε ϊν χ ι 
άπό τις άνακοινώσεις πού θά κάνουν, τούς δρους πάνω στούς όποι
ους θά ϊπιμένουν καί τή συμπεριφορά πού θά δείχνουν στήν ουσια
στική συνάντηση. Τά δίκτυα μπορούν νά χρησιμέψουν στήν εύρεση 
τής πιθανής ηγεσίας, άλλά ή πραγματική χρησιμότητα τους θά 
Αναγνωρίζεται πάντα Ικ τών υστέρων·

Υπάρχουν άλλα είδη άνθρώπινων ύπάρξεων πού μποροΰν νά 
όνομαστοΰν μορφωτικά μέσα μόνο άν διευρύνουμε τήν έννοια. Κι

Τζέ»ν Σνή&ζς, 'Ansara* Pou&Xtep Μπέιγκχοτ, τόμ. 5 καί 6, Econom ist, 
1971.

3. Τόμας Κάν, Ή  Δομή; τδν Έπ;3τημονικδν Επαναστάσεων, U niver
sity of Chicago Press, 1962.
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δμως αύτοί οΕ άνθρωποι είναι περισσότερο σημαντικοί άπό μορφω
τικές πλευράς απ’ δλα τά μορφωτικά μέσα πού περιγράφηκαν πα
ραπάνω. Είναι ο! μητέρες, οΕ πατέρες, τά παιδιά, οΕ Ιραστές καί 
τά άλλα εϊδη ανθρώπων πού ξεχωρίζουν τίς άνθρώπινες ύπάρξεις 
άπό τά δίποδα πού δέν> Ιχουν φτερά. Αύτούς τούς άνθρώπους δέν 
μπορεί νά τούς μεταχειρισθεΐ κανείς σάν μορφωτικά μέσα γιατί 
βασικά είναι κάτι άλλο. ΟΕ οικογενειακές, οΕ ερωτικές, οΕ οικονο
μικές καί οΕ πολιτικές σχέσεις δέν μπορούν νά δργανωθοΰν σάν νά 
ήταν ή μόρφωση ό κύριος σκοπός τους. 'Όλες, δμως, Ιχουν τεράστια 
σημαντικές μορφωτικές συνέπειες πού δέν μποροΰν νά παραμεληθοΰν, 
παρ’ δλο πού κανένας δέν μπορεί νά τίς χειρισθεΐ γιά ειδικούς μορ
φωτικούς σκοπούς. ΟΕ άνθρωποι δέν θά μπορέσουν νά μορφωθούν οδ
τε άπό άλλους ουτε άπό μόνοι τους έκτος άν μπορέσουν νά άπολαό- 
σουν, στήν ούσία, καλές άνθρώπινες σχέσεις. Επομένως, ή πιό θε
μελιώδης μορφωτική πηγή, είναι ενας κόσμος δπου οΕ περισσότε
ροι άνθρωποι μποροΰν νά Ιχουν καλές σχέσεις μέ τούς άλλους. " Ι
σως παράδοξα, ή καθολική μόρφωση μπορεί νά γίνει ή ϊδια τό κύ
ριο μέσο γιά τήν κατανόηση ένός τέτοιου κόσμου.

θ ά  πρέπει νά τονισθεΐ πάλι πώς ή διάκριση μεταξύ τών δια
φόρων είδών τών άνθρώπινων μορφωτικών πηγών Ιχει νόημα μό
νο άπδ οικονομικής καί διοικητικής πλευράς. 0 ’ άποτελοΰσε σφάλ
μα τών άνθρώπων νά συμπεριφέρονται μεταξύ τους ή νά θεωρούν 
τόν εαυτό τους μέ τέτοιο τρόπο πού νά περιορίζεται στή μιά ή τήν 
άλλη κατηγορία. Γιά οΕκονομικούς πάντως λόγους οΕ διακρίσεις εί
ναι ούσιώδεις. Ά ν  οΕ μορφωτικές πηγές είναι σπάνιες ή άφθο
νες, άκριβές ή φτηνές, έξαρτάται δλότελα άπδ τή διατήρηση αύ
τών τών διακρίσεων. Κι αύτό μέ τή σειρά του καθορίζει τό άν ή 
παιδεία καί δλα τά άλλα προνόμια θά παραμείνουν προνόμια τών 
λίγων ή άν ή παιδεία καί ή δικαιοσύνη θά τεθοΰν στή διάθεση δλων.
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'Ο τρόπος γ ιά  νά καθιερώσεις Μνα θεσμό είναι νά τδν χρηματοδοτήσεις. 

Δικαστής Τ’ουΐλιαμ Ό . Ντάγκλας



12. Ή  χρηματοδότηση της παιδείας

Κάθε προσπάθεια γιά νά ποΰμε τζοιδς πληρώνει τώρα, γιά τήν παι
δεία καί ποιός έπωφελεΐταιι δέν μπορεί παρά νά είναι ατελής. Αυ
τό συμβαίνει έν μέρει γιατί ή παιδεία δέν δρίζεται καλά, ένώ συ
χνά οί προσπάθειες γιά νά τήν ορίσουμε προκαλοΰν περισσότερες 
αμφισβητήσεις παρά συμφωνίες. Τά λάθη δμως αύτής τής άτέλειας 
τώρα λιγοστεύουν μέ τήν συντριπτική ύπεροχή τοΰ σχολείου- Τό 
σχολείο είναι ή πιό έκτεταμένη έπιχείρηση τοΰ κόσμου’ μεγαλυ* 
τερη άπό τή γεωργία, τή βιομηχανία ή τδν πόλεμο.

Άπό τούς τρεις διεκδικητές των δολλαρίων πού θά ,δοθούν 
γιά μόρφωση, άλλά άντίπαλοι τοΰ σχολείου σ’ αύτδ τδ πεδίο, βλοι 
εκτός άπό Ιναν είναι ολοφάνερα μικροί σέ σύγκριση. Τά μέσα μα
ζικής ένημέρωσης είναι τά επικρατέστερα, τά πιό εύκολα γιά νά 
τά δρίσει κανείς καί πιθανώς τά πιό μικρά. Μεγάλης Ικτασης 
δπως είναι δ τύπος καί ή τηλεόραση, οί κινηματογράφοι, τό ραδιό
φωνο καί δλες οί άλλες μορφές δημοσιότητας, οί ραδιοφωνικές καί 
τηλεοπτικές έκπομπές γιοι τήν ψυχαγωγία τοΰ κοινοΰ, Αντιπροσω
πεύουν λιγότερα άπδ τά μισά λεφτά, τόν μισό χρόνο καί τήν μισή 
πελατεία τών σχολείων.·* Ή  έπαγγελματική μαθητεία, ένώ είναι 
δυσκολότερο νά έκτιμηθεΤ, ίσως είναι ενας κοντινότερος άντίπαλος 
τών σχολείων, άλλά κι αύτός χαμένος. Οί έργαζόμενοι σ’ δλο τόν 
κόσμο είναι κατά τι περισσότεροι άπδ αύτούς πού πάνε σχολείο. 
’Ό χ ι άρκετά περισσότεροι ώστε ν’ αντισταθμίζουν τήν πολύ μικρό
τερη άναλογία τοΰ χρόνου τής έργασίας τους πού Αφιερώνεται στή 
μάθηση®.’'Ισως. δ μεγαλύτερος άντίπαλος τής σχολικής Ικπαίδευ-

1. -το'.χεΓχ άπό τοδς ΈΟνικοδς λογάριασμοί»ς τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών καί άλλων χωρών, itoi έκδίδονται έτήαια άπδ τά Ηνωμένα "Εθνη.

2. 2υγκρ£νοντας τά έξοδα της σχολικής Ικπαίδευσης μέ αδτά τής 
Ιπαγγβλματικής, στδ /ωρο τής εργασίας, βλέπουμε δτι δλα τά σχολικά
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σης νά είναι ό προσωπικός χρόνος πού οι Ανθρωποι ξοδεύουν γιά 
τή μάθησή τους Ιξω άπό τά θεσμικά πλαίσια. Αότδς δ χρόνος 
καθώς καί ή άποδιδόμενη σ’ αυτόν άξία μπορεΐ ακόμη νά υπερ
βαίνει τίς σημερινές επενδύσεις στά σχολεία, άλλά είναι πολύ δύ
σκολο νά μετρηθεί. 'Ένα άπό τά χειρότερα πράγματα πού μποροΰν 
νά λεχθούν γιά τά σχολεία είναι πώς Ιχουν καταπατήσει σέ σοβαρό 
βαθμό αυτόν τό χρόνο καί πώς άπειλοΰν νά τόν αιχμαλωτίσουν 
δλον. Αύτός δ χρόνος της προσωπικής μάθησης είναι τδ κύριο στή
ριγμα τοΰ άνθρώπου γιά τήν έλευθερία, πού κινδυνεύει διπλά τώ
ρα, πρώτα γιατί τά σχολεία άπειλοΰν νά τόν Απορροφήσουν καί 
δεύτερο γιατί τά σχολεία έξαντλοΰν τούς πόρους πού θά μποροΰσαν 
νά τόν έμπλουτίσουν. "Ενας αύξημένος περιορισμός τών πόρων 
πού άκόμα διαθέτονται στήν προσωπική μόρφωση θά μπορούσε να 
Ιχει μόνο Αντιδραστικές συνέπειες. Έπίσης θά ήταν άνεπιθύμητη 
ή προσπάθεια γιά τόν περιορισμό τών πόρων πού Ακόμα διαθέτον- 
ται γιά  τήν επαγγελματική μαθητεία. Ή  έργασία Ιχει ήδη γίνει 
πάρα πολύ άπάνθρωπη μέ τδ νά τή διαχωρίζουμε άπό τή μάθηση· 
Ή  καλύτερη χρήση τών μορφωτικών μέσων άπδ τά μέσα μαζικής 
ενημέρωσης είναι ένας έπιθυμητός σκοπός, άλλά ίσως δ καλύτε
ρος τρόπος γιά νά τόν πετύχουμε νά είναι Ινα καλύτερα μορφωμέ
νο κοινό. Οί προσπάθειες νά τόν πετύχουμε μέ τόν Ιλεγχο τής κυ
βέρνησης, διατρέχουν τδν κίνδυνο μιας άκόμη μεγαλύτερης χειρα
γώγησης τοΰ άνθρώπου άπό τή μιά μεριά, καί ένός χωρίς άποτέ- 
λεσμα πολιτιστικού σνομπισμοΰ άπό τήν άλλη. Μόνο τά μορφωτι
κά μέσα πού τώρα κρατούνται γιά τδ σχολείο είναι άνοιχτά γιά 
μιά άνακατανομή μεταξύ τών μορφωτικών άντικειμένων, χωρίς νά

έξοδα αποδίδονται στή μόρφωση πού συντελεϊται στδ σχολείο, ένώ μόνο δ 
χρόνος έπαγγελματικής εξάσκησης καταλογίζεται στή μόρφωση ποδ συντε- 
λεΐται στήν έργασία. Ή  ανάλυσή μας των λειτουργιών τοδ σχολείου θά 
μποροδσε νά φανεί πώς ανατρέπει αύτήν τήν άποψη καί σέ δλλες περιπτώ
σεις θά τήν άνέτρεπε. Γι’ αύτήν τήν συγκεκριμένη περίπτωση, τής σύγκρι
σης τών έξόδων τής σχολικής εκπαίδευσης καί τής έπαγγελματικής μα
θητείας, φαίνεται πώς δικαιώνεται. Τά λεφτά ποδ πληρώνει τδ δημόσιο 
γιά  τήν παραγωγή, πληρώνονται γιά  τά προϊόντα τής έργασίας. Τά λεφτά 
ποδ πληρώνονται γιά  τδ σχολείο, 8σον άφορα τδ δημόσιο, πηγαίνουν στή 
μόρφωση. 2έ καμιά περίπτωση τδ δημόσιο δέν παίρνει αύτά ποδ πληρώνει, 
άλλά μέ τήν σύγκριση τδν έξόδων πρέπει νά υποθέσουμε πώς τά παίρνει.
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ζημιωθεί κανένα συμφέρον παρά μόνο αύτά πού ζητοϋν νά διαιω- 
νίσουν τή σημερινή δομή ιών προνομίων·

'Υπάρχουν άκόμα άνθρώποι πού πιστεύουν πώς θά μπορούσα
με νά χρηματοδοτήσουμε τήν παιδεία πού χρειαζόμαστε διά μέσου 
τών σχολείων, άν μόνο είμαστε πρόθυμοι νά τής δώσουμε τήν προ
τεραιότητα, άλλά αύτό σημαίνει ν’ Αγνοήσουμε τδν ανταγωνιστικό 
χαρακτήρα τών σχολβίων. Δέν προλαβαίνει νά τελειώσει κανείς 
τήν γυμνασιακή φοίτηση καί δ άνταγωνισμός μετατοπίζεται στά 
κολλέγια, δπου αύξάνουν καί τά ϊξοδα. “Υπάρχει ήδη: μιά κίνηση 
γιά διπλώματα ανώτερα άπό τό διδακτορικό, μέ τό αιτιολογικό πώς 
τό διδακτορικό Ιχει γίνει κοινό και Ιχει ξεπέσει. Δέν μπορεί νά 
ύπάρχει τέλος στή σχολική έκπαίδευση σ’ Ινα κόσμο πού δεν βά
ζει δρια στήν κατανάλωση καί δπου τά διπλώματα καθορίζουν τή 
θέση τών άνθρώπων στό κοπάδι-

Τά σχολεία είναι μιά σχεδόν τέλεια άναστροφική μορφή φο
ρολογίας, δπου πληρώνουν οί φτο>χοί γιά νά ώφελοΰνται οί πλού
σιοι. Τά σχολεία συντηρούνται σέ μεγάλο βαθμό άπό τούς γενικούς 
φόρους οί δποΐϋι έπιβαρύνουν τελικά τούς φτωχούς περισσότερο 
άπ5 δσο έπιτρέπει ή κατάστασή τους. Οί φόροι ιδιοκτησίας, γιά 
παράδειγμα, πληρώνονται περισσότερο άπό τούς ένοικιαστές μιάς 
κατοικίας παρά άπό τούς ιδιοκτήτες, οί εμμεσοι φόροι πληρώνον
ται περισσότερο άπό τούς καταναλωτές παρά άπό τούς παραγω
γούς. Στό μεταξύ, τά δφέλη άπό τίς δημόσιες δαπάνες γιά τήν 
παιδεία κατανέμονται μέ τέτοιον τρόπο ώστε νά εύεργετοΰνται οί 
οικονομικά προνομιούχοι.

Τά παιδιά πού άνήκουν στό 1) 10 τού φτωχότερου πληθυσμού 
τών MILA παρακολουθούν τό σχολείο γιά λιγότερα άπό πέντε χρό
νια, κατά μέσον βρο. ΙΥ αύτές τίς τάξεις τοΰ δημοτικού τά σχολεία 
πού παρακολουθούν δέν ξοδεύουν πάνω άπό 500 δολλάρια τό χρόνο 
γιά κάθε μαθητή. Αύτά ΐά  παιδιά λοιπόν κοστίζουν στό δημόσιο, 
γιά τή σχολική τους έκπαίδευση, λιγότερο άπό 2.500 δολλάρια σέ 
δλη τους τή ζωή. Τά παιδιά πού άνήκουν στό 1) 10 τού πλουσιό
τερου πληθυσμού τελειώνουν τδ κολλέγιο καί Ινα χρόνο πανεπιστη
μιακής σχολής, πράγμα πού κοστίζει γύρω στά 35.000 δολλάρια. 
Υπολογίζοντας δτι τό 1)3  άπδ τις δαπάνες είναι Ιδιωτικές, τό 
πλουσιότερο 1) 10 έξακολουθεΐ καί παίρνει άπό τά δημόσια κεφά-
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λαια γιά  τήν παιδεία 10 φορές περισσότερο άπ’ δ,τι τό φτωχότερο 
1) ΙΟ.3

Ά ν  συγκριθοΰν μέ τά περισσότερα σχολεία τοδ ύπόλοιπου 
κόσμου τά σχολεία τών ΗΠΑ είναι σχετικά πιό δίκαια. Στή Βο
λιβία, γ ιά  παράδειγμα, τό μισό τοΰ δημοσίου προΰπολογισμοΰ γιά  
τά σχολεία ξοδεύεται γιά τό \% τοΰ πληθυσμοΰ. Ή  άναλογία τών 
εξόδων γιά  τήν παιδεία στό Ανώτερο καί χαμηλότερο ενα δέκατο 
τοΰ πληθυσμού, είναι άντίστοιχα τριακόσια πρός Ινα.·4 Τά περισ
σότερα μέρη τοΰ κόσμου είναι πλησιέστερα πρός τήν άναλογία τής 
Βολιβίας παρά τών ΗΠΑ.

Τά σχολεία άποτελοΰν Ιναν άναστροφικό φόρο γιατί οί προ
νομιούχοι πηγαίνουν σχολείο γιά περισσότερο καιρό καί γιατί τά 
Ιξοδα μεγαλώνουν μαζί μέ τό έπίπεδο σπουδών. Οί πανεπιστημια
κές σχολές, γιά  παράδειγμα, προσφέρουν σέ μεγάλο βαθμό τις με
γαλύτερες φοιτητικές έπιχορηγήσεις δχι μόνο μέ τήν σχετική, άλ
λά καί μέ τήν άπόλυτη Ιννοια. Οί άπόφοιτοι πανεπιστημιακών 
σχολών προέρχονται σέ μεγάλο βαθμό άπό τά στρώματα τού πλη
θυσμοΰ μέ τό μεγαλύτερο είσόδημα. Παρ’ δλα αύτά, σ’ αύτό τό 
έπίπεδο σπουδών οί φοιτητές δέν πληρώνουν σχεδόν τίποτα, στήν 
πραγματικότητα συχνά πληρώνονται, ένώ ή ένίσχυση πανεπιστη
μιακών σχολών, άκόμα καί τών ιδιωτικών πανεπιστημίων, προ
έρχεται κυρίως άπό τά δημόσια κεφάλαια. Τά Ιξοδα στόν τομέα 
τών θετικών έπιστημών, άνέρχονται σέ αρκετές έκατοντάδες χ ι

3. Αύτοί οί υπολογισμοί εγιναν άπό τδ συγγραφέα, μέ βάση τά  στοι
χεία  γ ιά  τά σχολικά έξοδα άπό τό Γραφείο Μόρφωσης τδ ν  ΗΠΑ, συμπλη
ρωμένα μέ πληροφορίες πού περιέχονται σέ ειδικές άναφορές, δπως ή 5ρεο- 
να Κόλμαν πάνω στίς ϊσες εύκαιρίες. Δέν δπάρχουν έπίσημα στοιχεία γ ιά  
τήν έγγραφή μαθητών άνάλογα μέ τδ οικογενειακό είσόδημα, οδτε γ ιά  τά 
Ιξοδα άνάλογα μέ τδ οικογενειακό είσόδημα, άλλά δπάρχουν πολλές βά
σεις γ ιά  νά γίνουν έκτιμήσεις καί γ ιά  νά έπαληθευθεΐ ή ίσχύς αύτδν τών 
έκτιμήσεων. Πιστεύω πώς, σ’ δλες τ ίς  περιπτώσεις, δπήρξα συντηρητικός 
καί καλώ τούς άλλους νά κάνουν ανεξάρτητες έκτιμήσεις καί νά έλέγξουν 
τούς δπολογισμούς μου.

4, Αύτοί οί δπολογισμοί έγιναν άπό τδν Ί6 ά ν  Ί λ λ ιτ ς ,  καί βασίζονται 
πάνω σέ έπίσημα στοιχεία δοσμένα άπό τήν Βολιβιανή Κυβέρνηση πάνω στίς 
σχολικές έγγραφές καί δαπάνες. Άναφέρθηκαν προσωπικά άπό τόν "Ιλλ ιτς 
σέ μιά έπιτροπή πού συστήθηκε είδικά άπό τήν Κυβέρνηση τής Βολιβίας, 
καί εγιναν άποδεχτοί σάν ίσχόοντες. ’Αντανακλούν κυρίως τδ γεγονός πώς 
μόνο ένα μικρό ποσοστά πληθυσμού έπιβιώνει μετά τ ίς  πρώτες τάξεις τού 
δημοτικού καί πώς δλα τά έξοδα τής μέσης καί τής άνωτάτης έκπαίδευσης 
άναφέρονται σ’ αύτή τή μικρή μειοψηφία.
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λιάδες δολλάρια τδ χρόνο γιά κάθε φοιτητή· Στήν μέση παιδεία 
ύπάρχει ενα μεγαλύτερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών άλλά, άκό
μα κι έκεΤ, οί δημόσιες επιχορηγήσεις είναι κατά μέσο δρο Αρκε
τές χιλιάδες δολλάρια τό χρόνο γιά κάθε φοιτητή, συγκρινόμενα 
μέ τΙς έκατοντάδες δολλάρια κατά μαθητή τής στοιχειώδους εκ
παίδευσης, δπου βρίσκονται τά περισσότερα φτωχά παιδιά.5

Τ ά σχολεία κάνουν άδύνατη τήν ισότητα τών εύκαιριών γιά  
μόρφωση, άκόμα καί άπό τήν άποψη τής κατανομής τών δημο
σίων πόρων· Ά ν  δέν έγκαταλείψουν τελείως τά σχολικά στάνταρ, 
δέν θά μπορέσουν ποτέ v-ά κρατήσουν τά φτωχά παιδιά στό σχο
λείο γ ιά  τό ίδιο διάστημα πού κρατούν καί τά πλούσια καί, άν δέν 
άντιστρέψουν τήν άναλογία τών έξόδων πού πάντοτε χαρακτήριζε 
τήν έκπαίδευση, θά ξοδεύουν πάντοτε περισσότερα στά άνώτερα ε
πίπεδα παρά στά χαμηλότερα- Άκόμα καί τά προγράμματα πού 
Ιχουν σχεδιαστεί ειδικά σάν άγτιστάθμισμα γιά νά βοηθήσουν τά 
φτωχά παιδιά, δέν μποροΰν νά πραγματοποιήσουν τόν σκοπό τους 
μέσα στήν δομή τοΰ σχολείου. Ά πό τά τρία δισεκατομμύρια δολ
λάρια συμπληρωματική βοήθεια γιά  τΙς σπουδές τών φτωχών παι
διών, πού χορηγήθηκαν άπό τήν 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση τών 
ΗΠΑ, λιγότερο άπό τδ Ινα τρίτο ξοδεύτηκε γιά  τά παιδιά γιά  τά 
όποια προοριζόταν αύτή ή βοήθεια. Τά παιδιά αύτά δέν έδειξαν 
καμιά σημαντική βελτίωση, ένώ τά άλλα παιδιά, μέ τά δποία ήσαν 
μαζί καί πού έπίσης έπωφελήθηκαν άπ5 τίς επιχορηγήσεις, είχαν 
πράγματι ένα σημαντικό κέρδος.

Σ’ εναν δίκαιο κόσμο, ή σ’ Ινα κόσμο πού προσπαθεί νά φτά- 
σει στή δικαιοσύνη, οί δημόσιες δαπάνες γιά  τήν παιδεία θά έπρε- 
πε νά είναι άντίστροφα ανάλογες πρός τήν περιουσία τοΰ σπουδα
στή. Τά ιδιωτικά Ιξοδα γιά  τήν παιδεία γίνονται σχεδόν δλα γιά 
λογαριασμό τών πιό ευπορών, έτσι ώστε μόνο γιά νά έξισωθοΰν τά 
έξοδα γιά  τήν παιδεία θά Ιπρεπε τά δημόσια κεφάλαια πού προορί
ζονται γ ιά  τήν παιδεία νά πηγαίνουν στούς φτωχούς σέ μεγαλύτε
ρη άναλογία. Άκόμα κι αύτό, δμως, δέν θά Ικανέ τίς εύκαιρίες 
γ ιά  τήν παιδεία νά είναι ίσες, έφόσον οί γονείς καί τά σπίτια τών

5. Βάαει στοιχείων τοδ Γραφείου Μόρφωσης τδν  ΗΙΙΑ, πού κι αύτά 
μ ! τή σειρά τους βασίζονται σέ στοιχεία έτήσιων άναφορδν τ<3ν διαφόρων 
πολιτειδν.
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εύπόρων Αντιπροσωπεύουν μιά Επένδυση γιά τήν μόρφωσή τους πού 
έπίσης πρέπει νά άντισταθμιστεΐ. Τελικά οΕ φτωχοί ύφίστανται τήν 
κουλτούρα τής σιωπής, τήν κληρονομιά τής μαγείας καί τοΰ μύ
θου πού Εχουν σχεδιαστεί γιά νά Εξασφαλίζουν τήν συνεχή ύπακοή 
τους. Αύτό είναι πού Ιμποδίζει τά παιδιά τους νά μορφωθούν καί 
οχι μιά γενετική άτέλεια. Αύτό καθώς κι ή καταδίκη τής Αποτυχίας 
καί τής Αποδοκιμασίας πού είναι ή συνηθισμένη μοίρα τους στά 
σχολεία. Αύτά τά μειονεκτήματα, πού δέν είναι οδτε Εμφυτα οδτε 
αύτοδημιούργητα, άπαιτοΰν πρόσθετες δαπάνες γιά τήν μόρφωση 
τών φτωχών, ώστε νά μποροΰν νά Αντισταθμιστούν· Ά ν  σέ κάθε 
κράτος δλα τά κονδύλια γιά τήν παιδεία ξοδεύονταν άποκλειστικά 
γιά τούς φτωχούς θά χρειάζονταν άκόμα πολλές γενιές γιά νά Αν
τισταθμιστούν τά Εμπόδια πού γενιές Εκμετάλλευσης Εχουν Επιβά
λει Επάνω τους.

θ ά  Ιπρεπε μέχρι τώρα νά Εχει γίνει σαφές πώς άκόμα καί 
τό πρώτο βήμα γιά τήν Εξίσωση τών εύκαιριών μόρφωσης άνάμε- 
σα στίς κοινωνικές τάξεις Απαιτεί μιά χορήγηση μορφωτικών πό
ρων Εξω άπό τό σχολικό σύστημα. ΟΕ μόνοι τρόποι γιά νά είμαστε 
σίγουροι πώς τά φτωχά παιδιά παίρνουν τουλάχιστον Ενα ίσο μερί
διο άπό τά κεφάλαια τοΰ δημοσίου γιά τήν παιδεία είναι εί'τε νά 
τ’ Απομονώσουμε τελείως σέ δικά τους σχολεία, είτε νά δώσουμε 
τά λεφτά άπ5 εύθείας σ’ αύτά. Ή  πρώτη άπ’ αύτές τις λύσεις δο
κιμάστηκε καί καταφανώς άπέτυχε. Ή  δεύτερη προσφέρει τδ κλει
δί γιά τήν σωστή χορήγηση μορφωτικών πόρων.

Τό νά άφήσουμε τήν διαχείρηση τών μορφωτικών πόρων στά 
χέρια τών μαθητών δέν λύνει δλα τά προβλήματα, άλλά είναι Ινα 
άπαραίτητο βήμα γιά μιά λύση. "Οχι μόνο τό πρόβλημα τής Εξί
σωσης τών εύκαιριών άνεξάρτητα ταξικής προέλευσης, άλλά καί 
δλα τά άλλα προβλήματα πού συζητήθηκαν παραπάνω θά μπορέ
σουν ν’ Αντιμετωπιστούν μέ τήν βοήθεια αύτής τής Αρχής. Τά σχο
λεία θά ύπάρχουν, θά προσαρμόζονται ή θά άποτυχαίνουν άνάλογα 
μέ τήν Ικανοποίηση τών πελατών τους. Ά λλοι μορφωτικοί θεσμοί 
θά άναπτύσσονται σύμφωνα μέ τήν ικανότητά τους ·νά Εκανοποιοΰν 
τις άνάγκες τών πελατών. ΟΕ μαθητές θά διαλέγουν άνάμεσα στή 
μάθηση πάνω στήν Εργασία καί στή μάθηση μέ πλήρη μαθητική 
Απασχόληση, τί θέλουν νά μάθουν, πότε θέλουν νά μάθουν, καί μέ
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ποιόν τρόπο. Αύτδ προΟποθέτει Ινα σύστημα υπολογισμών γιά μιά 
μόρφωση πού θά διαρκεΐ σ’ δλη τή ζωή, πού στήν πρώτη παιδική 
ήλικία θά διοΐ5#ΐται άπδ τούς γονείς, πού θά έχουν τήν εύθύνη γιά 
τήν πίστωση τών πόρων, καί δπου δ μαθητής τουλάχιστον άπδ πο
λύ νεκρή ηλικία θά Ιχει βέτο.

Στδν κόσμο, δπως τδν είδε δ Ά νταμ Σμίθ, αύτδ θά Ιλυνε δλα 
τά προβλήματα. Στδν πραγματικό κόσμο, ύπάρχει άκόμη μιά ατε
λής κατανομή τών πραγματικών μέσων πόύ άπαιτούνΐαι γιά τήν 
μόρφωση καί, άκόμη περισσότερο, ύπάρχει ατελής γνώση σχετικά 
μέ ΐδ ποιά μέσα χρειαζόμαστε καί ποδ θά τά βρούμε. Αύτή ή άτε- 
λής γνώση δέν περιορίζεται στούς μαθητές. θ£ ύποθετίκοί προμη
θευτές. τών μορφωτικών μέσων στερούνται τή γνώση γιά τό ποΰ 
βρίσκονται οί πιθανοί πελάτες τους καί γιά τό τί χρειάζονται. Τε
λικά ύπάρχει τό παλιό πρόβλημα τού ατελούς χαρακτήρα* άνθρω
ποι πού θέλουν κάτι για. τό τίποτα καί αύτοί ποδ πουλάνε ό,τιδή- 
ποτε γιά νά Ιχουν κέρδος* ’Ά ν δ τέλειος Ανταγωνισμός καί ή 
τέλεια γνώση ύπήρχαν, θά αντιστάθμιζαν τή διαφθορά τού ανθρώ
που· Αφού δέν ύπάρχουν, δέν -μένει παρά νά συμβιβάσουμε τδ κακό.

"Ενα σύστημα προσοιπικών λογαριασμών γιά μόρφωση καί 
Ινα σύστημα δημοσίων μορφωτικών ύπηρεσιών, σάν αύτά πού προ- 
τάθηκαν στά δύο προηγούμενα κεφάλαια, θά. συμπλήρωναν άμοι- 
βαΐα τδ Ινα τ’ άλλο, θά μπορούσαν νά συνδυασθούν μέ διαφόρους 
τρόπους* "Ενας τρόπος θά ήταν νά γίνουν οί δημόσιες ύπηρεσίες 
αυτοσυντήρητες, δπως θεωρείται oil είναι τό ταχυδρομικό σύστημα, 
καί νά έπιβαρύνεται αϊτός πού χρησιμοποιεί μιά ύπηρεσία μέ τό 
κατά προσέγγιση 'κόστος της. "Ενας άλλος τρόπος είναι, νά είναι 
ή χρήση τών ύπηρεσιών πού προσφέρουν τά δίκτυα τών μορφωτι
κών μέσων,, τελείως έλεύθερη. Αύτό θά απαιτούσε νά κατχνεμηθοΟν 
τά κονδύλια τού δημοσίου πού διατίθενται γιά τήν έκπαίδευση, 
στήν Ινίσχυση τών ύπηρεσιών πού προτείνουμε καί στήν πρόνοια 
γιά  τούς προσωπικούς λογαριασμούς.

Έκτδς άπ’ αύτές τίς λύσεις, είναι δυνατοί καί διάφοροι συν
δυασμοί: έλεύθερη προσφορά, ορισμένων ύπηρεσιών., ένώ θά έπιβα- 
ρύνεται ή χρησιμοποίηση άλλων, έπιβάρυνση δρισμένο)ν προσώπων 
καί άλλων δχι, σύμφωνα μέ τήν ήλικία, τό εισόδημα καί άλλα κρι
τήρια. Αύΐ&ί οί πιθανοί συνδυασμοί είναι πάρα πολλοί γ*& νά μάς
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Ιπιτρέπουν μιά εξαντλητική συζήτηση πάνω τους, άλλά άξίζει νά 
σημειώσουμε βρισμένους· Τά δίκτυα θά μποροΰσαν, γιά παράδει
γμα, νά προσφέρουν πληροφορίες έλεύθερ-α, νά Ιντοπίζουν τά πρό
τυπα γνώσεων, τ’ άντικείμενα, τούς συντρόφους, κλπ., άλλά χωρίς 
νά κάνουν τίποτα παραπάνω γιά ΐήν διευκόλυνση τοΰ οικονομικού 
προβλήματος. Αύτδ θά πρέπει νά αφήνεται στήν κρίση τοΰ μαθητή 
γιά τδ άν θά Αγοράσει ή δανειστεί τδ υποδεικνυόμενο βιβλίο, ή άν 
θά πληρώσει τδ πρότυπο γνώσεων, άπδ τδν προσωπικό του λογα
ριασμό. Εναλλακτικά, οί βιβλιοθήκες κα'ι τά μέρη φύλαξης τών 
μορφωτικών άντικειμένων θά βρίσκονταν σέ κοινή ζήτηση καί θά 
μποροΰσαν νά διατηρούνται γιά τήν Ιλεύθερη χρήση τοΰ κοινού" 
καί οί δάσκαλοι Ανάγνωσης καί μαθηματικών θά πρέπει νά πλη
ρώνονται άπδ τδ δημόσιο γιά νά διδάσκουν στοιχειώδεις γνώσεις.

Αύτές οί λύσεις Αναφέρονται μόνο στή χρήση τών κεφαλαίων 
τού δημοσίου πού προέρχονται Affii τά έσοδα άπ’ τήν φορολογία, 
χωρισμένα σέ δίκτυα μορφωτικών μέσων καί σέ προσωπικούς λο
γαριασμούς γιά τή μόρφωση. Μποροΰμε νά σκεφτούμε καί άλλες 
έπΐ πλέον λύσεις. Θά μπορούσε νά ιδρυθεί μιά μορφωτική τράπεζα 
δπου θά μποροΰσαν νά γίνώνται καταθέσεις μορφωτικών ύπηρεσιών 
καί άπ’ δπου θά μπορούσε νά λάβει κανείς μόρφωση Ιπί πιστώσει· 
Τά πρότυπα γνώσεων, γιά παράδειγμα* ίσως νά μήν προτιμούν νά 
πληρώνονται σέ μετρητά άλλά νά πιστώνονται γιά τίς μελλοντικές 
μορφωτικές άνάγκες τοΰ έαυτ’οΰ τους καί τών παιδιών τους. Οί μα
θητές θά μποροΰν νά χρεώνονται στήν τράπεζα γιά νά πληρώνουν 
τδ πρότυπο γνώσεων πού Ιχει πίστωσή, ή νά παίρνουν μετρητά γιά 
νά πληρώνουν Ινα άλλο πού θέλει μετρητά, καί δ 'μαθητής θά μπο
ρεΐ άργότερα νά έπιστρέφει τδ δάνειο στήν τράπεζα είτε σέ μετρητά 
είτε προσφέροντας ύπηρεσίες πρότυπου γνώσεων γιά  κάποιον άλ
λο μαθητή.

Μιά μορφωτική τράπεζα δέν θά μπορει νά συναγωνίζεται στήν 
αγορά τίς άλλες τράπεζες, τίς λιγότερο περιορισμένες στίς δραστη- 
ριότητές τους. Ή  βοήθεια τής κυβέρνησης γιά μιά τέτοια τράπεζα 
ή γιά δποιαδήποτε έλεύθερη υπηρεσία μέσω ένός δίκτυου μορφωτι
κών μέσων, ή Ακόμη καί γιά τήν έγκατάσταση τέτοιων δικτύων, 
θά άποτελοΰσε μορφωτική Ιπιχορήγηση. Ή  χρησιμοποίηση τών πό
ρων πού προέρχονται άπδ τούς φόρους γιά τήν παιδεία είναι βέβαια
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ήδη μιά επιχορήγηση, άλλά δσο αύτοί οί πόροι θά πηγαίνουν όλό- 
τελα στούς μορφωτικούς λογαριασμούς δέν θά ύπάρχει έπιχορήγη- 
ση γιά ενα είδος μόρφωσης κατά προτίμηση άπό άλλο. Σήμερα 
υπάρχει. Οέ πανεπιστημιακές σχολές κατά προτίμηση εύνοοΰνται 
σέ μεγάλο βαθμό σέ σχέση μέ τά σχολεία στοιχειώδους έκπαίδευ
σης. ΟΕ θετικές επιστήμες εύνοοΰνται κατά προτίμηση σέ σχέση 
μέ τούς άλλους τομείς· Οδτε περιορίζονται ο! Ιπιχορηγήσεις στό 
δημόσιο τομέα. Οί μονοπωλιακές βιομηχανίες μποροΰν νά περνούν 
στά Ιξοδα τής παιδείας καί τούς έργαζόμενους σ’ αύτές καί τό κοι
νό, έπειδή μποροΰν νά κανονίζουν τίς τιμές τους ώστε νά άπορρο- 
φοΰν αύτά τά Ιξοδα. Τά κυβερνητικά γραφεία Ιχουν άκόμα μεγα
λύτερη εύχέρεια σ’ αύτδ τό θέμα. Ό  στρατός Ιχει σχεδόν Απεριό
ριστους πόρους γιά τά γυμνάβιά του καί σχεδόν Απεριόριστη ικα
νότητα γιά νά έκπαιδεύσει τό κοινό δχι μόνο ξοδεύοντας χρήματα, 
αλλά καί μέ τόν χειρισμό τών πληροφοριών. Τά μέσα μαζικής Ενη
μέρωσης σήμερα έπιδοτοΰνται άπό τούς διαφημιστές προϊόντων καί 
ύπηρεσιών, ενώ οί παραγωγικές επιχειρήσεις μέ τήν σειρά τους 
μποροΰν νά επιβαρύνουν τό κοινό γιά τή μόρφωση πού τοΰ έπιβάλ- 
λουν. 'Ορισμένες επιδοτήσεις γιά τή μόρφωση πληρώνονται Απ’ εύ 
θείας Από τό πορτοφόλι τοΰ κοινοΰ. ’Άλλες συλλέγονται Από ιδιω
τικούς οργανισμούς δπως αύτό προβλέπεται Απ’ τήν νομοθεσία. 'Ό 
λες άποτελοΰν εκφράσεις κρατικής πολιτικής πού λίγο ή πολύ εί
ναι παραδεκτή σέ μεγάλη κλίμακα.

Ή  μορφωτική πολιτική θά ήταν δλοφάνερη στά μάτια τοΰ 
κοινοΰ άν δλοι οί δημόσιοι πόροι διοχετεύονταν σέ προσωπικούς λο
γαριασμούς γιά τή μόρφωση καί άν δλα τά μορφωτικά ίδρύματα, 
μαζί μέ τά προτεινόμενα δίκτυα μέσων, ήταν υποχρεωμένα νά εί
ναι αύτοσυντήρητα. Στά σημερινά έπίπεδα δαπανών αύτό θά ένί- 
σχυε κάθε άντρα, γυναίκα καί παιδί στίς Η1ΙΑ μέ 250 $ τό χρό
νο γιά νά τά ξοδέψουν γιά μόρφωση. ’Επίσης θά ύποχρέωνε δλα 
τά σχολεία στοιχειώδους καί μέσης έκπαίδευσης, τά πανεπιστήμια 
καί τίς σχολές νά Ιχουν δίδακτρα Αρκετά Ακριβά γιά νά πληρώ
νονται δλα τά Ιξοδα- Μέ τήν πρώτη ματιά, μπορεΐ νά φαίνεται πώς 
αύτό είναι ενα γερό χτύπημα γιά τήν σχολική καριέρα πολλών. 
*Απδ τήν άλλη μεριά, κάθε νεογέννητο παιδί θά Ιχει ενα κεφάλαιο 
σ’ δλη του τή ζωή γιά νά χρηματοδοτεί τήν προσωπική του μόρ



φωση, άξίας 17.000 $. Στήν ήλικία τών είκοσι χρονών θά ύπο- 
λογίζει 12.000 $, τών σαράντα χρονών 7.000 $, τών εξήντα χρο
νών 2.000 $· Αύτό είναι κατά μέσο δρο τό ποσό γιά  τήν έκπαί
δευση πού τό Αμερικανικό κοινό αγοράζει τώρα, μέσω τών φόρων, 
γ ιά  κάθε πολίτη του.® Είναι πρόχειρα τό Ισοδύναμο μέ μιά κολ- 
λεγιακή μόρφωση. Τό γεγονός πώς τόσοι λίγοι άνθρωποι ακολου
θούν κολλεγιακές σπουδές άπλώς καί μόνο ύπογραμμίζει τήν Ανι
σότητα τής σημερινής κατανομής. Στήν ούσία λίγοι άπ’ αύτούς πού 
σήμερα παίρνουν περισσότερα θά είχαν σοβαρές στερήσεις άν οί 
δημόσιοι πόροι κατανέμονταν μέ ισότητα. 'Όλοι έκτός άπό λίγους 
θά μπορούσαν νά χρηματοδοτήσουν ιδιωτικά τή μόρφωσή τους. Τά 
φτωχά παιδιά, άπό τήν άλλη μεριά θά είχαν πέντε φορές περισ
σότερη μορφωτική βοήθεια, άπ’ δ,τι Ιχουν σήμερα. Κατά μέσο δρο, 
αύτά τά φτωχά παιδιά θά έπαιρναν τό ’ίδιο ποσό πού παίρνουν καί 
τώρα μέχρι τήν ήλικία τών δεκαπέντε. Μετά, δμως, θά τούς είχαν 
μείνει τέσσερις φορές περισσότερα. Πολλά φτωχά παιδιά άποκτοΰν 
τή δυνατότητα νά έπωφεληθοΰν άπό μιά στοιχειώδη έκπαίδευση 
μόνο σ’ αύτή τήν ήλικία περίπου, παρ’ δλο πού αύτό μπορεί νά 
συμβαίνει μόνο γιατί τό σημερινό έκπαιδευτικό σύστημα είναι πο
λύ φτωχά προσαρμοσμένο στίς άνάγκες τους.

Τί θά γίνει μ’ αύτούς πού σήμερα ξοδεύουν μέ πολύ γρηγο
ρότερο ρυθμό; Τό μέσο παιδί τής μεσαίας τάξης, πού τώρα χρη
σιμοποιεί τό μερίδιο του Από τούς δημόσιους πόρους μέχρι περί
που τά είκοσι ί να του χρόνια, θά καθυστερήσει δντας ύποχρεωμέ- 
νο νά κρατηθεί μέσα στά πλαίσια τοΰ έτησίου μεριδίου του; Σέ 
τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις δχι. Πρώτα, ή οικογένειά του θά 
μπορούσε νά ένισχύσει τδ Ιπίδομά του. Ή  σημερινή Ιδιωτική έπέν- 
δυση στήν παιδεία άποτελεΐ τό ένα τέτίαρτο μόνο τδν δημοσίων 
έξόδων, ένα πέμπτο τοΰ συνόλου. Δεύτερο, θά μπορούσε νά μήν πάει 
σχολείο άλλά νά μορφωθεί κάπου μέ λιγότερα έξοδα. Τρίτο, θά 
μποροΰσε νά δανεισθεί έναντι τοΰ έφ’ δρου ζωής έπιδόματός του. 
Κάτω άπό εύνοϊκές συνθήκες αύτό θά φαινόταν νά είναι σχετικά

6. Αύτοί οί δπολογισμοί βασίζονται σέ σχεδίασμά δαπανδν παιδείας 
50.000 έκατ. δολλαρίων, γ ιά  τδ 1971. Προϋποθέτουν Ιναν πληθυσμό 200 
Ικατομμυρίων καί Ινα μέσο δρο ζωής 65 Ιτων. Σχέδια Μορφωτικων Στατι
στικήν, Γραφείο Τδπου τής Κυβέρνησης τδν  ΗΠΑ, ΟΕ - 10030 - 68.
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άσφαλές. "Αν ή οικογένεια του σπουδαστή ήταν άρκετά εδπορη, 
άλλά απρόθυμη νά έπενδύσει τά δικά της χρήματα, θά μπορούσε 
πιθανώς, μέ τόν Ινα ή τδν άλλο τρόπο, νά κάνει μιά άσφάλεια γιά 
τόν κίνδυνο αποτυχίας. Ά ν ,  άπό τήν άλλη μεριά, ή οικογένεια 
ήταν φτωχή άλλά δ σπουδαστής ικανός καί υποσχόταν πολλά γιά  
τήν καριέρα πού διάλεξε, ή άσφάλεια θά μπορούσε νά γίνει μέ δη
μόσια Ιξοδα γιά  νά καλυφθεί αύτός ό κίνδυνος.

Τ ί θά γίνει μέ τούς άνθρώπους πού δέν χρησιμοποίησαν τό 
έπιδομά τους; Αύτό θά μπορούσε νά Ιχει σάν αποτέλεσμα τό όφε
λος τών φορολογούμενων· Τά επιδόματα θά μποροΰσαν ν’ αύξηθοϋν 
στά Ιπόμενα χρόνια. Θά μπορούσε νά έπιτραπεϊ στίς οικογένειες νά 
συνενώσουν τά έπιδόματά τους. ΟΕ ενήλικοι θά είχαν μάθει πιθα
νώς άρκετά γρήγορα νά χρησιμοποιούν αύτά πού τούς δόθηκαν, καί 
αύτό θά μποροΰσε νά είναι πρός δφελος τής παιδείας, τών ϊδιων 
τών ενηλίκων καί τής κοινωνίας. ΟΕ ένήλικοι πού θά ένεργοδσαν 
γιά τόν εαυτό τους θά ήσαν Ιξυπνοι άγοραστές τής μόρφωσης. Ή  
ζήτηση θά Ιφερνε τά μορφωτικά μέσα στήν άγορά δπου καί οΕ 
νεώτεροι θά τά χρησιμοποιούσαν έπίσης, άφοΰ θά είχε γίνει ή αρχή. 
Πολλοί μεσήλικες ή καί ηλικιωμένοι, πού τώρα παραμένουν παθη
τικοί, θά ξυπνούσαν καί θά άρχιζαν νά δείχνουν μεγαλύτερο Ιν- 
διαφέρον γιά πληροφόρηση, τόσο στά δικά τους δσο καί στά δη
μόσια θέματα.

Πώς θά μποροΰσαν πράγματι νά ξοδευτούν τά μορφωτικά έπι- 
δόματα; Τ ί θά συνέβαινε στά σχολεία; Πώς θά μποροΰσε νά έλεγ- 
χθεΐ ή κερδοσκοπία; ΟΕ άπαντήσεις Ιξαρτιοΰνται πάρα πολύ άπό 
τήν άνάπτυξη τών δικτύων τών μέσων πού περιγράφηκαν προη
γουμένως. Ή  επένδυση κεφαλαίου σ’ αύτά τά δίκτυα θά πρέπει 
νά ’χει τήν πρώτη θέση στούς δημόσιους πόρους γιά  τήν παιδεία, 
εστω κι άν αύτή ή έπένδυση πρόκειται νά πληρωθεί άπό τά τέλη 
πού χρεώνονται γιά υπηρεσίες. Ά ν  αύτά τά δίκτυα σχεδιαστούν 
καί δργανωθούν καλά θά Iπηρεάσουν τίς επενδύσεις πολλών μαθη
τών, ιδιαίτερα τών ένηλίκων πρώτα. Πολλοί, δμως, άπ’ αύτούς τούς 
ένήλικους θά είναι γονείς, πού τά παιδιά τους θ’ άρχίσουν έπίσης 
νά χρησιμοποιούν τά δίκτυα.

Τά σχολεία θά εξακολουθούν γιά κάμποσο χρόνο νά χρησιμο
ποιούνται άπό τούς γονείς πού θά έξαρτιοΰνται άπό τήν κηδεμο-



νευτική φροντίδα, πού προσφέρουν καί άπό σπουδαστές προχωρη
μένους αρκετά στίς σπουδές τους ώστε νά έξαρτιοΰνται άπ’ αύτά. 
Τά σχολεία, δμως, δέν θά μπορούσαν νά λειτουργούν στό σημερινό 
επίπεδο άφοΰ οί δημόσιοι πόροι ποΰ θά είναι διαθέσιμοι στίς δμά
δες ηλικίας πού εξυπηρετούν, θά άποτελοΰν λιγότερο άπό τό Ινα 
τρίτο τών δημοσίων πόρων πού τά σχολεία δέχονται σήμερα. Με
ρικά σχολεία ίσως νά έπιζήσουν —  ιδιωτικά της παλιάς έποχής 
καί μερικά δημόσια σέ πλούσια προάστεια πού οί πάτρονές τους 
θά Ιχουν τήν δυνατότητα νά τά διατηρήσουν καί θά έχουν Ιπίσης 
τήν δυνατότητα νά μήν άνησυχοΰν πάρα πολύ γιά τό οίκονομικό 
μέλλον τών παιδιών τους. Οί περισσότεροι άνθρωποι σύντομα θά 
ανακάλυπταν πιό αποτελεσματικούς τρόπους μάθησης καί πιό εύ- 
χάριστους, άπό τά σχολεία, γιά νά περάσουν τήν ώρα τους.

Οι τσαρλατάνοι καί οί κερδοσκόποι μπορεί γιά  κάποιο διάστη
μα νά έχουν Ιλεύθερο πεδίο δράσης. Ά λλά άν τά δίκτυα λειτουρ
γήσουν κατάλληλα, αύτοί σύντομα θά ελέγχονται, δχι βασικά μέ 
καταπίεση άλλά μέ τόν συναγωνισμό τίμιων προμηθευτών καί πρό
τυπων γνώσης, πού θά βοηθοΰνται άπό ικανούς παιδαγωγούς συμ
βουλεύοντας γονείς καί μαθητές. Οί έλεγχοι έργασίας πού προσφέ- 
ρονται άπό τά καλύτερα επιχειρησιακά γραφεία, θά ήταν Απο
τελεσματικοί, μιά καί είναι άνεπαρκεΐς γιά νά πρόκαλέσουν μεγά
λο κακό, άλλά καί συγχρόνως επωφελείς γιά χρήση ενάντια στούς 
άπατεόδνες.

Τά χρήματα πού τώρα είναι τόσο ανεπαρκή γιά  τά σχολεία 
θά ήταν κάτι περισσότερο άπό άρκετά γιά νά Ινισχύσουν Ινα τερά
στιο δίκτυο μορφωτικών άντικειμένων καί νά ένισχύσουν έν μέρει 
πρότυπα γνώσεων, παιδαγωγούς καί δδηγούς μόρφωσης πολύ πε
ρισσότερους άπό τούς δασκάλους πού δουλεύουν σήμερα. Πολλοί θά 
δουλεύουν μέρος τοΰ χρόνου τους σάν πρότυπα γνώσεων καί σάν 
δδηγοί μόρφωσης, έξασκόντας τόν υπόλοιπο χρόνο τήν ειδικότητά 
τους καί συνεχίζοντας τήν διερεύνηση τών γνώσεων τους καί γιά  
άλλους σκοπούς. Οί παιδαγωγοί πού θά έχουν πλήρη άπασχόληση 
θά μποροΰσαν νά Ιξυπηρετήσουν μιά πελατεία άπό χιλιάδες πρό
σωπα, Αφιερώνοντας κατά μέσο δρο στδν καθένα λίγες ώρες τό 
χρόνο.

Οικονομική μαγεία; Κάθε άλλο. Τό κόστος τής κηδεμονευ-
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τικής φροντίδας θά μεταφερθεΐ πίσω, σέ μεγάλο βαθμό άπό τό δη
μόσιο στό Ιδιωτικό πορτοφόλι. Τό μεγαλύτερο μέρος τής φροντί
δας προσφέρεται τώρα σέ άνθρώπους πολύ μεγάλους γιά  νά τή 
χρειάζονται —  άρκετά μεγάλους γ ιά  νά μποροΰν νά έργάζονται, 
καί σέ πολλές περιπτώσεις, μέ καλύτερες προϋποθέσεις έργασίας. 
Ή  έπιπλέον μόρφωση που προσφέρεται, μέ μικρότερο κόστος, θά 
δημιουργοΰσε πολίτες Ικανούς νά λύσουν τό ψευδό - πρόβλημα σχε
τικά μέ τό πώς νά χρησιμοποιήσουν τά Ιπί πλέον «αχρείαστα» χέ
ρια καί μυαλά πού άπαλλάσονται απ’ τήν άνία τοΰ σχολείου.
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Ά ν  καί φαίνεται πώς ορισμένες μορφές διακυβέρνησης Ιχουν σχεδιααθεΐ 
καλύτερα άπό άλλες, δστε νά προστατεύουν τά άτομα, στήν Ιλεύθερη 
έξάσκηση τδν  φυσικών δικαιωμάτων τους, καί πώς τήν ίδια στιγμή οί 
ίδ ιες προστατεύονται καλύτερα άπδ τήν παρακμή, ή πείρα έν τοΰτοις έχει 
δείξει, πώς άκόμα καί κάτω άπδ τ ίς  καλύτερες μορφές, αδτοί στούς 
όποιους εμπιστευτήκαμε τήν εξουσία, τήν έχουν μεταμορφώσει μέ τδν 
καιρδ καί σιγά - σιγά, μέ διάφορες ένέργειες, σέ τυραννία. Καί πιστεύεται 
πώς τδ πιδ άποτελεσματικδ μέσο γ ιά  νά άποφευχθεϊ αύτό θά ήταν 
νά φωτίσουμε, δσο είναι δυνατό στήν πράξη, τδ μυαλδ των ανθρώπων 
σέ μεγάλο βαθμό, καί ειδικότερα νά τούς δώσουμε τή γνώση αύτών τών 
γεγονότων, πού ή ιστορία εκθέτει, δστε κατέχοντας άπ’ αύτδ τό γεγονός 
τήν πείρα τής παλιάς έποχής καί τών παλιών χωρών, ίσως μπορέσουν 
νά γνωρίσουν τή φιλοσοφία σ’ 8λες τίς μορφές της, καί νά παροτρυνθοΒν νά 
χρησιμοποιήσουν τις φυσικές τους δυνάμεις γ ιά  νά ματαιώσουν 
τίς προθέσεις τής τυραννίας.

Τόμας Τζέφφερσον: "Εκθεση γ ιά  τήν Γενικότερη Μετάδοση τής Γνώσης



13. Ό  επαναστατικός ρόλος τής παιδείας

Δέν μποροΰν να δοθούν αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις στό 
θέμα τοΰ σχολείου χωρίς εκτεταμένες αλλαγές στήν κοινωνία- Ά λ 
λά τό νά περιμένουμε τίς Αλλες άλλαγές γιά  νά φέρουμε άλλαγή 
στήν παιδεία δέν έχει νόημα. Έκτος άν οί λύσεις στήν παιδεία 
προγραμματισθοϋν καί έπιδιωχθοϋν, δέν ύπάρχει καμιά βεβαιότη
τα πώς θά συντελεσθοϋν οτιδήποτε άλλο κι ay συμβεΐ. ’Ά ν  δέν 
Ιχουν προγραμματιστεί, τότε πιθανόν οί άλλες άλλαγές νά είναι 
έπιφανειακές καί γ ιά  λίγο διάστημα. Ή  άλλαγή στήν παιδεία, άπό 
τήν άλλη μεριά, θά φέρει μέσα στό άφύπνισμά της κι άλλες θεμε
λιώδεις κοινωνικές άλλαγές.

Ή  Αληθινή μόρφωση είναι μιά βασική κοινωνική δύναμη· 01 
σημερινές κοινωνικές δομές δέν θά μπορούσαν νά έπιζήσουν δταν 
θά ύπάρχει ένας μορφωμένος πληθυσμός, άκόμα κι άν μορφωνό
ταν μόνο μιά ουσιαστική μειοψηφία. Έδώ προφανώς γίνεται συ
ζήτηση γιά  κάτι παραπάνω άπό τή σχολική εκπαίδευση' πράγμα
τι, έννοοϋμε σχεδόν τό άντίθετο τής σχολικής έκπαίδευσης. Οί άν
θρωποι έκπαιδεύονται γιά  νά δέχονται μιά κοινωνία καί μορφώ
νονται γιά  νά τήν δημιουργήσουν ή νά τήν άναδημιουργήσουν.

Ή  παιδεία Ιχει έδώ τό νόημα πού τής έδιναν Ανέκαθεν αύτοί 
πού σπουδάζουν έκπαίδευση καί Ανθρωπολογία. Κανένας δέν τήν 
Ιχει δρίσει καλύτερα Από τόν Πάουλο Φρέιρε, τδν Βραζιλιάνο Εκπαι
δευτικό, πού τήν περιγράφει σάν τή διαδικασία δπου κάποιος άποκτα 
κριτικά συνείδηση τής πραγματικότητάς του μέ εναν τρόπο πού δδη- 
γεΐ σέ Αποτελεσματική δράση άπάνω της.* "Ενας μορφωμένος άν-

1. Πάουλο Φρέιρε, «Ή  διαδικασία τής μόρφωσης τοΟ Ινήλικου σάν 
πολιτιστική δράση γ ιά  τήν έλευθερία», H arvard  E ducational Review, vol. 
40, no. 2 , 1970, pp, 205 - 25.
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θρωπος καταλαβαίνει τον κόσμο του Αρκετά καλά ώστε νά Ινεργεΐ 
πάνω σ’ αυτόν Αποτελεσματικά. Τέτοιοι άνθρωποι, άν ύπήρχαν σέ 
Αρκετό ποσοστό, δέν θ’ άφηναν ιούς παραλογισμούς τοΰ σημερινού 
κόσμου χωρίς νά τούς Αλλάξουν-

Μερικοί τέτοιοι άνθρωποι ύπάρχουν πράγματι: άνθρωποι πού 
καταλαβαίνουν τήν πραγματικότητα άρκετά καλά ώστε νά τά βγά
λουν πέρα μαζί της Αποτελεσματικά. Σήμερα ύπάρχουν σέ μικρό πο
σοστό, οΕ περισσότεροι άπ’ αυτούς έχοντας σάν Ασχολία τήν διακυ
βέρνηση τοΰ κόσμου γιά τό δικό τους συμφέρον, καί λίγοι πού προ- 
σπαθοΟν νά τούς σταματήσουν- "Ay σέ κάθε κοινωνία, τό ποσοστό 
τών προσώπων πού Ιχουν τέτοια μόρφωση ήταν 20 στά έκατό άντί 
2, ή 30 στά έκατό άντί 3, μιά τέτοια κοινωνία δέν θά μποροΰσε άλ
λο νά διοικεΤται άπό λίγους γιά τήν πραγματοποίηση τών Ιπιδιώ- 
ξεών τους, Αλλά θά επρεπε νά διοικεΐται γιά τή γενική ευημερία. 
ΟΕ δάφνες τής ήγεσίας χάνουν τή γοητεία τους άν έπεκταθοΰν σέ 
περισσότερους, καί μιά μορφωμένη μειοψηφία πού ξεπερνά Ιναν 
ορισμένο άριθμό, θά πρέπει νά ταχθεί στό πλευρό τής δικαιοσύνης 
καί της έξυγίανσης. 'Οποτεδήποτε, δπως στή Νέα ’Αγγλία, στήν 
’Αρχαία Αθήνα ή στή Ρώμη τής πρώτης έποχής, μιά σεβαστή με
ρίδα τοϋ πληθυσμοΰ μορφώθηκε, μέ τό πνεϋμα τής γνώσης τών τοπι
κών δυνατοτήτων, οΕ κοινωνίες τους κυβερνιόνταν δχι άπό τούς λί
γους χάρη τών συμφερόντων τους, άλλά Από τούς πολλούς γιά τό 
κοινό συμφέρον-

Τά Ιθνη κράτη δπως είναι σήμερα δέν θά μποροΰσαν νά έπι- 
ζήσουν γιά πολύ Εχοντας Ινα μορφωμένο πληθυσμό. Τά Ιθνη πού 
αποτελούνται άπό μορφωμένους πολίτες, ή πού περιέχουν μιά ούσια- 
στική μειοψηφία άπό τέτοιους πολίτες, θά είχαν τήν τάση νά συγ- 
χωνευθοΰν μέ άλλα Ιθνη. Αύτό βέβαια, θ’ άρχιζε νά συμβαίνει μέσα 
στά καθιερωμένα δρια τοΰ έθνους - κράτους. Τά γεωγραφικά δρια 
δέν θά ήταν ύποχρεωτικό ν’ Αλλάξουν. Ά ν  οΕ περιορισμοί στούς 
δασμούς καί στή μετανάστευση Αλλάξουν σημαντικά, τά πολιτικά 
σύνορα παύουν νά ’χουν σημασία.

ΟΕ διακρίσεις τών τάξεων θά Ιτειναν έπίσης νά έξαφανισθοΰν 
στίς μορφωμένες κοινωνίες' δπως πράγματι είχαν αύτή τήν τάση 
σέ συγκεκριμένες περιόδους τής Εστορίας. Αύτό δέν σημαίνει πώς θά 
έξαφανίζονταν οΕ Ατομικές διαφορές τής κοινωνικής Αξίας καί τών
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προνομίων· Σέ μιά κοινωνία πού Αλλάζει, νέες διαφορές θά έτειναν 
νά έμφανισθοΰν τόσο γρήγορα δσο θά εξισώνονταν οί παλιές. Θά 
ήταν δμως δύσκολο νά εξακριβώσουμε τήν ταυτότητα τών διαφορών, 
πού θά προέκυπταν άπό μιά Αρκετά σταθερή Αλλαγή τάξης, φυλής 
ή κάποιας Αλλης κοινωνικής ταυτότητας. Μιά μορφωμένη κοινωνία 
θά γινόταν καί θά Ιμενε πλουραλιστική σέ μεγάλο βαθμό, μέ πολ
λές χαλαρά συνδεδεμένες, ρευστές ιεραρχίες, βασισμένες σ’ ενα με
γάλο Αριθμό Αρκετά ΑνεξΑρτητων Αξιολογικών κριτηρίων. “Ισως με
ρικοί Ανθρωποι νά είναι πλούσιοι, μερικοί δυνατοί, μερικοί δημοφι
λείς, Ακόμη μερικούς θά τούς Αγαπούν καί θά τούς σέβονται, άλλά λί
γοι θά μποροΰν νά είναι δλα αύτά μαζί γιά  πολύ.

"Ενας μορφωμένος πληθυσμός θά έφτιαχνε δχι μόνο τό έθνος 
Αλλά καί τούς έξειδικευμένους θεσμούς του ν’ άνταποκρίνονται στίς 
Ανάγκες καί στίς έπιθυμίες τών πελατών καί τών έργατών μαζί μ’ 
αύτές τών μΑνατζερς. Μιά μορφωμένη μειοψηφία δποιουδήποτε με
γέθους ποτέ δέν θ’ Ανεχόταν τίς σημερινές υγειονομικές καί εκπαι
δευτικές ύπηρεσίες, τήν μόλυνση τοΰ περιβάλλοντος, τόν Ιλεγχο τής 
πολιτικής Από στρατιωτικό - βιομηχανικές κλίκες ή τόν Ιλεγχο τών 
μέσων μαζικής ένημέρωσης άπό τόν διαφημιστή, γιά νά μήν άναφέ
ρουμε τόν κυκλοφοριακό συνωστισμό, τήν Ιλλειψη κατοικιών καί τό 
πλήθος τών παραλογισμών πού Ιχουν κατακλύσει τίς μοντέρνες κοι
νωνίες.

Δέν θέλουμε νά πούμε δτι ή μόρφωση Ιχει ιμαγικές ιδιότητες. 
Άκόμα καί οί μορφωμένοι δέν θά μπορούσαν νά λύσουν τά προ
βλήματα αύτά στή σημερινή μορφή τους. Αύτό πού θά μπορούσαν 
νά κάνουν καί πού θά Ικαναν είναι ν’ Αναγνώριζαν τό Ανυπόφορο 
περιεχόμενο καί νά τό Αλλαζαν. Θά καταλάβαιναν, γιά παράδειγμα, 
πώς ή Ανταγωνιστική κατανάλωση δέν είναι ενας υποφερτός τρόπος 
ζωής, παρά μόνο γιά μικρό χρονικό διάστημα ή γιά μικρές μειοψη- 
φίες. "Οταν αύτό θά γινόταν Αντιληπτό, Ινα μεγάλο μέρος της ση
μερινής παραγωγής μας καί έργασίας θά έμφανιζόταν δχι μόνο σάν 
περιττό, Αλλά καί σάν βλαβερό. Τό πολεμικό υλικό είναι μιά φανε
ρή περίπτωση, άλλά ή παιδεία, τά εξεζητημένα μικρής διάρκειας 
καταναλωτικά ΑγαθΑ, ή διαφήμιση, τά έπιχειρηματικά καί κυβερ
νητικά γεύματα καί Ινα πλήθος άπό Αλλα προϊόντα καί ύπηρεσίες 
είναι μιά λιγότερο φανερή περίπτωση.

12 177



Αύτό πού μας δυσκολεύει νά κάνουμε δτιδήποτε γ ι αύτά τά 
ζητήματα είναι πώς δ σημερινός τρόπος ζωής πάρα πολλών προνο
μιούχων ανθρώπων έξαρταται άπό τήν διατήρηση τών πραγμάτων 
δπως είναι. Ή  μόρφωση μόνη της δέν μπορεΐ νά λύσει τό πρόβλη
μα. Μπορεΐ νά βοηθήσει τούς άνθρώπους νά δοϋν σέ ποιά κινούμενη 
άμμο αναπαύεται ή τωρινή τους ασφάλεια. Μπορεΐ νά τούς βοηθή
σει νά δραματισθοΰν δυνατές Ιναλλακτικές λύσεις, άν καί ϊσως νά 
χρειάζεται κάτι περισσότερο γ ιά  νά τίς πραγματοποιήσουν. Αύτό 
πάει νά πει άπλώς πώς ή μόρφωση μόνη της δέν μπορεΐ νά φέρει 
επαναστατική κοινωνική άλλαγή.

Οί θεωρίες τής πολιτικής Ιπανάστασης προσφέρουν κάποια βά
ση γιά  μιά γενικότερη θεωρία θεσμικής έπανάστασης, άλλά χρειά
ζονται σημαντικές Αναθεωρήσεις καί προσθέσεις. Οί πολιτικοί θεσμοί 
βασίζονται Αποκλειστικά πάνω στή δύναμη καί τή χρήση βίας. Στά 
πολιτικά ζητήματα, ή ιδεολογία καί ή λογική τείνουν νά ύποτάσσον- 
ται στή δύναμη καί στή βία. Στήν περίπτωση τών άλλων θεσμών, 
ή ιδεολογία καί ή λογική Ιχουν σχετικά καλύτερη σημασία. Αύτό 
μπορεΐ νά μήν είναι πάντοτε εμφανές στίς μέρες τής παρακμής τών 
θεσμών ποΰ στηρίζονται στήν καθαρή βία. Είναι, δμως, άλήθεια 
πώς οί Ανθρωποι διαλέγουν τις άγορές τους, τά σχολεία τους, τά νο
σοκομεία καί τίς μεταφορές τους, κάπως λιγότερο τυφλά, κάπως πε
ρισσότερο προσέχοντας τά Ιξοδα καί τά πλεονεκτήματα —  μαζί καί 
τούς συναισθηματικούς δεσμούς —  άπ’ δ,τι κάνουν διαλέγοντας καί 
υπερασπίζοντας τήν ιδιότητα τοΰ πολίτη πού Ιχουν· Οί Αλλαγές 
στούς μή πολιτικούς θεσμούς ύπόκεινται, τουλάχιστον έπιφα-νειακά, 
σέ όρθολογική συζήτηση. ΟΕ σημαντικές Αλλαγές στούς μή - πολιτι
κούς θεσμούς γίνονται καμιά φορά χωρίς βία. Κ ι αύτό θά γινόταν 
σέ μεγαλύτερο βαθμό, αν δέν ήταν ή νομιμοποιημένη βία τό μονο
πώλιο τών πολιτικών θεσμών· Είναι κατανοητό, δπωσδήποτε, πώς 
ή έπαναστατική Αλλαγή στούς μή - πολιτικούς θεσμούς θά μποροΰσε 
νά γίνει χωρίς βία, θά μποροΰσε νά είναι ήμιορθολογική, θά μποροΰ
σε νά έπηρεάζεται άπό τήν ανάλυση, τήν Ιρευνα, τή συζήτηση, 
τή νομοθεσία, τή διανομή τών πόρων, τή συμπεριφορά τής Αγοράς 
καί τήν ειρηνική πολιτική συμμετοχή. Ή  σοσιαλιστικοποίηση στίς 
Σκανδιναυΐκές χώρες καί στή Βρετανία καί ή δημιουργία τής Ευ
ρωπαϊκής Κοινής ’Αγοράς άποτελοΰν παραδείγματα, Αλλαγών πού
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Ιγιναν σχετικά είρηνικά, άν καί σίγουρα δχι χωρίς πίεση καί απει
λή βίας.

Α ξίζει τόν κόπο fa Ανατρέξουμε γιά ιδέες στίς Ιπιστημονικές 
καί θρησκευτικές Επαναστάσεις, Στίς μεθοδολογικά δλσκληρωμένες 
επιστήμες, μιά θεμελιώδης θεωρία Ιλέγχει τήν Ιρευνα καί τή δι
δασκαλία αύτοΰ τοΰ τομέα, ώσπου βαθμιαία οί ελλείψεις της γίνον
ται περισσότερο φανερές, Αποτυχαίνει στήν ικανοποίηση ένός με
γάλου Αριθμού απαιτήσεων πού βασίστηκαν πάνω της, καί τελικά 
παραγκωνίζεται γιά χάρη ενός πιό πετυχημένου Αντίπαλου. Οί 
Απαραίτητοι δροι γι’ αύτό τό είδος ειρηνικής Αλλαγής είναι εύκο
λο νά έπισημανθοΰν. Υπάρχει μιά κοινή γλώσσα πού τά μέλη ένός 
επιστημονικού κλάδου χρησιμοποιούν καί καταλαβαίνουν μαζί· Υ 
πάρχει συχνή Ιπικοινωνία μεταξύ έπιστημόνιον. Υπάρχει μιά ύ
στατη -κρίση, πού ονομάζεται εμπειρική Απόδειξη καί πού παρά- 
γεται κάτω άπό Ιλεγχόμενες καί γνωστές συνθήκες. Τελικά συμ- 
φωνούν πάνω σέ κανόνες λογικής. Αύτές οί συνθήκες είναι δύσκο
λο νά ταιριάζουν Ιξω Από τίς μεθοδολογικά Ολοκληρωμένες επι
στήμες Αλλά προσφέρουν μέτρα χρήσιμα πού ούσιαστικά πλησιά- 
στηκαν στά παραδείγματα τής ειρηνικής θεσμικής άλλαγής πού 
Αναφέρονται παραπάνω. Τό τελευταίο βιβλίο τ§δ Τόμας Ινάν καί 
οί Αντιλογίες πού προκάλεσε δείχνουν πώς Ακόμα καί οί είρηνι- 
κές επαναστάσεις ύπεραπλοποιοΰνται σέ τεράστιο βαθμό στήν πα
ραπάνω περιγραφήν2 Πράγματι προχωρούν,, χωρίς βμως πολλή βία, 
καί μέ Ινα φανερό όρθολογιαμό, τουλάχ,ιστο.ν έκ τ&ν ύστέρων-

Οί θρησκευτικές; Jsjavaστάσεις συνήθως δέν ήταν ειρηνικές 
Αλλά όρισμένες ήταν, καί αύτές κάνουν φανερή μιά σημαντική άρ- 
χή. Δείχνουν πώς κάτι πού μπορεί νά συγκριθέΐ μέ τήν Απώλεια 
ΐή ς πίστης σέ μιά παλιά ερμηνεία τής άλήθειας. σάν αύτό πού γί
νεται σέ μιά Ιπιστημονική κοινότητα!;, συμβαίνει καί μέ τούς Α
πλούς Ανθρώπους τού λαού. Νέες θρησκευτικές πίστεις Ιχουν έπε- 
κταθεί μέ ταχύ ρυθμό σέ μεγάλες περιοχές καί οί συνθήκες κάτω 
Από τίς οποίες αύτό συνέβη Ιχουν κάτι κοινό καί μεταξύ τους -καί 
μέ τις συνθήκες κάτω άπό τίς οποίες έχουν γίγΐι νέες Επιστημονι
κές Επαναστάσεις. Οί μεγάλες θρησκευτικές κινήσεις Ιπικράτη-

. 2. Φόμάς. 2 . Κάν, Ή  Λ&μή τ<3ν Έκισττιμονικδν Επαναστάσεων, 
University o f  C hicago Press, 1962.
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σαν πάντα άνάμεσα σέ άνθρώπους Ιξαθλιωμένους, πού βρίσκονταν 
κάτω άπδ τίς χειρότερες κοινωνικές συνθήκες, πού δδηγοΰν στήν 
άπογοήτευση καί τήν άπελπισία· Ή  άλλη προϋπόθεση γιά νά έπι- 
κρατήσουν υπήρξε μιά Ισχυρή καί έλκυστική νέα άποκάλυψη τής 
άλήθειας. Μερικές φορές, δχι δμως πάντοτε, χαρισματικοί ήγέτες 
καί μαθητές είχαν διακηρύξει τή νέα άλήθεια. "Οπως καί στήν 
περίπτωση τής έπιστήμης, ή κοινή γλώσσα, ή έπικοινωνία καί 
τά κοινώς άποδεχτά στάνταρ κρίσης καί λογικής εΐναι Απαραίτη
τη προϋπόθεση γιά μιά θρησκευτική έπανάσταση. Τά λογικά στάν
ταρ δέν εΐναι βέβαια καθόλου τά ίδια μέ αύτά τής έπιστήμης καί 
δ τελικδς έλεγχος γιά τήν άπόδειξη τής άλήθειας εΐναι πολύ δια
φορετικός. ’Αποδείξεις γιά τά συναισθήματα, δχι αποδείξεις γιά 
τίς αισθήσεις, αύτδ εΐναι τδ κριτήριο τής θρησκευτικής άλήθειας. 
Οί άνάγκες πού αισθάνεται κανείς βαθειά μέσα του πρέπει νά ικα
νοποιηθούν. H a p ’ δλα αύτά, τά παράλληλα σημεία άνάμεσα στδν 
έπιστημονικδ καί τδν θρησκευτικό προσηλυτισμδ εΐναι πολύ πιδ 
έντυπωσιακά άπδ τίς διαφορές. Καί οί θρησκευτικές έπαναστάσεις 
έπίσης μποροΰν νά δώσουν βρισμένα μαθήματα γιά μιά θεωρία 
θεσμικής έπανάστασης.®

Τά χρονικά τής ίδιας τής βίας μπορεΐ νά ύποστηρίζουν τήν 
ιδέα πώς ή βία δέν εΐναι άπαραίτητο νά συνοδεύει τήν άλλαγή. 
Ή  στρατιωτική Ιστορία εΐναι γεμάτη άπδ περιπτώσεις μαχών πού 
δέν δόθηκαν γιατί ή μιά πλευρά είχε μιά καταφανή ύπεροχή δύ
ναμης. Συνήθως, ή πλευρά μέ τήν μεγαλύτερη δύναμη ήταν αύτή 
πού άρχιζε, άλλά δχι πάντοτε. Ειρηνική έπανάσταση δέν εΐναι αύ
τή, δπου έκεΐνοι πού κρατούν τή δύναμη τήν παραδίδουν ήρεμα- 
Αύτδ εΐναι άληθινή ρομαντική άνοησία. Ειρηνική έπανάσταση εί
ναι έκείνη, δπου οί κάτοχοι τής δύναμης άνακαλύπτουν πώς Ιχουν 
χάσει τήν δύναμή τους προτού ν’ άρχίσουν νά μάχονται.

Δέν ύπάρχει έξασφάλιση δτι ή θεσμική έπανάσταση μπορεΐ 
νά εΐναι ειρηνική. Υπάρχει μόνο μιά έλπίδα καί δχι άναγκαστικά 
πολύ μεγάλη. Ό  είρηνικδς χαρακτήρας τής επανάστασης δέν εί
ναι δμως ή μοναδική σκέψη. Είναι σοβαρή έν μερει λόγω τής κρί
σιμης σχέσης της μέ ένα άκόμη πιδ σοβαρδ κριτήριο. Αύτδ άναφέ-

3. Νόρμαν Κόν, Ή  έπιδίωξη τ?|ς Δευτέρας Παρουσίας, Seeker & W ar
burg, 1957' Paladin, 1970.
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ρεται ατήν άποτελεσματικότητα τής έπανάστασης, στήν έκπλήρω- 
ση τών σκοπών της. Ή  Εστορία τής πολιτικής επανάστασης είνχ'- 
μιά ιστορία προδοσίας, καί τών Ιδεαλιστών πού βοήθησαν νά δημι- 
ουργηθοΰν οΕ προϋποθέσεις, άλλά άκόμα πιό πολύ τών κοινών άν- 
θρώπων γιά χάρη τών δποίων Ιγινε καί πού οΕ ίδιοι έκαναν τίς με
γαλύτερες θυσίες. Ή  έπανάσταση θά ’χει σά συνέπεια μόνο τίς θε
τικές άλλαγές, πού Ιχουν πάρει ήδη τό δρόμο τους δταν αρχίζει 
ή έπανάσταση. "Αν δέν συνίσταται σέ τίποτα άλλο παρά μόνο σ’ αύ
τές τις άλλαγές, τόσο τό καλύτερο.
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14. Στρατηγική γιά μια ειρηνική 
έπανάσταση

Κατά πόσο είναι δυνατή μιά ειρηνική έπανάσταση μόνο δ καιρός θά 
μάς τό δείξει' μπορεΐ σέ μερικές χώρες νά είναι καί σέ άλλες δχι. 
Είναι εδκολο, δμως, νά έκθέσουμε τίς απαραίτητες προϋποθέσεις γιά 
μιά τέτοια έπανάσταση. Δέν μπορεΐ νά γίνει, έκτός άν οΕ περισσότε
ροι άνθρωποι πειστούν πώς θά επρεπε νά γίνει, καί έκτός άν ή γνώ
μη αύτής τής πλειοψηφίας γίνει άποδεχτή. Παρ’ δλα αύτά, είναι 
άπίθανο, πρώτον, πώς θά μποροΰσε νά πειστεί ή πλειοψηφία γιά 
τήν άνάγκη Επαναστατικής άλλαγής, δταν δ Ελεγχος τών μέσων μα
ζικής ένημέρωσης καί οΕ δυνάμεις τοΰ κράτους έξακολουθοΰν νά ύπά- 
γονται στό κατεστημένο, καί δεύτερον, πώς ή μειοψηφία πού θά 
κρατούσε αύτές τίς δυνάμεις θά τίς παρέδιδε ειρηνικά άκόμη καί 
άν ήταν πεπεισμένη πώς άποτελεΐ μειοψηφία.

Μιά άρκετά μορφωμένη μειοψηφία, θά μποροΰσε, σέ είδι- 
κές συνθήκες, νά δημιουργήσει μιά πλειοψηφία εύνοϊκή πρός τήν 
έπαναστατική άλλαγή. Αύτό θά μποροΰσε νά συμβεΐ μόνο άν ύπήρ- 
ξαν βαθειές άπογοητεύσεις σχετικά μέ τούς ίσχύοντες θεσμούς καί 
μιά έπιβεβλημένη άνάγκη γιά έναλλακτικές λύσεις. Ή  προσπάθεια 
πού άκολουθεΐ γιά νά παρουσιάσω τόν τρόπο μέ τόν δποΐο θά μπο
ροΰσαν αύτές οΕ συνθήκες νά δημιουργηθοΰν στό χώρο τής παιδείας 
δέν άποτελεΐ τήν κατάστρωση ένός σχεδίου έπανάστασης. Είναι 
άπλώς Ενα χάραγμα σέ γενικές γραμμές μιας πιθανής σειράς προ
καταρκτικών βημάτων.

Τό πρώτο βήμα διαφαίνεται ήδη. Μεγάλος άριθμός άνθρώπων 
πού θά ’χουν βαθειά άπογοητευθεΐ μέ τά σχολεία. Αύτό συμβαίνει 
σήμερα, άλλά δ άριθμός δέν είναι άρκετά μεγάλος, οδτε καί ή Απο
γοήτευση άρκετά βαθειά. ΟΕ βασικές άντιθέσεις τοΰ σχολικοΰ συ
στήματος πρέπει νά γίνουν φανερές σ’ δλους: πώς τά σχολεία εί
ναι πολύ άκριβά ώστε νά έξυπηρετοΰν Ενα καθολικό σύστημα παι
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δείας, πώς τά σχολεία διαιωνίζουν τήν Ανισότητα, πώς τά σχο
λεία μπολιάζουν τήν τεράστια πλειοψηφία ένάντια στή μόρφωση 
εξαναγκάζοντας την νά ακολουθεί μιά Ανεπιθύμητη μάθηση, πώς 
μιά σχολειοποιημένη κοινωνία είναι τυφλή στά ίδια της τά λάθη. 
Οί Αντιθέσεις βρίσκονται έκει. Νά πετύχουμε τήν γενική τους 
Αναγνώριση είναι δύσκολο, τή στιγμή πού οί άνθρωποι στούς όποι
ους Αναφερόμαστε είναι έκεϊνοι πού Ιχουν τή μεγαλύτερη σχολι
κή έκπαίδευση. Είναι πάντα δύσκολο νά παραδεχτείς αύτό πού 
σοΟ Ιχουν κάνει, δταν ή ίδια ή παραδοχή είναι ύποτιμητική.

Τό πρόγραμμα, πού περιγράφεται παρακάτω, προϋποθέτει 
πώς θά ύπάρξει μιά βαθειά καί πολύ διαδεδομένη διάλυση αδτα- 
πατών γύρω Απ’ τά σχολεία. Ά ν  δπάρξει, τότε οί έπόμενες προ
τάσεις γιά νομικά, οικονομικά, μορφωτικά καί θεσμικά προγράμ
ματα θά γίνουν προοδευτικά πιό πραγματοποιήσιμες, καί άν έφαρ- 
μοστοΰν, θά βοηθήσουν άπό μόνες τους στήν έπιτάχυνση τής Απώ
λειας τής πίστης στά σχολεία. Οί άνθρωποι προσκολλοϋνται σ’ Ινα 
θεσμό, παρ’ δλο πού τόν Αναγνωρίζουν σάν έλαττωματικό, ώσπου 
νά δοΰν τί άλλο μποροΰν νά κάνουν. 'Όσο μένουν προσκολλημένοι 
είναι δύσκολο νά μήν εξηγούν λογικά τίς ένέργειές τους, έλπί- 
ζοντας πώς τά πράγματα δέν είναι τόσο άσχημα δσο φαίνονται.

Στό νομικό μέτωπο, χρειάζεται μιά διμερής στρατηγική: τό 
πρώτο μέρος άποτελείται Από ένέργειές κάτω άπ’ τούς ύπάρχον- 
τες νόμους, τό δεύτερο άπό προτάσεις γιά  νέα νομοθεσία. 'Ορισμέ
να είδη νομικών ένεργειών έχουν ήδη μεγάλη ιστορία, ιδιαίτερα 
οί άντιρρήσεις σχετικά μέ τήν υποχρεωτική σχολική έκπαίδευση, 
πού παραδοσιακά συνδέεται μέ θρησκευτικές αιρέσεις. Τελευταία, 
τέτοιες ένΙργειες βασίστηκαν σέ μή - θρησκευτικές αντιλήψεις, κα
θώς καί τό έπιχείρημα πώς τά παιδιά δέν λαβαίνουν τήν έκπαί
δευση πού θεωρείται πώς πρέπει τά σχολεία νά δίνουν» Αιτήσεις 
πού ζητοΰν ένα ίσο μοίρασμα τών δημοσίων πόρων πού προορίζον
ται γιά τήν παιδεία Ιχουν έπίσης καταχωρηθεί καί βασίζονται 
στήν ύπόσχεση γιά ίση προστασία πού προβλέπεται άπό τόν νόμο 
πού περιέχεται στό δέκατο τέταρτο άρθρο τοΰ Συντάγματος. Πε
ραιτέρω νομικές ένέργειες πού είναι δυνατές κάτω άπό τήν ισχύ- 
ουσα νομοθεσία προτείνονται Από τό παρακάτω νομοθετικό πρό
γραμμα.
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Χρειαζόμαστε νομοθεσία πού θά Εναρμονίζεται μέ τδ πρώτο 
άρθρο τοΰ Συντάγματος τών ΗΙΙΑ Απαγορεύοντας κάθε νόμο πού 
σκοπό θά είχε τήν «εγκαθίδρυση θρησκείας». Τό θεσμικό μονο
πώλιο της Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα άπό τό κράτος, Ιχει δλα τά κα
κά μιας κρατικής Εκκλησίας, μέ τό Επί πλέον γεγονός πώς Ινα 
μή - θρησκευτικό σχολικό σύστημα μπορεί νά φτιαχτεί ετσι πού 
νά φαίνεται ούδέτερο σέ σχέση μέ βασικές άξίες. Έφόσον κάτι 
τέτοιο είναι καθαρή άνοησία, ή όποστήριξη ένός Εθνικού σχολικού 
συστήματος καταπίπτει μπροστά στις δεσπόζουσες άνάγκες καί 
προνόμια τοϋ κράτους- Άλλά αύτδ περικλείει μιά αντίθεση μέ τήν 
δημοκρατική θεωρία, πού ύποστηρίζει πώς τό κράτος πρέπει νά 
είναι τό Εργαλείο τών πολιτών του καί βχι δ πλαστουργός τους- 
Τό σχολείο, στή σύγχρονη Εποχή, Εχει γίνει πιό Ισχυρό κι άπό 
δ,τι ή Εκκλησία στδ Μεσαίωνα. Ή  καριέρα καί Επομένως ή ζωή 
τοΰ ατόμου Εξαρτιέται άπδ τήν Επιτυχία του στδ σχολείο. Ό  νό
μος τδν καθιστά Εγκληματία άν δέν τό άκολουθήσει. Βρίσκεται 
κάτω άπό τήν Επίδρασή του πολύ περισσότερο άπ’ δ,τι βρέθηκε 
ποτέ δ άνθρωπος τοΰ Μεσαίωνα κάτω άπδ τήν Επιρροή τής ’Εκ
κλησίας. Ή  συνηγορία γιά άπαγόρευση ένός Εκπαιδευτικού μονο
πωλίου είναι σοβαρότερη άπδ τήν καταδίκη τής ύπαρξης κρατι
κής Εκκλησίας, πού σέ κρίσιμες στιγμές θά μπορούσε νά άντιτα- 
χθεΐ στδ κράτος Επικαλούμενη τήν Εξ ούρανοΰ Εξουσία της, γιά 
να στηρίξει τή θέση της. Ή  διεκδίκηση Ακαδημαϊκής έλευθερίας 
είναι δ πλησιέστερος τομέας δπου τά σχολεία μπορούν νά παίξουν 
ενα παρόμοιο ρόλο, καί είδαμε τελευταία πόσο Αδύναμη είναι. Οί 
Εκκλησίες, στήν παρακμή τους, τά κατάφεραν άπείρως καλύτερα 
Ενάντια στούς Ναζί καί τούς φασίστες, άπ’ δ,τι τά πανεπιστήμια 
στήν πληρότητα τής δύναμής τους. Τό σχολείο είναι δλότελα ενα 
δργανο τοΰ κράτους καί γεννά τήν υποταγή σ’ αύτό.

~ Μαζί μέ τήν άπαγόρευση ένός καθιερωμένου σχολείου χρειά
ζεται νά διευρύνουμε τούς νόμους Εναντίον τών διακρίσεων, Ιτσι 
ώστε νά περιλαμβάνουν καί τήν παιδεία, ΙΙρέπει. νά Απαγορέψου
με τήν εύνοιοκρατία πού βασίζεται στήν παιδεία καθώς καί στή 
φυλή ή τή θρησκεία, καί γιά τούς ίδιους λόγους. Τό ποΰ καί πώς 
μορφώθηκε κάποιος είναι τόσο άσχετο μέ τήν Ικανότητά του νά 
κάνει ενα έπάγγελμα, δσο καί ή φυλή του ή ή θρησκεία του. "Ο
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λα τά τυπικά προσόντα γιά  μιά καλή έπαγγελματική άπόδοση, 
πού ένδιαφέρουν τόν εργοδότη άλλά πού δ νόμος Ιχει καθορίσει, 
σέ θέματα φυλής καί θρησκείας δέν άφοροΰν νομίμως τόν Ιργο- 
δότη. Ούτε τό σχολείο πού πήγε ό υποψήφιος γ ιά  έργασία, ή τό 
δν πήγε καθόλου σχολείο, Ιχει καμιά σχέση μέ τίς Εκανότητές 
του ν’ ασκήσει τό έπάγγελμα. Είμαστε τόσο πολύ συνηθισμένοι 
στά σχολεία πού αύτή ή θέση μάς φαίνεται παράξενη, κι δμως 
ή λογική είναι άπλή. Τώρα φυλάμε τά έπαγγέλματα πού άμοί- 
βονται καλύτερα γ ι’ αύτούς πού ή έκπαίδευσή τους Ιχει κοστίσει 
περισσότερο. Ά ν  τά σχολεία χρηματοδοτούνταν ιδιωτικά αύτό θά 
είχε κάποιο περιορισμένο ήθικό νόημα, άλλά τά οικονομικά τους 
πάλι θά ήσαν γελοία. Τό κοινό, πράγματι, Ιχει έκπαιδευτεΐ νά 
πιστεύει πώς ενα Ακριβότερο Αντικείμενο πρέπει νά ’ναι καί καλύ
τερο, άλλά οΕ οικονομολόγοι τό εξηγούν αύτό μέ τό καθεστώς τοΰ 
Ανταγωνισμού των τιμών άνάμεσα στούς προμηθευτές. Τά σχολεία 
Ιχουν Ακριβώς τό Αντίθετο είδος Ανταγωνισμού. Άκόμα καί τό 
Χάρβαρντ θά γινόταν ύποπτο Αν ήταν φτηνό.

Γιά νά έξισώσουμε τίς εύκαιρίες μόρφωσης θά πρέπει νά 
κάνουμε τήν κατανομή τών μορφωτικών μέσων Ιτσι ώστε νά προσ
φέρουν τά προνόμια μέ μιά Αντίστροφη Αναλογία. Τό επιχείρημα 
ένάντια σ’ αύτήν τήν πολιτική είναι πώς μέ αύτόν τδν τρόπο θά 
ξοδεύονταν τά περισσότερα χρήματα γ ι’ αύτούς πού Ιχουν τίς λι- 
γότερες Εκανότητές καί πώς Ιτσι θά παραγόταν ή λιγότερη συ
νολική μάθηση. Αύτό τό έπιχείρημα μπορεΐ ν’ Αμφισβητηθεί, ά
φοΰ οΕ κρίσεις γιά τίς ικανότητες βασίζονται στήν έπιτυχία στό 
σχολικό σύστημα πού κάνει διακρίσεις ένάντια στούς φτωχούς. 
Στό τέλος, δμως, τέτοια έπιχειρήματα δέν θά καθορίσουν τήν πο
λιτική Ικβαση. ΟΕ περισσότεροι πιστεύουν πώς οΕ δημόσιοι πό
ροι διανέμονται έξ ισου, καί άν δχι, αύτό θά ’πρεπε νά γίνεται. 
'Ένας νόμος πού θ’ Απαιτεί ϊση διανομή τών δημοσίων μορφωτι
κών μέσων Αποτελεΐ, λοιπόν, τό τρίτο σημείο στό νομοθετικό πρό
γραμμα. "Ενα σύστημα Ατομικών μορφωτικών λογαριασμών θ’ Α- 
ποτελοΰσε τόν μόνο έφικτό τρόπο γιά  τήν έφαρμογή ένός τέτοιου 
νόμου.

Αύτοί οι τρεις νόμοι θά διαχώριζαν τό σχολικό σύστημα άπό 
τήν Ιδιότητά του τοΰ μορφωτικού μονοπωλίου. Δέν θά έμπόδιζαν
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δμως τήν άνάπτυξη ένός καινούργιου. Μέ τήν δημιουργία μιας 
μορφωτικής άγοράς θ’ άνοιγαν τό δρόμο στούς ήδη Ισχυρούς οικο
νομικούς θεσμούς, πού εύκολα θά μποροΰσαν νά εκμεταλλευθοΰν 
τήν δύναμή τους γιά νά έγκαθιδρύσουν ένα νέο μονοπώλιο μόρ
φωσης.

Ή  άποτελεσματική έπέκταση άντιμονοπωλιακών νόμων στόν 
τομέα τής παιδείας θ’ άποτελοΰσε έπομένως Ινα τέταρτο νομικό 
βήμα. Τή στιγμή πού τέτοιοι νόμοι είναι σήμερα σχετικά μάταιοι 
σέ βρισμένους τομείς, αύτό τό βήμα θ’ άπεΐχε πολύ άπδ τό νά άπο
τελεΐ ρουτίνα· Ή  άδυναμία τής άντιμονοπωλιακής νομοθεσίας δέν 
είναι τυχαία. Ή  ενίσχυσή της θά άπειλοΰσε τό σημερινό σύστη
μα. Αύτό απεικονίζει τήν κάπως γενικότερη άρχή πώς οί επα
ναστάσεις δέν γίνονται μέ εφήμερους νόμους. ΟΕ νομικές διεκ
δικήσεις καί ή νομοθεσία παίζουν Ινα μόνο μέρος σέ μιά έπανα- 
στατική στρατηγική, καί αύτό μονάχα άν ύποστηριχθοΰν κατάλ
ληλα άπό οικονομικά, θεσμικά καί μορφωτικά προγράμματα.

Ά ν  δ καλύτερος τρόπος γιά  τήν έπιβολή ένός θεσμοΰ είναι 
ή χρηματοδότησή του, τότε Ινα μέρος τής στρατηγικής γιά τήν 
άντικατάσταση τών σχολείων είναι φανερό. Τό φανερό δέν είναι 
δμως πάντοτε καί εύκολο. Πάντως, στήν προκειμένη περίπτωση, 
συζητάμε γιά  μεγάλα χρηματικά ποσά. Τό ποσό τών συνδυασμέ
νων παγκοσμίων προϋπολογισμών δημοσίου σχολείου είναι τόσο 
μεγάλο δσο καί τών στρατιωτικών δαπανών. Ά ν  στόν χρόνο σπου
δών δίναμε τήν άγοραστική του άξία, τότε οΕ δαπάνες τής πα ι
δείας θά ’πρεπε νά ήταν μεγαλύτερες άπ’ τίς στρατιωτικές. Αύ
τά τά τόσα πολλά χρήματα δέν θά άποδεσμευθοΰν άπ’ τά σημε
ρινά κανάλια τους παρά μόνο άν μπορέσουν νά βρεθοΰν πολύ ελ
κυστικές έναλλακτικές λύσεις. Εύτυχώς, ύπάρχουν λύσεις, ελκυ
στικές δχι μόνο άπό μορφωτικής, άλλά καί άπό πολιτικής πλευ
ράς.

Ή  διαχείριση τών δημοσίων πόρων γιά  τήν παιδεία θά πρέ
πει νά δοθεί ξανά στούς σπουδαστές, στούς δασκάλους, στούς φο
ρολογούμενους ή στούς έπιχειρηματίες.

ΟΕ μορφωτικοί λογαριασμοί θά διοχέτευαν κεφάλαια, άπό αύτά 
πού τώρα πηγαίνουν κατευθείαν στά σχολεία, διαμέσου τών σπουδα
στών. ΟΕ σπουδαστές ίσως νά έξακολουθοΰσαν νά τά ξοδεύουν στά
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σχολεία, εϊτε γιατί δ νόμος δέν θά τούς Ιδινε δυνατότητα έκλογής, 
είτε γιατί τά σχολεία θά πετύχαιναν νά τούς δέσουν τά μάτια, εϊτε 
γιατί τά σχολεία, κάτω άπδ τήν πίεση της άναγκαιότητας, θά πετύ
χαιναν νά είναι αύτά οί προμηθευτές τδν άγαθών. Κατά πάσα πιθα
νότητα δμως, τά σχολεία θά Ιπαιρναν Ινα σταθερά δλο καί μικρότερο 
μέρος των χρημάτων πού θά προορίζονταν γιά τήν έκπαίδευση, άν 
αύτά πήγαιναν κατ’ εύθεΐαν στούς σπουδαστές.

Πιθανώς οι σπουδαστές νά διάλεγαν νά ξοδέψουν μερικά άπ’ 
τά δολλάριά τους άπ’ εύθείας στούς δασκάλους ή καθηγητές, υπο
σκελίζοντας τά σχολεία, άλλά ύπάρχουν έπίσης κι άλλοι τρόποι 
μέ τούς δποίους θά μπορούσαν οΐ δάσκαλοι ή οΕ καθηγητές νά 
κερδίσουν σέ βάρος τών σχολείων. Κάθε αξιοσημείωτη άποδυνά- 
μωση στή ρυθμιστική δύναμη τοΰ σχολείου θά είχε τήν τάση νά 
δδηγήσει σ’ Ινα τέτοιο αποτέλεσμα' δπως, γιά παράδειγμα, στή 
δύναμή τους νά επιβάλουν τήν ύποχρεωτική παρακολούθηση μα
θημάτων, ή τή συμμόρφωση στίς Απαιτήσεις τοΰ σχολικοΰ προ
γράμματος. Ά ν  οί μαθητές έπρόκειτο νά περνούν μέ έξετάσεις 
χωρίς νά παρακολουθούν τάξεις, οί δάσκαλοι θά είχαν μεγάλη 
ζήτηση σάν έπιμελητές σπουδών παρά σάν δάσκαλοι. Βέβαια, γιά 
νά αύξήσουν τά κέρδη τους θά Ιπρεπε νά μεταφέρουν τίς οικονο
μίες τους, πού προέρχονται άπδ τήν μειωμένη παρακολούθηση στδ 
σχολείο, στδν λογαριασμό τοΰ έπιμελητοδ. Οί περισσότεροι σχο
λικοί νόμοι δέν θά ήταν ύποχρεωτικδ ν’ άλλάξουν γιά νά γίνει 
αύτδ δυνατό.

"Ενας τρόπος γιά νά μεταφερθοΰν τά κεφάλαια άπδ τά σχο
λεία στούς φορολογούμενους είναι απλώς ή μείωση τών πόρων πού 
πηγαίνουν στήν παιδεία. "Ενας άλλος τρόπος, δμως, είναι ή μετα
τόπιση τής έμφασης πού δίνεται στήν μόρφωση άπδ τά παιδιά 
στούς ένήλικους· Έφόσον ύπάρχουν περισσότεροι φορολογούμενοι 
άπ’ δ,τι γονείς, ή κατανομή τής παιδείας στδν ένήλικο πληθυσμό 
θά είχε τήν τάση νά ταιριάξει τά πλεονεκτήματα τής μόρφωσης 
μέ τήν φορολογική εύθύνη. Ό  φορολογούμενος βέβαια θά παίρ
νει πίσω ενα δολλάριο πού θά προορίζεται γιά τήν παιδεία στή 
θέση ένός άλλου πού δέν θά ’χει καθορισμένο προορισμό, άλλά 
αύτό θά μπορούσε νά δημιουργήσει παραπροϊόντα τής παιδείας. 
Ό  φορολογούμενος θά έπέμενε γιά τδν άνώτατο έλεγχο τοΰ δολ-
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λοφίου του καί θά τδ ξόδευε στή μόρφωση πού εκτιμά αύτός παρά 
σ’ αύτήν πού τοϋ υπαγορεύεται άπό εναν άλλον.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι γιά νά μετακινήσουμε τά δολλά
ρια τής παιδείας άπό τά σχολεία στούς έπιχειρηματίες. Ό  μορ
φωτικός λογαριασμός είναι Ινας τρόπος. Τά συμβόλαια γιά τήν 
έπίτευξη τής μόρφωσης ενας άλλος. Τέτοια συμβόλαια Ιχουν γ ί
νει τελευταία άπό δρισμένα σχολεία μέ έπαγγελματίες πού έγ- 
γυώνται νά διδάξουν μιά τέχνη, ύπό δοκιμή, καί πού δέν πληρώ
νονται παρά μόνο έφόσον τή διδάξουν. Άκόμα Ινας άλλος τρό
πος, πρός οφελος των επιχειρήσεων, είναι ή μετακίνηση τοΰ βά
ρους τής διδασκαλίας άπό τούς άνθρώπους, σέ άντικείμενα πού 
μποροΰν ν’ άναπαραχθοΰν, δπως π.χ· τά βιβλία ή οί κομπιοΰτερς

Υπάρχει μιά άπροθυμία, πού τήν καταλαβαίνει κανείς, άπό 
τήν πλευρά τών φιλελεύθερων έκπαιδευτικών νά συνταχθοΰν μέ 
τούς φορολογούμενους καί τούς έπιχειρηματίες. 'Ορισμένοι πανε
πιστημιακοί ύποστηρίζουν, γιά παράδειγμα, πώς τά μέσα μαζι
κής ένημέρωσης, ιδιαίτερα ή τηλεόραση, Ιχουν ήδη μεγαλύτερη 
μορφωτική έπίδραση άπό τά σχολεία καί πώς ή άποδυνάμωση 
τών σχολείων θά ένίσχυε τήν έπιρροή τών συμφερόντων τών έπι- 
χειρηματιών στό μυαλό τών άνδρών, τών γυναικών καί τών παι
διών. Ό  Γκαλμπράιθ ύποστηρίζει άκόμα πώς ή πανεπιστημια
κή κοινότητα είναι μιά άπό τίς κυριότερες έλπίδες μας γιά νά 
ξεφύγουμε άπό τίς χειρότερες συνέπειες τοΰ νέου βιομηχανικού 
κράτους. Τά στοιχεία δέν τόν ένισχύουν. Δέν υπάρχει κανένα βα
σικό σημείο —  πόλεμος, μόλυνση, έκμετάλλευση, ρατσισμός — 
δπου ή πανεπιστημιακή κοινότητα, μ’ αύτή της τήν ιδιότητα, νά 
Ιχει πάρει ξεκάθαρη θέση. Ύπάρχουν Ιξυπνοι καί θαρραλέοι άν
θρωποι στά σχολεία καί τά πανεπιστήμια, δπως κι άλλοΰ, άλλά 
δέν δέχονται καμιά άποτελεσματική ύποστήριξη άπό τούς άντί- 
στοιχους δργανισμούς. Στήν Ιξαιρετική περίπτωση πού Ινας οργα
νισμός ύπερασπίστηκε κάποιον ένοχλητικό διαφωνοΰντα, παράλλη
λα τόν φίμωσε· Οί χειρότερες έξάλλου ύποθέσεις δέν δυσκολεύτη
καν νά στρατολογήσουν πανεπιστημιακούς γιά υποστήριξή τους, καί 
άπ’ τήν άλλη μεριά μορφωτικοί δργανισμοί συμβάλλονται μέ κάθε 
είδους άλλους όργανισμούς καί γιά κάθε είδους βλέψεις.

Παρ’ δλα αύτά δέν ισχύει τό άντεπιχείρημα πώς τό νά ξε-
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μπερδέψουμε - μέ τό σχολείο Γσως μας όδηγήσει στήν κόλαση τής 
τηλεόρασης. Ά ν  κάποιος πιστεύει στήν έλευθερία καί στό λαό, 
αυτό θά ήταν ενα άκόμη πιό πέρα βήμα. Κανένας δέν είναι ύπο- 
χρεωμένος νά βλέπει τηλεόραση καί δλοι ξέρουν ποιός μιλάει 
καί γιατί. Οί άνθρωποι μαθαίνουν άν τούς δοθεί μιά ευκαιρία, άν 
καί δέν μαθαίνουν πάντα αύτό ποΰ εμείς θέλουμε νά μάθουν. Ό  
Θεός ήταν ύποχρεωμένος νά ποντάρει στούς άνθρώπους καί συχνά 
Ιχει χάσει. Χωρίς αύτό τό παιχνίδι τής τύχης δμως, δέν θά 
ύπήρχε άνθρωπότητα

Ά ν  οι φιλελεύθεροι εκπαιδευτικοί είναι άπρόθυμοι νά συνερ- 
γασθοΰν μέ τούς φορολογούμενους καί τούς έπιχειρηματίες, τότε 
πρέπει νά ύποταχθοΰν σέ μιά συνεχή δυνάμωση τής έκπαιδευτι- 
κής γραφειοκρατίας τής δποίας ή άποδοτικότητα πέφτει σταθερά. 
Ά πό τήν άλλη μεριά, άν πρόκειται νά προκύψει άπ’ αύτή τήν 
άνίερη συμμαχία μιά πραγματική μόρφωση, τότε αύτό άπό μόνο 
του θά μείωνε τόν κίνδυνο τής οικονομικής κυριαρχίας. Οί φορο
λογούμενοι, οί έπιχειρηματίες καί οί φιλελεύθεροι έκπαιδευτικοί 
μπορεί νά είναι ικανοποιητικοί σύμμαχοι άν δέν έπιτρέπεται σέ 
κανένα τους νά διατυπώνει τούς κανόνες κάτω άπό τούς δποίους 
θά λειτουργήσουν δλα.

Θά ήταν δμως λάθος νά συμπεράνουμε πώς μιά άνταγωνι- 
στική άγορά στά μορφωτικά μέσα θά είχε δπωσδήποτε σάν άπο
τέλεσμα τήν καλή μόρφωση. ’Ά ν ήσαν ήδη δλοι μορφωμένοι ίσως, 
άλλά αύτό είναι σά νά θεωρούμε δεδομένο τόν σκοπό πού έπιδιώ- 
κουμε. Αρχίζοντας άπό έδώ πού βρισκόμαστε, ορισμένοι έκπαι- 
δευτικοί θεσμοί θά ήσαν ύποχρεωμένοι νά έπιδοτηθοΰν.

'Ένα άπό τά σοβαρότερα έργα θά ήταν νά ώθήσουμε τούς 
γονείς καί τούς έργοδότες νά άναλάβουν άπ’ τήν άρχή τις ευθύ
νες τους γιά  τή μόρφωση. Κάθε άτομο πού σκέφτεται γνωρίζει 
πώς ή άληθινή μόρφωση άποκτιέται κυρίως στό σπίτι καί στή 
δουλειά, άλλά ένας άριθμός άπό γεγονότα Ιχει συνωμοτήσει γιά 
νά κλέψει άπ’ τήν άλήθεια τήν προηγούμενη γενική άποδοχή 
της. Ή  σύγχρονη οργάνωση τής κοινωνίας προσφέροντας έλεύ
θερη σχολική παιδεία άνταμοίβει καί τούς γονείς καί τούς έργο
δότες, βραχυπρόθεσμα, γιά  τήν μείωση τών φυσικών έκπαιδευ- 
τικών τους ρόλων· Τά σχολεία ώφελοΰν πολιτικά τούς Ισχυρούς
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γονείς, ένώ οί έπιχειρήσεις κερδίζουν άπδ κάθε μείωση στδ κό
στος παραγωγής. Παρόμοια, ή ανταγωνιστική κατανάλωση μέ τήν 
δποία άσχολοΰνται τά μοντέρνα νοικοκυριά παροτρύνει στήν εξοι
κονόμηση εξόδων γιά  τά δποία δέν ύπάρχει τίποτα νά έπιδειχθεΐ. 
Τά Ιξυπνα παιδιά είναι πιδ δύσκολο νά τά επιδεικνύει κανείς 
απ’ δ,τι τά λαμπερά αύτοκίνητα, μέ τήν εξαίρεση ίσως μερικών 
μορφωμένων οικογενειών.

Αύτδ τδ είδος, τοϋ οικονομικού άνταγωνισμοΰ ποΰ δεσπόζει 
ανάμεσα στούς παραγωγούς καί στά νοικοκυριά είναι μέ τήν σει
ρά του προϊδν ένδς συγκεκριμένου είδους Ιννομης δομής. ”Αν αύ
τή δέν αλλάξει, κάποια παρότρυνση, κάποια έπιχορήγηση θά 
χρειαστεί για νά ξαναβάλουμε τίς μορφωτικές διαδικασίες έκει 
πού συντελοΰνται πιδ ορθολογικά καί οικονομικά, στδ σπίτι καί 
στή δουλειά.

"Ενας άλλος χώρος οπου κάποτε μποροΰσε νά άποκτηθεΐ με
γάλο μέρος άποτελεσματικής μόρφωσης ήταν ή πρακτική έξάσκη
ση τών τεχνών. Προτοΰ άναλάβει ή μοντέρνα τεχνολογία, δλη ή 
παραγωγή έμπεριεΐχε τήν πρακτική τής τέχνης. Αύτδ πού σήμε
ρα ονομάζουμε καλές τέχνες συμπληρωνόταν άπδ τήν τεχνική άλ
λων τεχνικών επαγγελμάτων, καί οί άνθρωποι μάθαιναν δχι μόνο 
δουλεύοντας μέ πιδ Ιμπειρους δασκάλους, άλλά καί άπδ τούς συ
ναδέλφους τους πού δούλευαν σέ σχετικές τέχνες· Στά πρώτα 
στάδια τής εκβιομηχάνισης αύτδ τδ είδος μάθησης καταστράφη- 
κε. θ ά  μποροΰσε τώρα νά ξαναεπικρατήσει, άφοΰ ή ζήτηση έρ- 
γατών στή βιομηχανία μειώνεται μέ ταχύ ρυθμό, άλλά μόνο άν 
έδιναν στούς άνθρώπους, πού μαθαίνουν, διδάσκουν καί έξασκοΰν 
τίς διάφορες τέχνες, βάσιμα δικαιώματα πάνω στά άγαθά καί τίς 
υπηρεσίες πού παράγονται άπδ τήν μοντέρνα τεχνολογία. Ό  άπε- 
ριόριστος άνταγωνισμός άνάμεσα στούς άνθρώπους καί τίς μηχα
νές δέν είναι ενα φυσικδ φαινόμενο, άλλά ενα φαινόμενο πού ε- 
χει άπόλυτα κατασκευαστεί στίς σύγχρονες κοινωνίες. Οί περισ
σότερες χώρες τοΰ κόσμου δυσκολεύονται πάρα πολύ στίς προσπά
θειες πού κάνουν γιά νά κουμαντάρουν αύτδν τδν άνταγωνισμό. 
Οί σύγχρονες χώρες ί'σως μπορέσουν νά διαλύσουν αύτδν τδν άν- 
ταγωνισμό, άλλά αύτδ θά γίνει κατορθωτό έφόσον οί τέχνες ξα- 
ναπάρουν ενα Ικπαιδευτικδ ρόλο, δ όποιος μέ κανέναν άλλο τρό

191



πο, έκτος άπ’ αυτόν, δέν θά μπορέσει, νά Ιπιτελεστεΐ. Δέν υπάρ
χει άλλος καλύτερος τρόπος γιά νά διδαχθεί δ καθένας τίς ού- 
σιώδεις ικανότητες τοΰ χεριοΰ καί τοδ ποδιού, τοϋ αύτιοΟ καί τοΰ 
ματιού, τοΰ μυαλού καί τής γλώσσας.

Μαζί μέ τήν ανανέωση τών παραδοσιακών εκπαιδευτικών 
θεσμών, δ (μοντέρνος κόσμος απαιτεί νέους, καί γιά νά κάνει προσιτά 
στους μαθητές τ’ αντικείμενα πού ζητούν καί γιά νά τούς διαθέ
σει τήν άνθρώπινη βοήθεια πού χρειάζονται. 'Ορισμένοι ®Α αύ
τούς τούς θεσμούς περιγράφηκαν σάν δίκτυα, ή κατάλογοι μορ
φωτικών άντικειμένων, προτύπων γνώσεων, συντρόφων στή μά
θηση ή έπαγγελματιών εκπαιδευτικών· Μιά δημόσια ύπηρεσία 
σχεδιασμένη γιά νά ταιριάζει τά μορφωτικά μέσα μέ τίς μορφω
τικές άνάγκες θά μπορούσε νά είναι αύτοσυντήρητη, άπ’ τήν στιγμή 
πού θά ιδρυθεί. Θά μπορούσε ίσως νά ιδρυθεί μέ έλάχιστες δημό
σιες επενδύσεις, αλλά ισως χρειαστούν κάποιες δοκιμαστικές προ
εργασίες καί κάποιος έλεγχος προκειμένου νά φθάσει τδ πλήρες 
δυναμικό της.

Τά σχολεία δέν θά μπορέσουν νά καταργηθοϋν καί ή παι
δεία νά είναι έλεύθερα προσιτή σ! δλους, δσο δ ύπόλοιπος κόσμος 
θά μένει χωρίς άλλαγές. Ό  συναγωνισμός άνάμεσα στά έθνη, 
στίς τάξεις καί στά άτομα θά πρέπει ν’ άντικατασταθεΐ άπό τήν 
συνεργασία. Αύτό σημαίνει νά βάλουμε κάποια βρια σ’ αύτό πού 
Ινα άτομο ή μιά ομάδα, μπορεί νά καταναλώσει, νά παράγει ή 
νά κάνει σέ άλλους- δρια πού παραβιάζονται σήμερα σέ μεγάλη 
κλίμακα άπό πολλά άτομα καί δμάδες. Ή  άποδοχή τέτοιων δρίων 
συνεπάγεται μιά άνάπτυξη τής προσωπικής άντίληψης σχετικχ 
μέ τδ τί είναι τά πραγματικά συμφέροντα καί δυνατότητες τών 
δμάδων καί τών άτόμων. Καί άκόμη πιδ πολύ* συνεπάγεται μιά 
θυσία τών άμεσων συμφερόντων των πρδς δφελος αύτών πού ύπο- 
φέρουν περισσότερο. Αύτό δέν είναι τό είδος τής συμπεριφοράς 
γιά τό δποιο διακρίνεται ή άνθρώπινη ράτσα. Επομένως έξακο- 
λουθεΐ νά ’ναι πολύ πιθανό πώς δέν θά τό μάθουμε παρά μόνο κά
τω άπό τήν έπίδραση τής καταστροφής —  άν τό μάθουμε καί τό
τε άκόμα. Δέν ύπάρχει δμως λόγος νά προγραμματίζουμε τήν κα
ταστροφή. Υπάρχει κάθε λόγος νά προγραμματίζουμε τήν άπο- 
φυγή της.



Τό τελευταίο καί κρίσιμο στοιχείο στρατηγικές γιά μιά ει
ρηνική μορφωτική έπανάσταση είναι ή ϊδια ή μόρφωση. Οί άν
θρωποι Ιχουν εκπαιδευτεί μέσα άπ’ τά σχολεία νά κοιτάν έναν 
άποσχολειοποιημένο κόσμο σάν κάτι τό φανταστικό. Οί εναλλα
κτικές . λύσεις πού στερούνται τά γνώριμα χαρακτηριστικά τών 
σχολείων Ιχουν μιά έξωπραγματική δψη γιά Ινα σχολικά έκπαι- 
δευμένο μυαλό· Μέ τί ύπομόχλιο καί μέ τι μοχλό μπορεί νά έπι- 
-τευχθεΐ ή άπαιτουμένη μελλοντική άλλαγή; Μιά άπάντηση εί
ναι τό ίδιο τό σχολικό σύστημα καί προσπάθειες γιά τήν άλλα
γή του. Οί σημερινοί απογοητευμένοι σπουδαστές, δάσκαλοι, φο
ρολογούμενοι καί διευθυντές, είναι άπ’ αύτούς πού έχουν προσπα
θήσει καί άπότυχαν νά τ’ άλλάξουν. Οί άρχιτέκτονες τής μορφω
τικής έπανάστασης θά στρατολσγηθοΰν άπ’ αύτές τίς τάξεις.

Ό  Πάουλο Φρέιρε προβλέπει τούς μορφωτικούς τρόπους πού 
θά συγκεντρώσουν τίς επαναστατικές στρατιές. Φτωχοί άνθρω
ποι, μαύροι καί άσπροι, άγροτικό προλεταριάτο καί προλετα
ριάτο τών πόλεων, μποροΰν νά μάθουν καί νά δοΰν τί κάνει τό 
σχολείο τόσο φανερά στά παιδιά τους. Οί φορολογούμενοι μπο
ρούν νά μάθουν νά έρμηνεύουν τό νόημα πού Ιχουν οί κατευθύν
σεις στίς δαπάνες τής παιδείας. Άκόμα καί οί προνομιούχοι, κα
ταπιεσμένοι άπό τή βρώμα τής μόλυνσης καί άπό τδν δλο καί με
γαλύτερο φόβο τους άπό τούς φτωχούς, μπορεί νά φτάσουν ν’ άνα- 
ρωτηθοΰν γιατί δέν Ιμαθαν στό σχολείο γ ι’ αύτά τά πράγματα. 
Ά ν  δέν άναρωτηθοΰν, είναι πιθανό πώς θά τούς τό ποΰν τά παι
διά τους. Αύτά τά παιδιά τδν προνομιούχων μπορεί νά γίνουν οί 
δάσκαλοι τής μορφωτικής έπανάστασης. ’Ό χ ι δλα τους, γιατί 
πολλά άπ’ αύτά δέν έπιδιώκουν συγκεκριμένους σκοπούς. Κατα
πιεσμένα άπό τήν ύποκρισία πού ύπάρχει γύρω τους, άναζητοϋν 
τήν άλήθεια. Άλλά ζητούν έπίσης καί τήν θερμή κοινωνική μή
τρα, πού τούς άρνιέται Ινας κόσμος τεχνολογικός. Μερικοί θά 
βροΰν τό ενα, άλλοι τδ άλλο, οί περισσότεροι ίσως τίποτα. Έφό- 
σον δ τελικός άριθμός τών άπογοητευμένων μαθητδν μόνο νά με
γαλώσει μπορεί, άρκετοί ϊσως βροΰν τελικά τήν άλήθεια.

Τά σημερινά έκπαιδευτικά καθήκοντα βασικά ίσως νά μήν 
άπαιτοΰν μεγαλοφυΐες, άλλά δντως άπαιτοΰν ήρωες. Κάποιος 
χδρος γιά ταλέντο, άν δχι γιά μεγαλοφυΐα, παραμένει. Γιά νά
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γνωρίσουμε τίς άλήθειες τής μοντέρνας έπιστήμης, τών οικονο
μικών, τής πολιτικής καί τής ψυχολογίας στίς μάζες χωρίς Απλοϊ
κή διαστρέβλωση, χρειάζεται κάποια προσπάθεια. ΙΙαρ’ δλα αύ
τά. ή ειλικρινής έπιθυμία νά προσπαθήσουμε παραμένει κάτι τι 
χρήσιμο πολύ πιό σπάνιο άπ’ τήν ικανότητα. Ύπάρχουν σοβαροί 
λόγοι για τούς δποίους ή έπιθυμία, άρκετά μεγάλη ώστε νά όδη· 
γεΐταί σέ δράση, δέν ύπάρχει σέ αφθονία. Αύτοί πού αναλαμβά
νουν σοβαρά νά φέρουν τήν άλήθεια σ’ αύτούς, πού ές αιτίας τοΰ 
μεγάλου άριθμοϋ τους είναι περισσότερο ικανοί γ ιά  νά επιφέρουν' 
*e!f θεμελιώδεις άλλαγές, διακινδυνεύουν πολύ. Οΐ Γκάντι καί οί 
Μάρτιν Αουθερ ΚΙνγκ δέν πεθαίνουν στδ κρεββάτι. Ό  Τσέ Γκουε- 
βάρα Ιφερε τά δπλα στή ζούγκλα μέ τδν' σκοπό νά εξοπλίσει δπα- 
οούς, πού θά μποροΰσαν νά προστατέψουν τδν εαυτό τους κι αύ- 
τόν. ΎΙταν, πέρα άπδ κάθε άμφιβολία Ινας ήρωας καί ενας μάρ
τυρας. Αύτοί πού- προχωρούν οπλισμένοι μόνο μέ τήν άλήθεια θά 
εΐναι άκόμη περισσότερο Ιπικίνδυνοι και άκόμα πιό εύάλωτοι. Κα
νένας ένώ παραμένει 6 ίδιος άσφαλής, δέν μπορεΐ νά φωνάζει γιά 
ήρωες. ’Αλλά οι ήρωες πάντα έμφανίζονταν καί —  δταν οί και
ροί θά εΐναι ώριμοι —  θά Ιμφανιστοϋν ξανά.
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Επαναστατούμε γιατί αδτός είναι δ καλύτερος τρόπος νά ζ 
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15. Τι μπορεί ό καθένας μας νά κάνει

Οί περισσότεροί άπό μας δέν είναι φτιαγμένοι γιά ήρωες, άλλά 
οί ήρωες δέν θά χρησιμέψουν σέ τίποτα άν δέν τούς υποστηρίξου
με. Αότό πού δλοι μας μπορούμε —- καί πρέπει —  νά κάνουμε 
άν πρόκειται νά ύπάρξει ποτέ ενας δίκαιος κόσμος, είναι ν’ άρ- 
χίσουμε νά ζοδμε δπως θά ζούσαμε σ’ εν αν τέτοιο κόσμο. Ά ν  αύ
τό φαίνεται σά νά ’χει ειπωθεί πρίν — πράγματι Ιχει. Κάθε με
γάλος θρησκευτικός ήγέτης τό ’χει πει μέ τήν μιά ή τήν άλλη 
μορφή. Αύτδ δέν τό κάνει ουτε ψεύτικο οδτε άσχετο άλλά είναι 
άπ’ τήν άλλη μεριά, ή καλύτερη απόδειξη καί γιά τά δυό καί 
γιά τήν δυνατότητά του και γιά τήν άλήθεια του. Ά ν  δέν ύπό- 
σχεται νέα μαγεία, άν δέν έγγυαται τήν Εσχατη νίκη, άλλά ισχυ
ρίζεται μόνο δτι θά βάλει τήν ανθρωπότητα πίσω στό κύριο μο
νοπάτι τοϋ παρελθόντος, αύτό είναι Ιπίσης άπόδειξη τής άλήθειας 
του καί τής δυνατότητάς του. .

Ή  έξουσία καί ή ασφάλεια, βασισμένες εϊτε στήν μαγεία, 
εϊτε στή θρησκεία ή τήν έπιστήμη, ύπήρξαν πάντα οί άπατειλοί 
φάροι, πού δδηγοΰσαν στήν έπανειλημμένη συντριβή τών άνθρώ- 
πινων έλπίδων. Είναι άπατηλοί γιατί ή έπίτευξη άπόλυτης Ιξου- 
σίας ή άσφάλειας θά ήταν τό τέλος γιά κάθε τι πού άξίζει στή 
ζωή. Οί άνθρωποι έπεδίωξαν έπανειλημμένα νά φτάσουν αύτό τό 
«ιδανικό» —  πού οί προφήτες τοϋ ’Ισραήλ τό χαρακτήρισαν εί- 
δωλολατρεία —  άλλά έπίσης οί άνθρωποι έπανειλημμένα άναγνώ- 
ριζαν τά είδωλά τους καί προσπαθούσαν νά τ’ άποφύγουν.

Τά μοντέρνα εϊδωλά μας είναι ή έπιστήμη καί ή τεχνολο
γία, καί ναοί τους είναι οί θεσμοί, πού προπαγανδίζουν τή λα
τρεία τους καί κερδίζουν άπό τά προϊόντα τους. Ή  Ιπαγγελεία 
αύτής τής μοντέρνας λατρείας -— κάθε άνθρωπος καί ενας βα
σιλιάς, μέ τό ιδιωτικό παλάτι του καί τή βασιλική του άμαξα —
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Εχει αιχμαλωτίσει τή φαντασία τών περισσοτέρων άπδ τδ άνθρώ- 
πινο γένος. "Ας ύποθέσουμε άκόμη καί πώς αύτά πραγματοποι
ούνται. Τί θά Ιμενε νά κάνουμε; Μόνο άτέλειωτες άνταλλαγές 
βασιλικών έπισκέψεων, συγκρίνοντας τήν ποσότητα καί τήν ποιό
τητα τών βασιλικών άποχωρητηρίων καί Ενας άτέλειωτος δρόμος 
άπδ βασιλικά άμάξια, σέ άναρίθμητα σταυροδρόμια. Εξαφανίστε 
τά σταυροδρόμια μέ Ιπίπεδες καί ύπόγειες διαβάσεις καί δλόκλη- 
ρη ή έννοια τοΰ παιχνιδιού χάνεται. Θά ήταν σά τή ντάμα, δπου 
τά κόκκινα καί τά μαϋρα θά παίζουν σέ διαφορετικό ταμπλώ.

Άλλά αύτδ τδ δνειρο, νά γίνουν δλοι βασιλιάδες, είναι μά
ταιο γιατί μόνο λίγοι μποροΰν νά πετΰχουν. Α ξίζει λοιπόν νά 
παίζει κανείς αύτό τδ παιχνίδι; ’Ό χ ι γ ι’ αύτούς ποΰ χάνουν· Καί 
γ ι’ αύτούς πού κερδίζουν; Αύτοί άρχίζουν ήδη νά έγκαθιστοΰν 
δπλοστάσια στά έξοχικά φρούριά τους καί έξοπλίζοντας τίς Κάν- 
τΛλάκ τους μέ μποτιλιαρισμένο αέρα τίς δδηγοΰν μέσα άπδ κοι
λάδες όμίχλης πού γίνονται δλο καί πιδ μακρύτερες πιδ έκτετα- 
μένες καί πιό βαθειές καθώς περνά ή μέρα.

Τί μποροΰν λοιπόν νά κάνουν οί άνθρωποι; Μποροΰν νά άο- 
χίζουν νά ζοΰν, σά νά είχαν νά ζήσουν σ’ Ινα λογικό, δίκαιο κόσμο. 
Μποροΰν νά άρχίσουν πάλι νά προσέχουν τήν ύγεία τους, άπο- 
φεύγοντας τδν δηλητηριασμένο άέρα, τό δηλητηριασμένο νερό καί 
τήν τροφή, τδν ύπερσιτισμό καί τήν έλλειψη γυμναστικής άσκη
σης πού είναι δτι πρέπει γιά νά νικοΰν τά θαύματα τής μοντέρ
νας Ιατρικής. Υπάρχουν, βέβαια, καί άλλα έκατομμύρια πού ύπο- 
σιτίζονται καί ύπεργυμνάζονται έπειδή είναι Ιξαναγκασμένοι νά 
δουλεύουν τόσο σκληρά μόνο καί μόνο γιά νά φάνε· Τί μποροΰν 
νά κάνουν; Μποροΰν νά κάνουν διάφορα πράγματα άνάλογα μέ 
τό άν Ιχουν τή συνεργασία τοΰ εύπορου ή δχι. Καί στίς δυδ πε
ριπτώσεις τό θέμα βρίσκεται στή μοιρασιά —  άλλά ή μοιρασιά 
μπορεί νά είναι άμοιβαία ή μονόπλευρη.

Οί άνθρωποι μποροΰν εϊτε ν’ αύξήσουν εϊτε νά μειώσουν τήν 
κατανάλωσή τους καί τή παραγωγή άνάλογα μέ τδ αν δουλεύουν 
λιγότερο ή περισσότερο άπ’ αύτό πού τούς άναλογεΐ σέ παγκό
σμια κλίμακα καί άνάλογα μέ τό άν χρησιμοποιοΰν περισσότερα 
ή λιγότερα άπό τά άγαθά πού τούς άναλογοΰν σέ παγκόσμια κλί
μακα. Μποροΰν νά μοιραστούν αύτά πού κατέχουν ή τίς άνάγκες
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τους. Μποροΰν, άνάμεσα στ’ άλλα, νά διατηρήσουν τό φυσικό πε
ριβάλλον δπου ζοΰν.

Ό  περιορισμός τής κατανάλωσης, τό μοίρασμα καί ή διατή
ρηση άποτελοΰν τρεις πράξεις πού δ καθένας άπδ μάς μπορεΐ νά 
κάνει Hal δμως, μαζί άποτελοΰν ενα δυναμικό έπαναστατικό πρό
γραμμα. Άναλογισθεΐτε τίς συνέπειες άν αύτδ τδ πρόγραμμα 
έφαρμαζόταν στήν πράξη, μέ συνέπεια, στήν Εύρώπη καί στήν Βό
ρειο Αμερική άπ5 δλους δσους πιστεύουν στίς άρχές του.

Θά έμφανιζόταν άμέσως μιά μεγάλη πτώση στή ζήτηση, 
ιδίως γιά τά πιδ άχρηστα άγαθά καί υπηρεσίες. Ά πδ τδν Β ' 
Παγκόσμιο Πόλεμο ή παραγωγή στήν Βόρειο - Ατλαντική Κοινό
τητα. κατευθύνεται δλο καί περισσότερο πρός τήν πώληση άγαθών 
πολυτελείας, περιλαμβάνοντας καί τήν τροφή, τό ντύσιμο, τήν κα
τοικία, τίς μεταφορές, γ ι’ αύτούς πού ήδη Ιχουν τραφεί, Ιχουν 
ντυθεί, έχουν κατοικία καί χρησιμοποιούν τίς μεταφορές πολύ 
καλύτερα άπδ τούς περισσότερους. "Ενα δχι μικρό μέρος τοΰ προ
βλήματος τής Αμερικανικής οικονομίας βρίσκεται στήν άποτυχία 
τών νέων πού προέρχονται άπό τά άνώτερα στρώματα τής μεσαίας 
τάξης, νά προσαρμοσθοΰν στό μοντέλο, πού οί γονέΐς τους μέ ευ
χαρίστηση θά ύποστήριζαν· Ά ν  τουλάχιστον αύτοί, πού μοιρά
ζονται τίς βασικές άξιες καί τά ϊδια πιστεύω μ’ αύτούς τούς νέους, 
άκολουθοΰσαν τδ παράδειγμά ΐους, ή άγορά γιά αύτοκίνητα, σπί
τια καί συσκευές θά κατέρρεε. Ή  άνεργία πού θ’ άκολουθοΰσε 
θά περιόριζε άκούσια τήν κατανάλωση άλλων άνθρώπων, πού θά 
κατέληγαν νά δοΰν σέ ποιά άπατηλή βάση ειχε στηριχθεΐ ή ψευ- 
τδ - εύημερία τους. Γι’ αύτούς τούς άνθρώπους τό μοίρασμα καί 
ή συντήρηση θά ήταν άναγκαστική σάν άποτέλεσμα τής άθέλητης 
άνεργίας, άλλά μετά άπό αύτήν τήν έμπειρία θά άρχιζαν νά στη
ρίζονται στήν δίκιά τους προσωπική άξία.

Τδ μοίρασμα καί ή συντήρηση, άν Ιφαρμόζονταν σέ άγαθά, 
πού θεωρούνται μεγάλης διάρκειας, θά πολλαπλασίαζαν σέ τε
ράστιο βαθμό τδ οικονομικό άποτέλεσμα μιας άπλής περικοπής 
τής υπερβολικής κατανάλωσης. Ά ν  συντηρηθοΰν καί άν μοιρα- 
στοΰν, ύπάρχουν άρκετά ροΰχα, σπίτια καί μεταφορικά μέσα στήν 
Βορειο - Ατλαντική Κοινότητα γιά νά διαρκέσουν γιά μιά δεκαε
τία. Πολλά I* ’ αύτά θά χρειαστούν έπιδιόρθωση καί βελτίωση,
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άλλά αότό θα μπορούσε νά γίνει χωρίς νά προκαλέσει μεγάλη 
ζήτηση άκόμα. καί γ ιά  νέες πρώτες δλες.

Ή  άνταλλαγή ύπηρεσιών, καί δχι ή άγορά τους, εϊτε είναι 
Ιθελοντική εϊτε άναγκαστική, θά περιόριζε άκόμα περισσότερο 
τήν άγορά αγαθών, ύπηρεσιών, πρώτων ύλών καί γης. Τό ακα
θάριστο εθνικό προϊόν τών ΗΤΤΑ θά μπορούσε νά μειωθεί στό μι
σό χωρίς καμιά μείωση στά άγαθά καί στίς ύπηρεσίες πού πρά
γματι ώφελούν τόν καθένα. Τ£ θά συνέβαινε στίς υποχρεώσεις 
τών ΗΠΑ πρός τά ξένα κράτη είναι άλλο θέμα, άλλά ο! περισ
σότεροι άνθρωποι τού κόσμου θά ζοϋσαν καλύτερα άν γινόταν πε
ρικοπή σ’ αύτές τίς ύποχρεώσεις. Αύτό πού τώρα φαίνεται σάν 
μιά στενότητα πραγματικών πόρων σέ πολλά μέρη τού κόσμου, 
θά κατέληγε νά είναι άφθονία, καί θά Ιμενε νά λυθεί μόνο τδ 
πρόβλημα της δρθολογικής χρήσης καί διανομής. Ά ν  άντιμετω- 
πιστεί. άμεσα, καί άπογυμνώθεί άπό τήν Ισκεμμένα σκοτεινή' βι- 
τρίνα του, καί αύτό έπίσης τό πρόβλημα θά μπορούσε ν” αντιμε
τωπιστεί ορθολογικά.

' Αύτή ή τελευταία δήλωση είναι: περισσότερο κατανοητή άν 
θυμηθούμε τήν πολιτική ψυχολογία της μεγάλης οικονομικής κρί
σης. Στή δεκαετία, τοϋ 1930, οί μάζες τών άνθρώπων συνειδητο
ποίησαν τίς αντιθέσεις πού υπήρχαν στό δτι όρισμένοι άνθρωποι 
είχαν στήν κατοχή τους καί έλεγχαν αύτά πού οί ϊδιοι δέν μπο
ρούσαν νά χρησιμοποιήσουν καί πού άλλοι άνθρωποι χρειάζονταν. 
Μόνο ή φασιστική κίνηση έσωσε τήν Εύρώπη άπό τίς συνέπειες 
αύτής τής, συνειδητοποίησης καί μόνο δ πόλεμος Ισωσε τήν Α 
μερική:. Θά ξαναϋπάρξει δ Φασισμός άν ή καταφανής κατανάλω
ση καταρρεύσει γιά  δεύτερη φορά; Ό  φόβος, άκόμη καί ή κρυφή 
άπειλή αύτής τής προοπτικής Ιμποδιζει πολλούς άνθρώπους, πού 
διαφορετικά είναι έποικοδομητικοί, νά κινητοποιηθούν· Ά λλά μό
νο αύτοί πού δέν μαθαίνουν άπό τήν ιστορία Ιχουν τή μοίρα νά τήν 
επαναλαμβάνουν. Ή  γνώση δέν σημαίνει πώς έπειδή μιά εύκαιρία 
χάθηκε πρέπει νά παραιτηθούμε άπ’ δλες τίς άλλες.

Μ’ αύτό δέν σκοπεύω νά μειώσω τούς κινδύνους πού μιά κα
τάρρευση τοϋ σημερινού συστήματος, δπως Ιχ ε ι γίνει παράλογο, 
άναγκαστικά θά περιλάμβανε. Αύτοί ο! κίνδυνοι είναι μεγάλοι καί 
κάθε τρόπος μείωσής του£ πρέπει σίγουρα νά άρπαχτεΐ. Δέν μπο-
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I
ροΰν ίβ  άποφευχθοΰν δμως μέ τδ νά ισχυριζόμαστε πώς προκύ
πτουν άπλά καί μόνο έπειδή έπισύρουμε τήν προσοχή στήν άνάγ
κη γιά  βασική άλλαγή ή μέ τδ νά ισχυριζόμαστε πώς ή μόνη 
άλλαγή πού χρειάζεται είναι ή βελτίωση τών σημερινών θεσμών. 
Αύτοί οΕ Θεσμοί είναι ούσιαστικά σαθροί. ’Έχουν σχεδιαστεί, δχι 
γιά νά ικανοποιούν τίς άνάγκες τών άνθρώπων άλλά γιά νά κρα- 
τοϋν τούς. άνθρώπους κάτω άπδ τδν Ιλεγχο. Θά ήταν άσφαλέστε- 
ρο νά τούς είχαμε άλλάξει στή δεκαετία τοϋ ’30 πρότοΰ. άποκτή- 
σουμε τήν άτομική βόμβα. Είναι ασφαλέστερο νά τούς αλλάξου
με τώρα παρά νά περιμένουμε νά έφευρεθοΰν καί άλλα πιδ. μυστι
κά δπλα. 01 κίνδυνοι τής άλλαγής είναι μεγάλοι, άλλά οΕ κίνδυ
νοι. άπδ μιά καθυστέρηση είναι μεγαλύτεροι.

Τ ί, μπορεΐ νά ρωτήσει κανείς, θά έμποδίσει τούς ύπερασπι- 
στές τοϋ στάτους κβδ νά χρησιμοποιήσουν ξανά, άπολυταρχικά 
εθνικιστικά κόμματα, διεθνή πρόκληση καί πόλεμο, σά μέσο γιά 
τή διατήρηση ή τήν Ιπανεγκατάσταση τής σημερινής τάξης; Σί
γουρα τίποτα Sly θά τούς έμποδίσει νά προσπαθήσουν· Μόνο άρ- 
κετοί άνθρωποι πού θά "χουν άφιερωθεΐ σ’ έναν κόσμο λογικδ καί 
δίκαιο, καί πού θά συνεργάζονται σοφά στίς προσπάθειές τους γιά 
νά έπιτύχουν Ινα. τέτοιο κόσμο, θά ’χουν κάποια εύκαιρία ενάντια 
σ’ αύτούς, πού σίγουρα θά χρησιμοποιήσουν δλα τά μέσα γιά  νά 
διαιωνίσουν τή δύναμή τους καί τά προνόμιά τους, ’Αλλά ή δύ
ναμη τών έλίτ πέφτει γρήγορα δταν άναγκάζονται νά βασιστούν 
στή βία. Χάνουν τήν ύποστήριξη άκόμα καί έκείνων τών συντρό
φων τους πού απολαμβάνουν τά προνόμιά τους άλλά είναι άπρό- 
θυμοι νά τ’ άγοράσουν μόλις συνειδητοποιήσουν τήν πραγματική 
τιμή τους. Δέν ύπάρχει άμφιβολία πώς αύτοί πού μάχονται γιά 
τή δικαιοσύνη, 2στω καί παθητικά, θά πληρώσουν κάποια τιμή 
σέ πόνους καί βάσανα άν προκαλέσουν τά προνόμια. Ά λλά ή Εστο
ρία τής Εύρώπης κατά τδν τελευταίο πόλεμο προσφέρει πολλά 
παραδείγματα γιά  τό πώς μποροΰν οΕ άνθρωποι νά προστατέψουν* 
ό ένας τόν άλλον άκόμα καί μπροστά σέ μιά καταπιεστική εξου
σία πού έφαρμόζεται άσπλαγχνα.

Κανείς δέν μπορεΐ νά ξέρει άπό πρίν, πώς θά πάρει μέρος 
στή μάχη, δσον άφορά τή δική του περίπτωση. Σέ μερικές χώ 
ρες, ή άπλή Αποχή άπό τήν ύπερβολική κατανάλωση καί ή εί-
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ρηνική μοιρασιά καί συντήρηση, σέ συνεργασία μέ άλλους άν
θρώπους, πού σκέφτονται τδ ?διο, θά δημιουργήσει μιά πλειοψη
φία ικανή νά πάρει τήν εξουσία μέ νόμιμα πολιτικά μέσα. Σέ άλ
λα μέρη μπορεΐ νά ’ναι απαραίτητη ή πολιτική άνυπακοή, δπως 
έφαρμόστηκε άπό τόν Γκάντι καί τόν Νεχρού στήν ’Ινδία καί 
άπό τόν Μάρτιν Λοΰθερ Κ ίνγκ καί τούς δπαδούς του στίς H JL A . 
Σ ’ άλλα μέρη πάλι ή τακτική τοϋ άντάρτικου πού χαρακτήριζε 
τήν κατεχόμενη άπό τούς Ναζί Εύρώπη άπό τό 1940 μέχρι τό 
1945 μπορεΐ νά έπιβληθεΐ άπό τούς άνθρώπους πού άρνοϋνται νά 
συνεχίζουν νά υποστηρίζουν τήν άδικία. 'Η  στρατηγική καί ή 
τακτική στά τρία έπίπεδα τής δημοκρατικής πολιτικής, ή παθη
τική αντίσταση καί δ ανταρτοπόλεμος έχουν κοινά μερικά σημαν
τικά σημεία· Έξαρτιοΰνται δλα, περισσότερο άπό τήν συνεργα
σία παρά άπό τόν έξαναγκασμό. Έξαρτιοΰνται άπό τήν τοπική 
σάν αντίθεση πρός τήν κεντρική ήγεσία. Έξαρτιοΰνται άπό μιά 
σχετικά ίση μοιρασιά τών βαρών, τών ευθυνών καί τών άνταμοι- 
βών. ’Αλλά αύτά άποτελοΰν έπίσης χαρακτηριστικά ένός λογικοΰ 
δίκαιου κόσμου· Μ’ αύτδν τδν τρόπο πρέπει νά διοικεΐται ενας 
άξιος κόσμος πού θά μπορεΐ νά έπιζήσει- Οί άνθρωποι θά μάθουν 
έπομένως νά τδν διοικοΰν μέσα άπδ τήν πορεία τής δημιουργίας 
του·

Δέν υπάρχει πιθανώς άλλος τρόπος δημιουργίας παρά μό
νο μέ τήν προσωπική συνεργασία δπου κάθε άτομο κανονίζει πρώ
τα τή δική του ζωή κάτω άπό τό πρίσμα τών κοινών άρχών, καί 
μετά συνεργάζεται μέ άλλους μέ τούς όποιους μοιράζεται αύτές 
τις άρχές. Μ’ αύτδν τδν τρόπο ιδρύθηκαν δλες οι κοινότητες πού 
γνώρισαν μιά άξιόλογη περίοδο διανοητικής ύγείας καί δικαιοσύ
νης — οί Η.Π.Α. στά πρώτα τους χρόνια, ή Κόστα Ρίκα, ή Ού- 
ραγουάη, ή άρχαΐα Ε λληνική καί Ρωμαϊκή δημοκρατία, γιά  ν’ 
άναφέρω μόνο τίς χώρες γ ιά  τίς όποιες γνωρίζω μερικά πρά 
γματα.

Τό Σοβιετικό κράτος καί ή πρώτη Γαλλική Δημοκρατία, 
ιδρύθηκαν πάνω σέ άκόμα πιδ εύγενικές άρχές, άλλά μέ τήν άν- 
τικατάσταση τής μιας κεντρικής έξουσίας άπδ τήν άλλη, ποτέ δέν 
μπόρεσαν νά άπολαύσουν τούς καρπούς τής θυσίας πού συνεπά
γονταν οί έπαναστάσεις τους. Οί μάχες τους γ ιά  τήν έξουσία γέν
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νησαν, κατ’ άρχήν, νέες μάχες γιά έξουσία. Δέν πρόφτασε νά 
συγκεντρωθεί ή έξουσία και ή εύθύνη, καί άρχισε ή πτώση τους, 
άκόμα καί στήν περίπτωση των κοινοτήτων πού αρχικά βασίστη
καν στήν εθελοντική συνεργασία.

Αότό πού πρέπει* λοιπόν, νά κάνουν δλοι οί άνθρωποι δέν είναι 
άπλώς νά μειώσουν τήν κατανάλωση, νά μοιράζονται καί νά συν
τηρούν· Πρέπει έπίσης νά μάθουν πώς δργανώνεται καί πώς διαι- 
κεΐται ενας δίκαιος κόσμος. Γιατί ένώ ξέρουμε πολλά γ ιά  τΙς 
προσπάθειες πού ξγιναν 3ΐό παρελθόν, καμιά άπ’ αότές δέν πέ
τυχε, καί έπομένως προφανώς αύτοί πού προσπάθησαν δέν γνώ
ριζαν άρκετά. Τούς βοήθησαν ν’ άποτύχουν αύτοί πού διψούσαν 
γιά  έξουσΐα, πού μ’ Ιπίτυχία έκαναν δ,τι καλύτερο μπορούσαν 
γιά  νά τούς διαφθείροον. Ά λλά  τούς βοήθησαν έπίσης ν’ άποτύ
χουν ή άμέλεια, ή ύπερβολική έμπιστοσύνη·* ή τεμπελιά, τό εν
διαφέρον γιά  άλλα θέματ# καί ί'σως πάνω άπ’ δλα, ή άγνοια δλων 
αύτών πού τούς ακολουθούσαν· Ό  Βρούτος καί δ Κάσσιος κατά
λαβαν τόν κίνδυνο πού άντιπροσώπευε δ Καΐσαρ, άλλά ήταν πολύ 
λίγοι. Ό  Τζέφφερσον κατάλαβε καί προσπάθησε νά μοιρασθεΐ μέ 
τούς άλλους αύτά πού κατάλαβε (μέ τήν γενίκευση τής παιδείας) 
άλλά προδόθηκε, άπό άγνοια ί'σως, άπό τόν Ό ράτιο Μάν καί τούς 
άλλους κληρονόμους τών δημόσιων σχολείων πού αυτός πρώτος 
Ι'δρυσε.

’Ίσω ς τό πιό σημαντικό καί τό μοναδικό πράγμα πού τά 
άτομα μποροΰν νά κάνουν, είναι νά πάρουν πίσω τήν εύθύνη γιά  
τήν μόρφωση τών παιδιών τους. Τά παιδιά μαθαίνουν άπό πολύ 
μικρά, πώς χρησιμοποιείται ή δύναμη άπό τούς ισχυρούς στίς 
σχέσεις τους μέ τούς άδύναμους καί αυτή ή πρώτη μάθηση μπο- 
ρεϊ νά διαμορφώσει τήν συμπεριφορά τοΰ ατόμου σ’ δλες τίς κα
τοπινές σχέσεις του μ’ αύτούς πού είναι πιό δυνατοί ή πιό άδύ- 
ναμοι άπ’ αότό.

Υπάρχουν τόσα πολλά πού ό καθένας άπό μας μπορεί νά 
κάνει γ ιά  νά φτιάξει εναν δίκαιο κόσμο ώστε τό πρόβλημα δέν 
άναφέρεται στήν ανάπτυξη τών τρόπων, άλλά περισσότερο στδν 
καθορισμό τών αρχών τής έπιλογής. "Ενα πράγμα πού ολοι ο! 
τρόποι έχουν κοινό είναι ενα είδος θυσίας. Οί εύποροι πρέπει νά 
άπολαμβάνουν λιγότερα άπ’ δσα μποροΰν ν’ άπολαύσουν. Οί φτω-
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χοί πρέπει νά ζητούν περισσότερα άπ5 αυτά πού .μπορούν νά. ζη
τήσουν μέ ασφάλεια. 'Ό λοι πρέπει νά μάθουν καινούργιους τρό
πους γιά  νά ζοΰν καί ν’ άντιλαμβάνονται, καί θά πρέπει νά . δια
κινδυνεύουν τή δική τους άσφάλεια γιά  νά βοηθουν τδν γείτονα 
τους πού εχει δυσκολίες. Οί πλούσιοι γονείς θά πρέπει ν’ άρνη- 
θοϋν ενα αυτοκίνητο γιά  κά&ε νεαρό γιο ή κόρη. Οί φτωχοί γο
νείς θά πρέπει νά ξεσποϋν τίς απογοητεύσεις τους άλλου καί δχι 
στά παιδιά τους. 'Όλοι θά πρέπει νά επιτρέπουν στά παιδιά τους 
νά διακινδυνεύουν γ ι5 αύτά απ’ τά δποια θά μπορούσαν νά τά 
προστατέψουν.

Μιά στρατηγική θυσιών πρέπει άναγκαστικά νά είναι έκλε- 
χτική. Οι άνθρωποι συνήθως θυσιάζουν μόνον εκείνα τά πράγμα
τα γιά  τά δποΐα ή ανταμοιβή ξεπερνάει τή θυσία. Αύτό αληθεύει 
ιδιαίτερα έφόσον ή στρατηγική τής θυσίας πού περιγράφεται έδώ 
είναι τόσο άπαραιτητη μετά τήν έπανάσταση δσο καί στή διάρ
κεια τής μάχης. Τή δίκαιη κοινωνία δέν μπορει πρώτα νά τήν 
κερδίσει κανείς καί μετά νά τήν απολαύσει. Πρέπει νά τήν κερ
δίζει κανείς ξανά καί ξανά κάθε μέρα καί επομένως πρέπει νά 
τήν άπολαμβάνει καθώς θά τήν κερδίζει.

Γιατί ή θυσία δέν άντιτίθεται στήν απόλαυση άλλά είναι τό 
alter ego της. Τήν υγεία, τήν σωματική δύναμη, τήν αγάπη καί 
τόν σεβασμό, γιά  παράδειγμα, μπορει νά τ’ άπολαύσει κανείς μό
νο καθώς θά τά κερδίζει, ή γιά  πολύ σύντομο διάστημα μετά. 
Ά κόμα καί ό πλούτος καί ή δύναμη εύκολα σπαταλιοΰνται.

Τό κάθε άτομο λοιπόν, πρέπει νά διαλέξει τό είδος καί τό 
βαθμό τής θυσίας πού μπορεΐ ν’ άντέξει καί πού θά τοϋ προσφέ
ρει κάποια ανταμοιβή. Μερικοί θά μπορούσαν νά θυσιάσουν γιά  
εναν λογικό δίκαιο κόσμο άκόμα καί τήν άνταμ,οιβή τους. Πολλοί 
άνθρωποι μόλις καταλάβουν τί διακινδυνεύουν δέν θά. τό βρουν 
τόσο δύσκολο νά διαλέξουν ενα φορτίο πού νά μπορούν νά άντέ- 
ξουν μ’ εύχαρίστηση ·—- μιά πειθαρχία πού νά τούς εύχαριστει. 
'Όσα άναφέρονται παρακάτω δέν σκοπεύουν νά περιορίσουν, άλλά 
νά διευρύνουν τήν έκλογή.

Μιά μορφή θυσίας πού πολλοί άνθρωποι βρίσκουν αποδοτι
κή είναι ή άνταλλαγή τής ποσότητας μέ τήν ποιότητα. 'Ό ταν, 
δπως συχνά συμβαίνει, αύτό περιλαμβάνει τήν έκλογή βιοτεχνι
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κών προϊόντων αντί βιομηχανικών άγαθών, οί επαναστατικές συ
νέπειες σέ μιά βιομηχανική κοινωνία μπορει να είναι πολύ μεγά
λες. Δέν υπάρχει αμφιβολία πώς στίς περισσότερες περιπτώσεις 
τά βιομηχανικά αγαθά είναι φτηνότερα, ώστε μέ Ινα καθορισμέ - 
νο χρηματικό ποσό νά μπορει κανείς Vs απολαύσει περισσότερα. 
Ά λλά ενας γνήσιος πίνακας μπορει νά δώσει μεγαλύτερη Ικανο
ποίηση άπ* δ,τι μιά δωδεκάδα άντιγράφων καί αύτό άληθεύει 
άκόμα κι δταν δ ζωγράφος είναι μέλος τής οικογένειας. Ή  αρ
χή αύτή ισχύει γ ιά  τά τρόφιμα, γ ιά  τό ρουχισμό, τήν επίπλωση, 
τις κατασκευές στό σπίτι, κτλ. ’Ανάμεσα στούς πλούσιους, τά χό- 
μπυ μπορει νά γεννήσουν τή ζήτηση γιά  εργαλεία καί γ ιά  πρώ
τες υλες πού στοιχίζουν περισσότερο απ’ δ,τι τό έτοιμο προϊόν· 
Δέν πρέπει δμως ουτε αύτοί οδτε ή τέχνη νά έξαρτιουνται άπό 
τά χόμπυ. Μπορει ή τέχνη ν’ άποτελέσει ένα τρόπο ζωής γιά  
ολόκληρες κοινότητες καί θά μπορούσε νά χρησιμοποιηθεί άπό 
τούς φτωχούς γιά  δφελός τους σέ μιά κλίμακα πού άκόμα δέν 
μπορούμε νά τή φανταστούμε.

Τό 80 τοίς εκατό του μέσου άμερικάνικου νοικοκυριού, εχει 
στήν κατοχή του άχρησιμοποίητα αγαθά διαρκείας, αξίας χιλιά
δων δολλαρίων, καί πού μέ λίγη δουλειά θά μπορούσαν νά γίνουν 
πιό χρήσιμα καί πιό έλκυστικά άπό τ’ άγαθά πού Ιχουν τήν δυ
νατότητα ν’ άγοράζουν καινούργια οί φτωχοί, μέ τις τιμές πού 
πρέπει νά πληρώνουν. Αύτό Αντιπροσωπεύει- ένα δυνάμει κεφά
λαιο τεσσάρων χιλιάδο>ν δολλαρίων γιά  κάθε νοικοκυριό φτο)- 
χοΰ ’Αμερικανού, τοϋ όποιου ή μεταβίβαση θά ώφελουσε τούς 
πλούσιους — θά τούς χρησίμευε δ έλεύθερος χώρος— , τούς φτω
χούς καί τούς εργολάβους πού θά πραγματοποιούσαν τήν μεταβί
βαση. Αύτοί οί έργολάβοι θά πρέπει νά Ιχουν μάλλον κοινωνικά 
παρά οικονομικά κίνητρα. Είναι φανερό δτι .μιά κάπως ·άπρά- 
σεχτη προσέγγιση τοΰ θέματος θά βρώμιζε τά άγαθά έλατήρια 
τής «φιλανθρωπίας». Παρ’ δλ’ αύτά ή χρησιμοποίηση τοΰ δρου 
εργολάβος δέν άποτελεΐ απλή Αλληγορία. ’Ό χ ι  μόνο θά πρέπει 
νά είναι οί μεσάζοντες ώστε νά Ιπηρεάσουν τήν μεταβίβαση πού 
συζητάμε, Αλλά χιλιάδες Απ’ αύτούς θά πρέπει νά προέρχονται 
άπό τίς τάξεις τών επιχειρηματιών, πού δέν μποροΰν νά συνα-
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γωνισθοΰν στήν πώληση καινούργιων άγαθών τίς αλυσίδες κα
ταστημάτων.

Μαζί μέ τδ στδ·/. τών άχρησιμοποιήτων προϊόντων, τδ νοι
κοκυριό τοΰ μέσου «δπορου άμερικανοΰ περιλαμβάνει καί αρκετές 
χιλιάδες δολλάρια πού άντιπροσωπεύουν άχρησιμοποίητο χώρο, 
παραπάνω άπ’ αύτδν πού χρειάζεται γιά τά μέλη του πού μένουν 
προσωρινά εκεί καί γ ιά  τούς φιλοξενούμενους του. Ά ν  αύτός δ 
υπερβολικός χώρος χρησιμοποιόταν πλήρως, οί φτωχοί θά μπο
ρούσαν νά βολευτούν άπδ άποψη κατοικίας Ιξ ίσου καλά δπως 
καί ο! εύποροι. Μπορεΐ νά είναι δύσκολο νά φανταστούμε μιά 
πλήρη χρήση τοΰ χώρου άλλά ύπάρχουν πολλοί τρόποι μέ. τούς 
όποιους θά μποροΰσε νά διασωθεί Ινα σημαντικό μέρος αύτοΰ τοδ 
χώρου, άπ’ τδν όποιο θά μποροΰσαν νά ώφεληθοΰν δλοι έκτδς άπδ 
αϊτούς πού θέλουν νά ώφεληθοΰν σέ βάρος τών άλλων, καθώς 
καί τών σνόμπ. "Ενα μεγάλο μέρος αύτοΰ τοΰ χώρου άνήκει σέ 
ήλικιιομένους; άνθρώπους πού οί δικοί τους Ιχουν μεγαλώσει καί 
Ιχουν φύγει καί πού δέν μποροΰν νά τδν πουλήσουν γιατί οί οι
κογένειες πού θά τδν άγόραζαν δέν ίκανοποίουν τίς φυλετικές 
απαιτήσεις τών γειτόνων τους, Αύτδ τό πρόβλημα θά μποροΰσε 
νά λυθεί άπδ άνθρώπους άρκετά καταδεχτικούς πού θά ’ναι πρό
θυμοι νά άγοράζουν σπίτια σάν μεσίτες γ ι’ αύτούς πού υποφέρουν 
άπ’ τίς διακρίσεις. Μιά άλλη μεγάλη κατηγορία οίκιακοΰ χώρου 
μένει άχρησιμοποίητη γιατί οί άνθρωποι φοβούνται νά νοικιάσουν 
δωμάτια ή διαμερίσματα σέ ένοικιαστές Ιπειδή νομίζουν πώς θά 
μπορούσαν ίσως νά τούς έκθέσουν σέ δυσάρεστες καταστάσεις η 
άκόμα καί σέ κίνδυνο· Κι αύτό τό πρόβλημα θά μποροΰσε έπίσης 
νά ύπερνικηθεΐ μέ τδ κατάλληλο ταίριασμα ιδιοκτητών σπιτιών 
καί ένοικιαστών.

Οί δύο τακτικές πού προτείνονται στήν παραπάνω παράγρα
φο άντιφάσκουν, μέ: την &Ψ0Μ f t t  ή πρώτη βασίζεται στή δυσπι
στία ένώ ή  δεύτερη βασίζεται στήν άποκατάσταση τής Ιμπιστο- 
σύνης. Αύτδ δέν τίς κάνει ασυμβίβαστες. Ά ν  χρησιμοποιηθούν 
καί of δυδ στήν ίδια περιοχή, ή κάθε μιά θά είχε σάν άποτέλεσμα 
νά οδηγήσει στήν όλοκληρωτική χρήση τών χώρων καί στήν κα
λύτερη αξιοποίηση τής περιοχής. Ούτε είναι πολιτικά ασυμβίβα
στες μεταξύ τόυς. Οί περισσότεροί άνθρωποι καταλαβαίνουν τή
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διάκριση πώς τδ σπίτι ένδς άνθρώπου είναι τδ κάστρο του, δπου 
θά ’πρεπε νά μπορει νά διαλέγει τούς συντρόφους του, ένώ τδ 
σπίτι τοϋ γείτονα του δέν είναι. Οδτε είναι ηθικά άσυμβΐβαστες 
οΕ δυδ τακτικές. Δέν είναι πώς δ σκοπδς Αγιάζει τά μέσα άλλά, 
περισσότερο, πώς τά μέσα πού Ιχουν διαλεχτεΐ σέ κάθε περίπτω
ση φαίνεται νά είναι τά καλύτερα πού είναι διαθέσιμα. Ά ν  δέν 
συμβαίνει αύτδ στήν περίπτωσή μας τότε οΕ προτάσεις δέν ισχύ
ουν.

Αύτή ή άρχή γιά  τήν έπιλογή τών τρόπων μπορεί νά έφαρ- 
μοστεΐ σέ εύρεία κλίμακα. Άκόμα καί δ νόμος ένάντια στδν φό
νο άναγνωρίζει τδ δικαίωμα νά σκοτώσει κάποιος βρισκόμενος σέ 
αυτοάμυνα ή υπερασπίζοντας άλλους. Λίγα συστήματα δικαίου 
έχουν μείνει πιά πού θά καταδίκαζαν εναν Γιάννη Ά γιάννη για 
τί Ικλεψε ψο>μί γιά νά άποφύγει τήν πείνα. Ά πδ τήν άλλη με
ριά, νέοι νόμοι περιπλέκουν τήν σημερινή έκλογή. θ ά  πρέπει οΕ 
άνθρωποι νά στέλνουν τά παιδιά τους σέ σχολεία πού ούσιαστικά 
τά βλάπτουν παρ’ δλο πού δ νόμος τδ άπαιτεΐ; Δέν θά ’πρεπε οί 
άνθρωποι νά βοηθούν αύτούς πού ύφίστανται πολιτικές διώξεις, 
άκόμα κι δταν δ νόμος τούς Ιχει χαρακτηρίσει σάν εγκληματίες; 
Οδτε δ νόμος οδτε δ έπικρατών ήθικδς κώδικας μποροΰν νά προ
σφέρουν ενα άπόλυτο κριτήριο ένέργειας. Στή ναζιστική Γερμα
νία, καί 6 νόμος καί ή τότε ήθική άπαιτοΰσαν άπδ τούς άνθρώ
πους νά συνεργάζονται στή δολοφονία τών Εβραίων γειτόνων τους. 
'Όταν τέτοια μεγάλα ζητήματα δπως ή έξουσία καί τά προνόμια 
βρίσκονται σέ κίνδυνο τότε καί οΕ νόμοι καί τά χρηστά ήθη χρη
σιμοποιούνται σάν δπλα.

Παρ’ δλα αύτά, οδτε ή ιδιωτική ήθική οδτε τδ σλόγκαν τής 
πολιτικής έπανάστασης —  πώς δ σκοπδς άγιάζει τά μέσα —  ται
ριάζουν. Ή  έκλογή τού καλύτερου διαθέσιμου τρόπου δέν άποτε
λεΐ άπδ μόνη της μιά άλάνθαστη φόρμουλα. Ά λλά συχνά μπο- 
ρεϊ νά μήν ύπάρχει άλλος τρόπος γιά τήν έκλογή τών σταδίων 
δράσης άπδ τήν έφαρμογή τών άνάλογων οικονομικών, πολιτικών, 
στρατηγικών, νομικών ή ήθικών κριτηρίων στίς δυνατότητες έκλο- 
γής πού ύπάρχουν· Μπορεί νά μήν ύπάρχει καλύτερος δδηγδς 
γιά  τήν έκλογή καί τήν έφαρμογή τών κριτηρίων άπ’ αύτδν πού 
οΕ άλλοι συμφωνούν πώς θά διαλέγονταν καί θά Ιφαρμόζονταν
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στόν λογικό, δίκαιο κόσμο, πού είναι καί δ σκοπδς τής δράσής.
Μιά τρίτη αρχή γίνεται στήν παραπάνω Ιδέα τών καλύτε

ρων διαθέσιμων τρόπων, συγκεκριμένα ή άρχή τής συνεργασίας. 
Είναι ουσιώδες γιά  τούς, άνθρώπους νά διαλέγουν καί νά ένεργοΰν 
σάν άτομα άφοΰ μόνο ή άληθινή συγκατάθεση τών άτόμων μπο- 
ρεΐ νά έπικυρώσει τήν ιδέα τής δικαιοσύνης. Παρ’ δλα αύτά, ή 
καθαρά ατομική δράση δέν φέρνει άποτέλεσμα καί είναι δύσκολο 
νά ύποστηριχθεΐ. Τά άτομα πρέπει νά βροΰν τρόπους γιά  νά δροΰν 
συλλογικά, άλλά πρέπει νά διαλέγουν προσωπικά αύτούς τούς 
τρόπους καί δχι νά έξαναγκάζονται άπό μιά άνώτερη δύναμη. Ή  
ήγεσία μπορεί καί πιθανώς πρέπει νά υπάρχει, άλλά θά πρέπει 
οΕ οπαδοί νά είναι εκείνοι πού θά χαράζουν τήν πολιτική καί οΕ 
ηγέτες νά τήν άκολουθοΟν.

'Η  συνεργασία πού καταλήγει σέ κοινότητα, φυσική ή λει
τουργική, 2χει Ιδιαίτερα μεγάλα πλεονεκτήματα. Ό  μελλοντικός 
κόσμος πρέπει νά βασιστεί στήν κοινότητα, καί παντού στόν σύγ
χρονο κόσμο ή κοινότητα Ιχει χαθεί. Άκόμα καί οΕ παραδοσιακές 
κοινότητες πού παραμένουν μπορει νά πρέπει νά ξαναφτιαχθοΰν 
άφοΰ είναι άμφίβολο πώς οΕ άνθρωποι, άν τούς δοθεί μιά πραγμα
τική δυνατότητα εκλογής, θά συμφωνήσουν μέ τήν σκληρή δου
λειά καί τήν Εεραρχία, πού χαρακτηρίζει τίς περισσότερες παρα
δοσιακές κοινότητες. Ά λλά ύπάρχουν έπίσης σημαντικά στρατη
γικά πλεονεκτήματα στήν προσπάθεια τής κοινότητας. ΟΕ κοινό
τητες μποροΰν συχνά ν’ άναλάβουν νόμιμα σημαντικό μέρος τής 
νομοθετικής καί τής αστυνομικής έξουσίας. Μποροΰν έπίσης νά 
άποτελέσουν παραδείγματα λογικής καί δικαιοσύνης γιά τόν Ιξω 
κόσμο.

Σ’ δλα τά παραπάνω προφανώς δέν ύπάρχει τίποτα καινούρ
γιο. Άκόμα καί αύτό πού μπορεί νά φαίνεται πρωτότυπο είναι 
άπλώς ενα καινούργιο φόρεμα σέ μιά άπαρχαιωμένη Ιδέα. Συνη
θίσαμε νά σκεφτόμαστε τήν πραγματικότητα μέ τήν Ιννοια τών 
πενταγώνων καί τή ς  άτομικής βόμβας ή, πριν άπ’ αύτό, μέ τήν 
έννοια τού στρατού, τού ναυτικού, τών τραπεζών καί τών έται- 
ριών. Τά λαϊκά κινήματα θεωρούνται πώς άνήκουν στήν έποχή 
τοΰ σκΟταδισμοΰ. Κι δμως τό πιό παλιό μέρος τών Ηνωμένων Πο
λιτειών είναι; λιγότερο άπό διακόσια χρόνια παλιό", τά άνεξάρτη-
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τα Ιθνη τής Νότιας Αμερικής μόλις Ιχουν πάνω άπδ εν» αιώνα 
ιστορία, ένώ αυτά τής ’Αφρικής καί τής ’Ασίας, μαζί μέ τό 
’Ισραήλ, Ιδρύθηκαν άπό λαϊκά κινήματα μόλις πριν άπό λίγες 
δεκαετίες. ΟΕ Βιετκόγκ, άνάμεσα στούς άλλους, φαίνεται νά εί
ναι σέ πολύ' καλό δρόμο αύτή τή στιγμή.

Είναι άλήθεια πώς, μέχρι τώρα, ή στρατιωτική δράση ήταν 
συχνά αποφασιστική, άλλά of σημερινοί κυβερνήτες τής Κίνας 
κέρδισαν τήν μάχη τους μέ δπλα πού κατέλαβαν άπό τόν εχθρό. 
Ένώ στήν ’Ινδία δέν υπήρξε καμιά τελική στρατιωτική σύγκρουση.

Τρία πράγματα* είναι καινούργια, πού δίνουν περιεχόμενο 
σ’ αύτό πού κάποτε δνομαζόταν καί άκόμα ονομάζεται, Ουτοπικό 
όνειρο. ΙΙρωτο, ή βαρειά δουλειά δέν είναι τής μόδας. Δεύτερο, 
οί σύγχρονοι θεσμοί άπαιτοΰν δλο καί περισσότερη καθολική συ
νεργασία. Τρίτο, ή καθολική παιδεία είναι τώρα δυνατή. Χθές 
άκόμα ήταν πού χρειαζόταν ή εργασία τεσσάρων Ανθρώπων γιά 
νά θρέφει πέντε. Ή  ’Αγγλία έπρεπε νά άποσπάσει. τόν λαό άπό τή 
γη καί νά γεμίσει τά έργοστάσιά της. Σήμερα οί περισσότεροι 
άνθρωποι έμποδίζουν μέ τήν παρουσία τούς, καί στό έργοστάσιο 
καί στόν άγρό- Τά τρόφιμα καί δλα τ’ άλλα φυσικά άγαθά μπο
ρούν νά παραχθοΰν πιό άπρτελεσματικά χωρίς αύτούς. Οί άνθρω
ποι είναι Αναντικατάστατοι, δμως, σάν παθητικοί πελάτες καί ύπο- 
στηριχτές τοΰ συμπλέγματος τής παραγωγής —  παίρνοντας δ,τι 
τούς προσφέρεται καί κάνοντας δ,τι τούς λένε. Χωρίς τή συνεργα
σία χοΜζ, τό σημερινό σύστημα γιά  τδν Ιλεγχο τής παραγωγής 
καί τής διανομής θά κατέρρεε- Οί άνθρωποι Αντιλαμβάνονται αό- 
τά τά γεγονότα δλο καί περισσότερο: καταλαβαίνουν πώς τδ σώ
μα τους δέν είναι π ιά  Απαραίτητο γιά  τή μαζική παραγωγή καί 
πώς άντί γ ι’ αότό τούς ζητάνε νά παραδώσουν τήν κρίση τους καί 
τίς έπιθυμίες τους στίς ύπαγορεύσεις της.

’Αλλά τίς ύπαγορεύσεις ποιανού; Ή  παραγωγή είναι σάν 
Ινα Αντικείμενο. Δέν γνωρίζει Ιπιταγές γ ιά  τό τί θά παραχθεϊ, 
πού, πότε καί γιά ποιόν· Τό Αόρατο χέρι είναι τό χέρι κάποιου 
πίσω άπ’ τήν κουρτίνα. “Ολο καί περισσότεροι άνθρωποι άρχί- 
ζουν ν’ άντιλαμβάνονται πώς θά Επρεπε οί ίδιοι νά Αποφασίζουν 
γιά  αύτά τά πράγματα, μαζί μέ άλλους, καί πώς ούσιαστικά δ 
καθένας Ιχει ίσα δικαιώματα νά τ’ άποφασίζει. "Οταν δλοι τό
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καταλάβουν αύτό, ή καθολική παιδεία θά βρίσκεται σέ καλό δρό
μο. θ ά  ύπάρχουν ακόμη πολλά νά μάθουμε. Πώς ν’ αποκτήσει 
κανείς τό μερίδιο του, πώς νά διεκδικεΐ τό μερίδιο του καί δχι 
παραπάνω, πώς νά συνεργάζεται μέ άλλους σέ πράγματα πού δέν 
μπορεΐ νά κάνει μόνος του. Αύτά τά μαθήματα ποτέ δέν θά τά 
μάθει κανείς άπόλυτα, άλλά δταν δλοι Ιχουν μιά λογική εύκαιρία 
γιά νά τά μάθουν καί νά τά Ιφαρμόσουν, τά πράγματα θ" άρχί- 
σουν νά προχωρούν.

"Ολα αύτά, άν άποτελοδσαν μόνο άπλή προτροπή, θά ήταν 
ενας ψίθυρος στό σκοτάδι. Άλλά συμβαίνουν· Ό  Τσάρλς Ράιχ, 
στήν «Ώρίμανση τής Αμερικής», λέει πώς ή λαϊκή έπανάσταση 
Ιχει άρχίσει. 01 νέοι άνθρωποι σ’ δλον τόν κόσμο άποσυνδέουν 
τό σύστημα καί μπαίνουν αύτοί μέσα. Οί μεγαλύτεροι, μαζί μ5 
αύτούς πού ώφελοΟνται άπό τίς τακτικές τών νέων, μοιράζονται 
μαζί τους τήν αίσθησή τους γιά τδν παραλογισμό τοϋ κόσμου, 
δπου ζοϋν. ΟΕ άδικημένοι, ιδίως αύτοί πού ζοϋν σέ εύπορες χώ 
ρες, άνοίγουν τά μάτια τους καί μετροΰν τίς δυνάμεις τους. ΟΕ 
μεγάλες μάζες τών άδικημένων, στήν Αφρική, τήν Άσία καί τήν 
Νότια ’Αμερική είναι άκόμα πολύ ήρεμες. "Οταν θ’ άρχίσουν νά 
κινούνται ό κεραυνός μπορει στήν άρχή νά κυλάει μαλακά, άλ
λά θ’ άκουστεΐ. Μποροΰμε νά τόν διευκολύνουμε.
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Βιογραφικό σημείωμα

Ό  Έβερετ Ρέιμερ Ιχει κάνει πάρα πολλά πράματα, ώστε νά 
τ άναφέρουμε βλα: Ιχει πουλήσει χάρτες, Ιχει παίξει 
επαγγελματικά ποδόσφαιρο, Ιχει άσχοληθεΐ μέ τήν έκτύπωση 
ευχετηρίων καρτών καί Ιχει έργαστεΐ σέ έργοστάσιο Ιλαστικών· 
Στή διάρκεια τοϋ πολέμου έργάστηκε σάν δημόσιος ύπάλληλος· 
Μετά έργάστηκε γιά τήν Επιτροπή ’Ατομικής Ένεργείας, 
γιά τό Κέντρο ’Ερευνών στδ Πανεπιστήμιο τοϋ Μίτσιγκαν, καί 
γιά τό Ερευνητικό Κέντρο τής Ούάσιγκτον στή Σχολή 
Μάξγουελ, Πανεπιστήμιο Συρακουσών.

’Αργότερα Ιγινε γραμματέας τής ’Επιτροπής ’Ανθρωπίνου 
Δυναμικοΰ τοϋ Πουέρτο Ρίκο, καί έργάστηκε στή Συμμαχία 
γιά τήν Πρόοδο. Τώρα είναι μέ τόν Ίβάν Ίλλ ιτς, στή CIDOC, 
καί είναι διευθυντής τών σεμιναρίων σχετικά μέ τίς έναλλακτικές 
λύσεις πού ύπάρχουν στό θέμα τής παιδείας.
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’Άλλες εκδόσεις για τά σχολεία

Κοινωνία χωρίς σχολεία 

Ίβάν  "Ίλλιτς

Είναι ή έκπαίδευση "6 ί'διο πράγμα μέ τή μόρφωση; Φυσικά 
καί δχι- Μέρα μέ τή μέρα μάς μαθαίνουν αύτά πού «θάπρεπε» νά 
ξέρουμε καί είναι γεγονός δτι ή έκπαίδευση μάς Ιχει βαθιά έπηρεά- 
σει σέ πολλά σημεία. Έ τσ ι σήμερα εχουμε δύο μεγάλα ερωτημα
τικά. Ποιό είναι έκεϊνο τό στοιχείο πού Ιχει δώσει στήν έκπαίδευ
ση τόσο τεράστιο κύρος σ’ δλων τδν ειδών τά κοινωνικά συστή
ματα τοϋ κόσμου; Καί δεύτερο, πώς έπιδρά τό έκπαιδευτικδ σύ
στημα δταν άμφισβητέΐται ή μορφωτική του λειτουργία;

Στίς σημερινές κοινωνίες (ύπάρχει ένας κόσμος πού ξαναγεν- 
νιέται καί ψάχνει νά βρει τίς ρίζες τής πραγματικής του μόρφω
σης μακριά άπό τή χιλιετή διαστρέβλωση τών αξιών πού Ιφεραν 
στή ζωή του τά «κατά συνθήκη ψεύδη» τοϋ τεχνιτοΰ κ.οινωνικο - 
έκπαιδευτικοΰ συστήματος.

Ό  Ίβάν "Ιλλιτς μάς μιλάει, μέσα απ’ αύτό τό Ινδιαφέρον καί 
πειστικό βιβλίο, προσπαθώντας νά εξηγήσει δτι τό σχολείο (έκ
παίδευση) Ιχει αποκτήσει τό κύρος πού εχει γιατί είναι ένα άπ;> 
τά κυριότερα έργαλεϊα μέ τά όποια διατηρείται τό ύπάρχον στά
τους κβό· Τό βιβλίο αύτό είναι σήμερα μιά κλασική πιά άνάλυση 
τοϋ σχολείου καί τοΰ έκπαιδευτικοΰ συστήματος πού κουβαλάει 
μαζί του καί πού δείχνει τήν καταστρεπτική έπιρροή αύτοΰ τοΰ 
θεσμοΰ πάνω στήν έλεύθερη άνθρώπινη μόρφωση-

Ή  «Κοινωνία χωρίς Σχολεία» είναι Ενα δοκίμιο πού θά βοη
θήσει τόν άναγνώστη νά γνωρίσει μιάν άλλη άποψη καί νά ξανα- 
σκεφτεΐ τίς άξιες στίς όποιες στήριξε μέχρι σήμερα τή ζωή του.



Το κόκκινο βιβλιαράκι τών μαθητών

Μπό Ντάν ’Άντερσεν, Σόρεν Χάναεν, Γιέοπερ Γιένοεν

Τό βιβλιαράκι αότό έκδόθηκε γιά  πρώτη φορά στή Δανία άπό 
Δανούς έκπαιδευτικούς καί είχε σά στόχο νά συμπαρασταθεί στά 
παιδιά, τής γυμνασιακής κυρίως ήλικίας, γ ιά  νά ξεπεράσουν τά 
προβλήματα πού πάνω τους καθημερινά σκοντάφτουν μέσα στή 
ζωή καί στό Σχολείο.

Μεταφράστηκε στίς περισσότερες Εόρωπαϊκές χώρες καί Ιγινε 
τό άγαπημένο βιβλίο τών μαθητών. Πολλοί άπό τούς μεγάλους τό 
άντιμετώπισαν μέ σκεπτικισμό καί άνησυχία, γιατί είναι βαθιά 
ριζωμένη σέ πολλά στρώματα της κοινωνίας ή άντίληψη δτι τά 
παιδιά δέν πρέπει νά ξέρουν, δέν πρέπει νά σκέφτουνται, δέν πρέ
πει νά αντιμετωπίζουν τίς καταστάσεις μέ καθαρή σκέψη, άλλά νά 
δέχουνται τίς διάφορες Ιπιταγές χωρίς συζήτηση καί άπορίες, καί 
μόνον νά υπακούν καί νά εκτελούν· Ά λλά γιά  νά φτάσουν κάποτε 
νά γίνουν έλεύθεροι καί υπεύθυνοι ένήλικες, θά πρέπει ή διεργα
σία τής έλεύθερης καί υπεύθυνης σκέψης νά άρχίσει άπό τήν παι
δική ήλικία. Ό χ ι  κρυψίνοια καί μυθοποίηση, άλλά άνοιχτή συ
ζήτηση καί διάλογος. "Οχι Ινοχη συνείδηση γιά πράξεις φυσιολο
γικές ή άναπόφευκτες, άλλά συνειδητές άποφάσεις γιά τήν συμ
περιφορά τους στό σχολείο καί στή ζωή.

Μ’ αυτό τό πνεύμα μιλάει άνοιχτά στά παιδιά γιά  πολλά άπό 
τά προβλήματα πού συνήθως απασχολούν τή σχολική ήλικία, άπό 
τίς συνηθισμένες άταξίες μέχρι τίς καταχρήσεις, άπό τή δική τους 
τακτική πρός τούς συμμαθητές καί καθηγητές τους μέχρι τήν 
άντίστοιχη τακτική τών καθηγητών άπέναντί τους.

Πιστεύοντας πώς μόνον δταν Ιχει κανείς σαφή γνώση μιάς 
όποιασδήποτε κατάστασης μπορει νά τήν άποδεχτεΐ ή νά τήν άπορ- 
ρίψει ή καί νά τήν ξεπεράσει, μέ τρόπο φιλικό καί άντιδογματικό 
δδηγεϊ τά παιδιά στδ ξεπέρασμα αότό.




