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Πρόλογος στή δεύτερη έκδοση

Τό βιβλίο αύτό γράφτηκε ιό φθινόπωρο τοΰ 1980 καί κυκλοφόρησε τό 
Φεβρουάριο τοΰ έπόμενου χρόνου. Δηλαδή 6να χρόνο μετά τό «φοιτητικό κί
νημα τών καταλήψεων», πού σάρωσε τό νόμο 815 τής κυβέρνησης τής δεξιάς 
γιά τά ’Ανώτατα Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα καί ένώ δέν είχε άκόμα καταλαγιά
σει ό άπόηχος των μεταρρυθμίσεων άλλά καί τών κινητοποιήσεων στή στοι
χειώδη καί τή μέση έκπαίδευση.

Σήμερα, διόμισυ χρόνια μετά τήν έκλογική νίκη τοΰ ΠΑΣΟΚ, ή είκόνα τών 
πολιτικών μας πραγμάτων καί μαζί μ’ αύτή καί ή είκόνα στό χώρο τής έκπαί
δευσης, μοιάζει νά Εχει άλλάξει: Οί συντηρητικές καί άντιδραστικές δυνάμεις 
βρίσκονται στήν άντιπολίτευση. ΟΙ κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις προχωρούν 
έξασφαλίζοντας τή συναίνεση τόσο τών δυνάμεων τής παραδοσιακής άριστε- 
ράς, όσο καί τής πλειοψηφίας τών όργάνων τού νεολαιίστικου κινήματος. 
Ζοΰμε έτσι τή δεύτερη μετά τή μεταπολίτευση «έποχή τών έκπαιδευτικών 
μεταρρυθμίσεων», μέ έπίκεντρο τά Α.Ε.Ι., τό Λύκειο (καί τή διαδικασία έπιλο- 
γής γιά τήν τριτοβάθμια έκπαίδευση) καί τήν «’Ανώτερη Τεχνική Έκπαίδευ
ση».

Παράλληλα συνεχίζεται, καθ’ δλη τή δεκαετία πού μάς πέρασε, μιά πρωτο
φανής «έκπαιδευτική έκρηξη». Ή παραδοσιακή έκπαιδευτική άνεπάρκεια, πού 
είχε σάν άποτέλεσμα νά είναι σήμερα άναλφάβητοι τό 10,4% τού πληθυσμού, 
ένώ τό 24,5% δέν Εχει τελειώσει τό Δημοτικό, άνήκει πλέον στό παρελθόν. 
Σήμερα στή χώρα μας, στις ήλικίες άπό 5 μέχρι 19 χρονών, σπουδάζει τό 
79,3% τοΰ πληθυσμού, ποσοστό πού είναι ύψηλότερο άπό δλες τίς χώρες τής 
Δύσης, πλήν τών ΗΠΑ (85%), τής Βρετανίας (84%) καί τής Ν. Ζηλανδίας 
(81%). Χαρακτηριστικό τοΰ ρυθμοΰ τών έξελίξεων είναι τό γεγονός δτι μέσα 
στήν έπταετία 1976-1983, ό άριθμός τών μαθητών πού φοιτούσε στά ίδιωτικά 
σχολεία δλων τών βαθμίδων μειώθηκε κατά 49,7%.

Δέν πρόκειται άπλά γιά τά άποτελέσματα τών έκπαιδευτικών μεταρρυθμί
σεων ή τής οίκονομικής άνάπτυξης. Πολύ περισσότερο πρόκειται γιά κά
ποιους βαθεΐς Ιδεολογικούς καί πολιτιστικούς μετασχηματισμούς, πού συν
δέονται τόσο μέ τήν οίκονομική άνάπτυξη καί τίς κρατικές ρυθμίσεις, δσο καί 
—περισσότερο— μέ τήν αύθόρμητη λαϊκή δράση καί παρέμβαση. Είναι χαρα
κτηριστικό δη ή μεταρρύθμιση στή μέση βαθμίδα πού θέσπισε ή δεξιά, μέ 
στόχο τή «στροφή στήν τεχνική καί έπαγγελματική έκπαίδευση», -μεταρρύθ
μιση πού ποτέ δέν έξασφάλισε τή λαϊκή άποδοχή καί συναίνεση- προξένησε 
τά άκριβώς άντίθετα άποτελέσματα άπό αύτά πού έπιδίωκε: Τό ποσοστό τών 
μαθητών τεχνικής έκπαίδευσης στόν Β' κύκλο τής μέσης έκπαίδευσης, άπό 
32% τό σχολικό Ετος 1973-74, μειώθηκε σέ 28% τό 1981-82.



Ή σημερινή Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση καλείται λοιπόν καί πάλι άπό τή 
μιά νά άναβαθμίσει Εκπαιδευτικά καί —κυρίως— Ιδεολογικά τή «Μέση καί 
'Ανώτερη Επαγγελματική Έκπαίδευση», γιά νά γίνει δυνατή ή κάλυψη τών 
προφανών πλέον άναγκών τοΰ Ελληνικού καπιταλισμού σέ είδικευμένο Εργα
τικό καί «μεσαίο» τεχνικό προσωπικό. Άπό τήν άλλη, μέ τό Νόμο Πλαίσιο, 
Επιχειρεί νά διαχειριστεί τή χρόνια κρίση τών Α.Ε.Ι. ’Ακρογωνιαίος λίθος τής 
μεταρρύθμισης στήν άνώτατη έκπαίδευση είναι βέβαια ή άναδιοργάνωση τοΰ 
Εκπαιδευτικού προσωπικού, πού τώρα διαμορφώνεται σάν μία «ένιαία» πανε
πιστημιακή έπιστημονική κοινότητα μέ συλλογικές (Εκπαιδευτικές) εύθύνες καί 
άδιαφιλονίκητο κύρος: ’Αδιαφιλονίκητο κύρος γιά τούς διδάσκοντες (καί τό 
τί διδάσκουν) δχι μόνο χάρη στή συλλογικότητα τών νέων διαδικασιών, πού 
έπικυρώνεται άπό τή φοιτητική συμμετοχή, άλλά καί γιατί τώρα ό κάθε ύπο- 
ψήφιος γιά Ενταξη ή προαγωγή μέσα στό σώμα τών διδασκόντων θά πρέπει νά 
Εχει ήδη «κριθεΐ» άπό τή «διεθνή Επιστημονική κοινότητα» (δημοσιεύσεις σέ 
Εγκυρα διεθνή περιοδικά, διεθνή Επιστημονικά συνέδρια κ.λπ.).

Ή νέα φάση τής Εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης μπορεϊ νά άμφισβητεΐ τά 
προνόμια κάποιων παραδοσιακών συντεχνιών· μπορεϊ νά ύπόσχεται μιά άπο- 
τελεσματικότερη σύνδεση μΕ τίς άνάγκες τοΰ συστήματος άπασχόλησης· μπο- 
ρεϊ νά διευρύνει τή δημοκρατία καί νά διασφαλίζει μιά μεγαλύτερη συναίνεση 
τών Εκπαιδευόμενων. Σέ καμιά περίπτωση όμως δέν άφισβητεΤ τόν καπιταλι
στικό χαρακτήρα αύτής τής έκπαίδευσης, τά κοινωνικά άποτελέσματα τής 
Εκπαιδευτικής λειτουργίας, πού συμβάλλουν άποφασιστικά στή διατήρηση 
καί άναπαραγωγή τών καπιταλιστικών σχέσεων κυριαρχίας καί ύποταγής. Ή 
κριτική τής καπιταλιστικής έκπαίδευσης Εξακολουθεί καί σήμερα νά είναι 
Ιδιαίτερα άναγκαία γιά τήν άριστερά.

*Αν Εγραφα σήμερα αύτό τό βιβλίο, θά άνάπτυσσα περισσότερο όρισμένα 
μέρη, θά διόρθωνα, Ισως άκόμα καί θά παρέλειπα κάποια σημεία. Δέν θ’ άλλα
ζα όμως καθόλου τίς βασικές θεωρητικές θέσεις καί τό πνεύμα πού διαπερνά 
τό βιβλίο. Πάντα, δταν σκέφτομαι τά Εκπαιδευτικά πράγματα πΕρα άπό τούς 
άριθμούς καί τά ποσοστά, μοΰ ’ρχονται στό νοΰ οί «Παραλληλισμοί» τοΰ Νί
κου Καββαδία:

Τρία πράγματα στόν κόσμο αύτό, πολύ νά μοιάζουν είδα.
Τά όλόλευκα μά πένθιμα σχολεία τών Δυτικών, 
τών φορτηγών ο( βρώμικες σκοτεινιασμένες πλώρες 
καί οί κατοικίες τών κοινών, χαμένων γυναικών.
Έχουνε μιά παράξενη συγγένεια καί τά τρία 
παρ’ δλη τή μεγάλη τους στό βάθος διαφορά, 
μά μεταξύ τους μοιάζουνε πολύ, γιατί τούς λείπει 
ή κίνηση, ή Ανεση τοΰ χώρου κι ή χαρά.

Φεβρουάριος 1984 
Γιάννης Μηλιάς



ΕΙσαγωγή

Τό πρόβλημα τής έκπαίδευσης άναδείχθηκε σάν 6να 
άπό τά πιό σημαντικά καί κεντρικά πολιτικά ζητήματα 
τής χώρας μας, άπό τή μεταπολίτευση τοΰ 1974 μέχρι 
σήμερα. Κυβέρνηση καί άντιπολίτευση κατ’ έπανάληψη 
τόνισαν δτι πρόκειται γιά Ινα θέμα έθνικό πού θά ’πρεπε 
νά τίθεται πέρα άπό τά στενά κομματικά συμφέροντα καί 
τούς κομματικούς άνταγωνισμούς.

Έ τσι δλα αυτά τά χρόνια οΐ άλλαγές στήν έκπαίδευση 
άποτελοΰσαν μόνιμο στόχο τόσο τής Κυβέρνησης δσο 
καί τής άντιπολίτευσης καί τής άριστεράς. Ή  Κυβέρνη
ση μάλιστα Εχονταςτήν πρωτοβουλία τών κινήσεων στά 
χέρια της, προώθησε μιά σειρά άπό άλλαγές καί τομές 
στήν έκπαίδευση, πού ήταν κάθε άλλο παρά άσήμαντη. 
Έ τσι, άνάμεσα στ' άλλα, καθιέρωσε τή δημοτική 
γλώσσα, θεσμοθέτησε τό έννιάχρονο ύποχρεωτικό 
σχολείο, προώθησε τή «στροφή στήν Επαγγελματική 
καί Τεχνική έκπαίδευση» μέ τόν χωρισμό τής μέσης
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έκπαίδευσης (Λύκεια) σέ μιά κατεύθυνση Γενική καί 
μιά κατεύθυνση Τεχνική— Επαγγελματική. ’Εδώ δμως 
παρατηρούμε μιά άσυνέχεια. Ένώ δηλαδή ή ριζική 
άναδιάρθρωση τής κατώτερης καί τής μέσης βαθμίδας 
τής έκπαίδευσης συντελέστηκε σχετικά γρήγορα (μέ
χρι τίς άρχές τοΰ 1977) καί άνεξάρτητα άπό τή 
συνηγορία (δημοτική γλώσσα, έννιάχρονο σχολείο), ή 
τή ριζική άντίθεση (νόμος γιά τήν Τεχνική καί 
Επαγγελματική έκπαίδευση) τής άντιπολίτευσης καί 
τής άριστεράς, ή μεταρρύθμιση στήν άνώτατη έκπαί
δευση, τήν όποία έπαγγέλθηκε ή πολιτική έξουσία 
(άλλά καί ή αριστερά), ήδη άπό τό 1974, δέν πήρε μέχρι 
σήμερα σάρκα καί όστά. Ό  νόμος 815 γιά τά ’Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα, πού ψηφίστηκε στή Βουλή, 
προσέκρουσε στή δυναμική άντίσταση τοΰ φοιτητικού 
κινήματος καί άποσύρθηκε. Ή  πολιτική έξουσία δέν 
έχασε δμως τήν πρωτοβουλία τών κινήσεων καί άνα- 
προσανατόλισε τώρα τήν πολιτική της πρός Ενα Νόμο 
Πλαίσιο μέ γενικότερη άποδοχή.

Έξ άλλου δλη αύτή τήν περίοδο δέν γίναμε μόνο 
μάρτυρες τών φοιτητικών κινητοποιήσεων. ’Αντίθετα, 
παρακολουθήσαμε μιά γρήγορη ριζοσπαστικοποίηση 
όλόκληρης τής νεολαίας. Τό μαθητικό καί τό σπουδα
στικό κίνημα παρουσιάστηκαν κατά διαστήματα στό 
πολιτικό προσκήνιο.

’Αλλά δέν ήταν μόνο οί έκπαιδευόμενοι πού συγκρο- 
τήθηκαν σέ κίνημα καί έδρασαν πολιτικά. Ό λες 
σχεδόν οί μερίδες τών διδασκόντων, οί δάσκαλοι, οί 
καθηγητές τής δημόσιας καί Ιδιωτικής έκπαίδευσης, οί 
βοηθοί καί έπιμελητές τών Πανεπιστημίων, διεκδίκη- 
σαν κατά καιρούς, μέ τόν ëva ή τόν άλλο τρόπο κάποιες 
άλλαγές στήν έκπαίδευση.

Τά φαινόμενα αύτά, ή Ιδιαίτερη βαρύτητα τοΰ έκπαι- 
δευτικοΰ προβλήματος ή δξυνση τών άντιφάσεων καί 
τών πολιτικών συγκρούσεων γύρω άπό τήν έκπαίδευση, 
(δπως φυσικά καί τά άντίστοιχα φαινόμενα στίς άλλες 
δυτικές χώρες) δέν μποροΰν νά έρμηνευθοΰν καί νά
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άνολυθοϋν παρά μόνο σέ συνάρτηση μέ δύο βασικά 
«άποτελέσματα» τής πάλης τών τάξεων στή χώρα μας 
(καί στίς άλλες δυτικές χώρες) κατά τή σύγχρονη 
φάση: Τήν άνάδειξη τοΰ έκπαιδευτικοϋ μηχανισμού σέ 
κυρίαρχο Ιδεολογικό μηχανισμό τοΰ κράτους, καί τήν 
κρίση τής έκπαιδευτικής λειτουργίας.

Πρόκειται γιά δύο «δεδομένα» πού συγχρόνως άφο- 
ροΰν άπ’ τή μιά τό ρόλο τής έκπαίδευσης σάν λειτουρ
γίας πού έμπεδώνει καί άναπαράγει τήν κεφαλαιοκρατι
κή έξουσία, ένώ άπό τήν άλλη άναφέρονται στήν πάλη 
τών τάξεων γύρω άπό τήν έκπαίδευση καί στή δυναμική 
τών λαϊκών δυνάμεων πού τείνουν νά άμφισβητήσουν 
τή συνολική άστική ταξική κυριαρχία.

’Εδώ δμως άναδεικνύεται καί ή βασική άδυναμία τής 
στρατηγικής καί τής πολιτικής γραμμής τής άριστε- 
ράς. Ή  παραδοσιακή άριστερά άποδεικνύεται άνίκανη 
νά άντιληφθεϊ καί νά άναλύσει τήν τοξικότητα τής 
έκπαιδευτικής δομής καί λειτουργίας, τήν πολιτική 
σημασία τών κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων. Δέν άντι- 
λαμβάνεται 6τσι καί δέν μπορεϊ νά άμφισβητήσει τά 
πολιτικά καί Ιδεολογικά άποτελέσματα τής έκπαιδευτι- 
κής λειτουργίας, πού άκριβώς άναπαράγουν τήν άστική 
ταξική κυριαρχία, ένώ παράλληλα έμπεδώνουν τό 
χωρισμό τής έργατικής τάξης καί τών συμμάχων της 
άπό τήν έξουσία. Ή  παραδοσιακή άριστερά προσανα
τολίζεται λοιπόν πρός τίς άστικές Ιδεολογίες τών 
«άτόμων-πολιτών» πού (πρέπει νά) είναι «ίσοι» καί πού 
τούς ένώνουν τά «κοινά έθνικά συμφέροντα», καί 
μοιραία περιορίζει τήν κριτική της, τίς προτάσεις της 
καί τήν πολιτική της παρέμβαση ατά δευτερεύοντα 
μόνο σημεία καί στίς δυσλειτουργίες τής καπιταλιστι
κής έκπαίδευσης. Συνακόλουθα ή άριστερά δέν μπορεϊ νά 
πάρει τήν πρωτοβουλία τών κινήσεων στά χέρια της, 
ουτε καί στό χώρο τής έκπαίδευσης.

Πίσω άπό τόν άμεσο πολιτικό λόγο τής παραδοσια
κής άριστεράς θά βρούμε, νομίζω, μιά πολύ συγκεκρι
μένη Ιδεολογική στάση καί θεωρητική άντίληψη: Τήν
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άντίληψη πού θεωρεί δλα τά βασικά χαρακτηριστικά 
τής καπιταλιστικής έκπαίδευσης, τό δομικό χωρισμό 
της άπό τήν παραγωγή, τήν πυραμιδωτή οίκοδόμηση 
τοΰ έκπαιδευτικοΰ συστήματος σέ τρεις, βασικά, βαθμί
δες, τήν έκπαιδευτική «Ισοπολιτεία» καί τήν άξιοκρα- 
τική έπιλογή, τό χωρισμό τής έκπαίδευσης σέ γενική 
καί έπαγγελματική κλπ., δχι σάν κάποιες τυπικά 
καπιταλιστικές σχέσεις καί δομές, άλλά σάν κάποια 
άναγκαΐα στοιχεία τής έκπαίδευσης πού καθορίζονται 
είτε άπό τήν τεχνολογική καί οίκονομική έξέλιξη, είτε 
άπό τό «κοινό έθνικό συμφέρον». ’Επιδιώκει ίτσ ι ή 
άριστερά, τόν έκσυγχρονισμό τής έκπαίδευσης κι δχι 
τό ριζικό μετασχηματισμό καί τήν έπαναστατικοποίη- 
σή της.

Τό αίτημα λοιπόν τής κριτικής τής καπιταλιστικής 
έκπαίδευσης, άν καί άναδεικνύεται καθημερινά μέ 
έπιτακτικό τρόπο μέσα άπό τήν δξυνση τής ταξικής 
πάλης καί τών άντιφάσεων τής έκπαιδευτικής λειτουρ
γίας, παραμένει έντούτοις χωρίς διέξοδο.

Ό  στόχος αύτοΰ τοΰ βιβλίου βρίσκεται άκριβώς 
έδώ: Νά συμβάλει ρέ μιά κριτική τής καπιταλιστικής 
έκπαίδευσης, νά προσεγγίσει, δσο αύτό είναι δυνατό, 
τό θεωρητικό πρόβλημα τής σχέσης άνάμεσα στήν 
έκπαιδευτική λειτουργία καί στήν κεφαλαιοκρατική 
κοινωνική έξουσία.

Στό πρώτο μέρος (κεφ. 1-7) έπιχειρεΐται ή κριτική 
στά βασικά χαρακτηριστικά τής καπιταλιστικής έκ
παίδευσης, ένώ τό δεύτερο μέρος (κεφ. 9-11) άναφέρε- 
ται στά άποτελέσματα τής πάλης τών τάξεων στήν 
έκπαίδευση καί στά ζητήματα τής κομμουνιστικής 
στρατηγικής.
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Κοινωνική έξουσία 
καί

έκπαίδευση
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cO κοινωνικός 
ρόλος 
τής έκπαίδευσης

Λέμε συνήθως πώς ή έκπαίδευση έπιτελεϊ στόν 
καπιταλισμό ένα διπλό ρόλο: Ά π ’ τή μιά παρέχει τίς 
άναγκαΐες έκεΐνες γνώσεις πού έπιτρέπουν στόν έκ- 
παιδευόμενο νά άσκήσει μέ έπιτυχία τό μελλοντικό 
κοινωνικό του ρόλο σάν έπαγγελματίας. Ά πό τήν 
άλλη διαδίδει καί έπιβάλλει στούς έκπαιδευόμενους 
τήν κυρίαρχη Ιδεολογία.

Ή  διάκριση αύτή άνάμεσα στίς δύο λειτουργίες 
τής έκπαίδευσης είναι καί σωστή άλλά καί άναγκαία 
γιά νά προσεγγίσουμε τά βασικά χαρακτηριστικά καί 
τίς άντιφάσεις πού διαπερνούν τήν έκπαίδευση στόν 
καπιταλισμό.

’Εντούτοις είναι άπαραίτητο νά άποσαφηνίσουμε 
προκαταρκτικά ίνα σημείο: Οί δύο δψεις τής έκπαι- 
δευτικής λειτουργίας δέν είναι χωρισμένες μεταξύ 
τους μέ σινικά τείχη. Αντίθετα είναι στενά δεμένες 
μεταξύ τους καί σέ κάθε συγκεκριμένη βαθμίδα ή
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κλάδο τοΰ έκπαιδευτικοΰ μηχανισμοΰ προωθοΰνται 
παράλληλα, μέσα άπό τήν παροχή στούς έκπαιδευό- 
μενους ένός σύνθετου σώματος γνώσεων.

Βέβαια αύτό τό σώμα τών γνώσεων είναι διαφορετι
κό σέ κάθε βαθμίδα ή κλάδο τοΰ έκπαιδευτικοΰ 
μηχανισμοΰ. Καί δπως θά έξηγήσουμε παρακάτω, σέ 
άλλες περιπτώσεις έχει σάν κύρια πλευρά τίς γνώσεις 
έκεϊνες πού στοχεύουν νά έγχαράξουν στούς έκπαι- 
δευόμενους, πάνω άπ’ δλα, κάποιες ήθικές καί κοινω
νικές άξίες, νά τούς έπιβάλουν κάποια πρότυπα κοι
νωνικής συμπεριφοράς, ένώ σέ άλλες περιπτώσεις 
έχει σάν κύρια πλευρά τίς γνώσεις πού διδάσκουν 
«τεχνική» γιά τήν άσκηση κάποιων έπαγγελματικών 
πρακτικών ή τό περιεχόμενο καί τά πορίσματα κάποι
ων έπιστημών. -

Εντούτοις σέ καμιά περίπτωση δέν έχουμε νά 
κάνουμε μ’ £να διχασμό άνάμεσα σ’ Ενα κοινωνικά 
ουδέτερο σύνολο γνώσεων πού προέρχεται άπό κάποι- 
ες πρακτικές τεχνικού χαρακτήρα ή άπό τίς έπιστή- 
μες άπ’ τή μιά, καί σ’ Ενα κοινωνικά προσδιορισμένο 
σύνολο γνώσεων πού πηγάζει άπό τήν κυρίαρχη 
Ιδεολογία άπό τήν άλλη. Καί θά είμαστε άπόλυτα 
άκριβεΐς άν Ισχυρισθοΰμε δτι ή κυρίαρχη Ιδεολογία 
είναι πανταχοΰ παροΰσα μέσα στή λειτουργία καί τό 
λόγο τοΰ έκπαιδευτικοΰ μηχανισμοΰ1.

Γιατί ή κάθε γνώση πού παρέχεται άπό τόν έκπαι- 
δευτικό μηχανισμό είναι ύποταγμένη σ’ £να ένιαΐο, 
άναφορικά μέ δλους τούς έκπαιδευόμενους, στόχο: 
τόν προσανατολισμό τους στίς διαφορετικές θέσεις 
πού παράγει καί άναπαράγει ό κοινωνικός (καπιταλι
στικός) καταμερισμός έργασίας. Οί θέσεις αύτές δέν 
είναι, ώς γνωστόν, ούδέτερες άλλά προσδιορίζονται

I. Γιά τά ζητήματα πού έκτίθενται στό κεφάλαιο αύτό βλ. καί τήν 
άνάλυση τοΰ Λουί Άλτουσέρ στό δοκίμιο « ’Ιδεολογία καί ‘Ιδεολο
γικοί Μηχανισμοί τού Κράτους» («Θέσεις 1964-1975», έκδόσεις 
Θεμέλιο, 'Αθήνα 1977).
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κοινωγικά. Προσδιορίζονται δηλαδή άπό τίς κοινωνι
κές σχέσεις έξουσίας, άπό τίς κεφαλαιοκρατικές σχέ
σεις έκμετάλλευσης καί ύποταγής καί φυσικά άπό τή 
φάση πού βρίσκεται κάθε καπιταλιστικός κοινωνικός 
σχηματισμός, άπό τή συγκυρία τής ταξικής πάλης 
στό έσωτερικό του, κλπ.

Ή  κύρια πλευρά λοιπόν τής έκπαιδευτικής λει
τουργίας είναι τό νά άναπαράγει τούς φορείς τών 
διαφορετικών κοινωνικών πρακτικών καί νά τούς προ
σανατολίζει, σύμφωνα μέ τίς άνάγκες τοΰ καπιταλιστι- 
κοΰ συστήματος, στίς θέσεις πού παράγει καί άναπαρά- 
γει ό κοινωνικός (καπιταλιστικός) καταμερισμός έργα- 
σίας.

Ή  έκπαίδευση Ετσι στόν καπιταλισμό καλείται νά 
συμβάλει άποφασιστικά στή διευρυμένη άναπαραγωγή 
τής έργατικής τάξης σάν τάξης έξουσιαζόμενης (καί 
«άμόρφωτης») στήν άναπαραγωγή τοΰ χωρισμού άνά
μεσα στήν πνευματική καί τή χειρωνακτική έργασία, 
πού προσιδιάζει στίς κεφαλαιοκρατικές σχέσεις έξου
σίας, στήν άναπαραγωγή τών άστών, τών Ιδεολόγων 
τους, τών διευθυντών τής παραγωγής, τής κρατικής 
γραφειοκρατίας, στή διευρυμένη άναπαραγωγή μέ δυό 
λόγια τών φορέων πού θά προσανατολισθοΰν στίς 
λειτουργίες τών διευθυνόντων καί τών διευθυνομένων, 
πάνω στίς όποϊες στηρίζεται καί τίς όποιες διαρκώς 
άναδημιουργεΐ τό καπιταλιστικό σύστημα.

Έ τσι ή εΐδίκενση πού δημιουργεί ή έκπαιδευτική 
λειτουργία, ή «τεχνική» γιά τήν άσκηση ένός έπαγγέλ- 
ματος, δέν είναι κοινωνικά ούδέτερη, δέν πηγάζει άπό 
τόν «τεχνικό καταμερισμό έργασίας»,- άλλά άντίθετα 
καθορίζεται άπό τίς ίδιες τίς κοινωνικές σχέσεις 
έξουσίας, άπό τόν κοινωνικό καταμερισμό έργασίας 
πού κυριαρχεί πάνω στόν «τεχνικό καταμερισμό έργα
σίας». ΝΓ άλλα λόγια ή γνώση πού άποτυπώνεται γιά 
νά οίκοδομήσει στούς έκπαιδευόμενους αυτές τίς «κοι
νωνικές δεξιότητες» δέν μπορεϊ σέ καμιά περίπτωση νά 
άποκτήσει Ινα κοινωνικά ουδέτερο περιεχόμενο, άλλά
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βρίσκεται άναγκαστικά «μπλοκαρισμένη» μέσα στήν 
άστική Ιδεολογία. :

Παράλληλα ή Ιδεολογία πού έπιβάλλει ό έκπαιδευτι- 
κός μηχανισμός στούς έκπαιδευόμενους δέν πηγάζει 
άπλά άπό τόν τρόπο ζωής καί τίς άξίες τών άστών, άλλά 
τό συγκεκριμένο περιεχόμενό της καθορίζεται πάντοτε 
άνάλογα μέ τίς άπαιτήσεις τής συγκεκριμένης θέσης 
πού θά καταλάβουν μελλοντικά οί έκπαιδευόμενοι στόν 
κοινωνικό καταμερισμό έργασίας. Ή  έκπαίδευση δη
λαδή κατατείνει νά έγχαράξει στούς έκπαιδευόμενους 
τίς άξίες καί τά πρότυπα συμπεριφοράς, πού πηγάζουν 
βέβαια πάντα άπό τό χώρο τής άστικής Ιδεολογίας, 
άλλά πού διαφοροποιούνται σχετικά κατά περίπτωση 
άνάλογα μέ τή μελλοντική κοινωνική θέση τοΰ έκπαι- 
δευό μενού.

Καί οί δύο λοιπόν πλευρές τής έκπαιδευτικής λει
τουργίας (έγχάραξη Ιδεολογίας, είδίκευση) κατατεί
νουν πρός τόνΐδιο στόχο, νά προσανατολίσουν δηλαδή 
τούς έκπαιδευόμενους σέ συγκεκριμένες κοινωνικές 

’ θέσεις άποτυπώνοντάς τους τούς κανόνες συμπεριφο
ράς καί τίς δεξιότητες πού θά τούς κάνουν Ικανούς 
άλλά καί πρόθυμους νά άναλάβουν αύτές τίς κοινωνικές 
θέσεις καί λειτουργίες.

Έ τσι οί γνώσεις πού άντιστοιχοϋν σέ κάθε μιά άπ’ 
αύτές τίς δυό λειτουργίες τής έκπαίδευσης διαπλέκον- 
ται άναγκαστικά μεταξύ τους καί ένσωματώνονται στά 
γνωστικά σύνολα πού έπεξεργάζεται καί διαδίδει ό 
έκπαιδευτικός μηχανισμός καί τά όποια φυσικά είναι 
διαφορετικά γιά κάθε κατηγορία έκπαιδευόμενων, άνά
λογα μέ τό έκπαιδευτικό «έπίπεδο» καί τόν «κλάδο» 
πού άκολουθοΰν. Γιατί είναι προφανές δτι, γιά παράδει
γμα, τό σύνολο τών γνώσεων πού πρέπει νά «πάρει» ό 
μελλοντικός μηχανουργός είναι διαφορετικό άπό τό 
σύνολο τών γνώσεων πού πρέπει νά 6χει ό μελλοντικός 
ναυτικός ή ό μελλοντικός μάνατζερ. Καί δπως ή 
«τεχνική» πλευρά τής λειτουργίας τοΰ έργάτη ή τοΰ 
μάνατζερ είναι δεμένη καί ύποταγμένη στό κοινωνικό-
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ταξικό περιεχόμενο αύτής τής λειτουργίας, δμοια καί ή 
«τεχνική» πλευρά τής έκπαίδευσής τους ένσωματώνε- 
ται στά πλαίσια τής συνολικής έκπαιδευτικής λειτουρ
γίας πού στοχεύει νά άποτυπώσει καί νά κάνει άποδε- 
κτούς κάποιους συνολικούς κοινωνικούς ρόλους. ;—

Πρόκειται λοιπόν γιά μιά έκπαίδευση σ ί κοινωνικούς 
ρόλους δπου μέσα τους είναι φυσικά ένσωματωμένη καί 
ή «τεχνική» πλευρά, δπως αύτή καθορίζεται καί δια
μορφώνεται άπό τό. κοινωνικό.

Ή  διάδοση λοιπόν καί έπιβολή τής άστικής Ιδεολο
γίας άπό τόν έκπαιδευτικό μηχανισμό δέν άποτελεΐ μιά 
παράλληλη λειτουργία δίπλα σέ κάποια ουδέτερη 
«έκμάθηση δεξιοτήτων» ή άκόμη δίπλα σέ κάποια 
λειτουργία «άνάπτυξης τής προσωπικότητας τοϋ άτό- 
μου». Άποτελεΐ άντίθετα τό πλαίσιο τής ένιαίας 
κοινωνικής λειτουργίας τής έκπαίδευσης, λειτουργίας 
πού συμβάλλει άποφασιστικά στή διευρυμένη άναπα
ραγωγή τών φορέων τών διαφορετικών κοινωνικών 
πρακτικών μέσα στά πλαίσια τοϋ κοινωνικού καταμερι
σμού έργασίας, πού συμβάλλει μ’ άλλα λόγια άποφασι- 
στικά στή διευρυμένη άναπαραγωγή τών ίδιων τών 
κοινωνικών τάξεων μέσα στά πλαίσια τών κεφαλαιο
κρατικών σχέσεων έξουσίας2. .

Ή  θέση πού έκθέσαμε πιό πάνω γιά τόν κοινωνικό 
ρόλο τής έκπαίδευσης στόν καπιταλισμό δέν άποτελεΐ. 
βέβαια άνάλυση. Ό χ ι μόνο δέν έξαντλεΐ άλλά ούτε κάν 
προσεγγίζει τό πρόβλημα τής έκπαιδευτικής λειτουργί
ας στόν καπιταλισμό. 'Απλά τό τοποθετεί. Μάς λέει 
δηλαδή πρός ποιά κατεύθυνση πρέπει νά ψάξουμε.

’Εδώ άκριβώς βρίσκεται δμως καί ή θεωρητική 
βαρύτητά της. Γιατί ή θέση αύτή μάς προφυλάσσει άπό

2. Ως γνωστόν ή διευρυμένη αναπαραγωγή τών τάξεων συντελεϊται 
μίοα άπό τή διευρυμένη άναπαραγωγή άπό τή μιά τών θέσεων στόν 
κοινωνικό καταμερισμό έργασίας καί άπό τήν άλλη τών φορέων πού 
έντασσονται σ' αύτές τίς θέσεις. Γιά τό ζήτημα αύτό βλ. Νίκου Α. 
Πουλαντζά: -Οί κοινωνικές τάξεις σύμφωνα μέ τή μαρξιστική 
θεωρία» στό περιοδικό ■■Ό Πολίτης·· Τ. 6-7. (1976).
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τίς δύο κυρίαρχες σήμερα —καί άλληλοσυμπληρούμε- 
νες— προβληματικές, άκόμα καί μέσα στά πλαίσια τής 
παραδοσιακής άριστεράς, πού πηγάζουν άπό τό όπλο- 
στάσιο τής άστικής Ιδεολογίας καί φράζουν τό δρόμο 
στήν έπιστημονική άνάλυση, ένώ παράλληλα έξοβελί- 
ζουν κάθε θέση πού εύνοεΐ μιά έπαναστατική παρέμβα
ση τών λαϊκών δυνάμεων στήν έκπαίδευση: Τή φιλελεύ
θερη άντίληψη πού θεωρεί τήν έκπαίδευση σάν τή 
διαδικασία όλοκλήρωσης τής προσωπικότητας τοΰ 
« ’Ανθρώπου» καί τήν τεχνοκρατική άντίληψη πού 
θεωρεί τήν έκπαίδευση συμπλήρωμα καί άποτέλεσμα 
τής οίκονομικής καί τεχνολογικής προόδου, μηχανι
σμό κάλυψης τών άναγκών τοΰ «συστήματος άπασχο- 
λήσεως».

Πρόκειται λοιπόν γιά μιά διπλή όριοθέτηση πού ή 
θεωρητική καί πολιτική βαρύτητά της θά φανεί στά 
έπόμενα κεφάλαια.



Τά θεμελιώδη 
χαρακτηριστικά 
τής καπιταλιστικής 
έκπαίδευσης

Ή  σύγχρονη έκπαιδευτική λειτουργία £χει, δπως 
είναι γνωστό, μερικά βασικά καί γιά τούς περισσότε
ρους αυτονόητα χαρακτηριστικά. Γιά παράδειγμα ένώ> 
δπως δλοι ξέρουμε, τό έπίπεδο άλλά καί ή κατεύθυνση' 
τής έκπαίδευσης διαφοροποιείται κατά κοινωνική τάξη 
ή άκόμα κατά έπαγγελματική όμάδα (άλλο τό «μορφω
τικό έπίπεδο» τοΰ έργάτη κι άλλο τοΰ έπιστήμονα, 
άλλος ό προσανατολισμός τής έκπαίδευσης τοϋ μηχα- 
νικοΰ κι άλλος τοΰ γιατροΰ κλπ), έντούτοις ή διαφορο
ποίηση αύτή έπ*τελεΐται άπό 6να σχολείο πού είναι 
τυπικά «άνοιχτό» σέ δλους. : Πέρα δηλαδή άπό τίς 
(καθόλου άσήμαντες) διαφοροποιήσεις μέσα στό σχο
λικό σύστημα, στίς όποιες θά άναφερθοϋμε άργότερα, 
καί τή διαμόρφωση στήν πράξη δύο διαφορετικών 
(ταξικών) σχολικών κυκλωμάτων, ό έκπαιδευτικός μη
χανισμός έπιτρέπει στόν όποιονδήποτε έκπαιδευόμενο 
τήν πρόσβαση σ’ δλες τίς βαθμίδες καί τούς κλάδους

2.________________________
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του, άνάλογα μέ τίς έπιδόσεις του καί άνεξάρτητα άπό 
τήν ταξική του προέλευση. Δέν υπάρχουν δηλαδή, κατά 
γενικό κανόνα, σχολεία «κλειστά», δπου νά έπιτρέπε- 
ται μόνο ή πρόσβαση στούς γόνους μιας συγκεκριμέ
νης τάξης ή κοινωνικής κατηγορίας, π.χ. σχολεία μόνο 
γιά τά παιδιά τών έργατών, ή τών ύπαλλήλων, τών 
κληρικών, τών άστών κλπ. Καί λέμε κατά κανόνα, γιατί 
δέ θέλουμε νά ύπεισέλθουμε στό είδικό πρόβλημα τών 
άνοιχτά ρατσιστικών καπιταλιστικών σχηματισμών, 
οϋτε νά άσχοληθοϋμε μέ τό πρόβλημα τής έπιβίωσης, 
άπό τήν έποχή τής άπολυταρχίας, ένός μικρού άριθμοϋ 
«άριστοκρατικών σχολείων» σέ όρισμένες άλλες καπι
ταλιστικές χώρες, δπως γιά παράδειγμα στή Μεγάλη 
Βρετανία. Άναφερόμαστε δηλαδή μόνο στά γενικά 
κοινά χαρακτηριστικά δλων τών έκπαιδευτικών συστη
μάτων στό σύγχρονο καπιταλιστικό κόσμο. Αύτά τά 
χαρακτηριστικά μδς ένδιαφέρει καταρχή νά απομονώ
σουμε καί νά διερευνήσουμε κατά πόσο έξαρτώνται καί 
προσδιορίζονται άπό τίς κεφαλαιοκρατικές σχέσεις 
έξουσίας, κατά πόσο δηλαδή άνάγονται καί προσιδιά
ζουν στόν κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής.

Δέν θά άναφερθοϋμε Ετσι οϋτε σέ τυχόν έθνικές 
Ιδιαιτερότητες, οϋτε πολύ περισσότερο στό «έκπαιδευ- 
τικό σύστημα τής μετάβασης», στά σχολικά συστήμα
τα δηλαδή, στίς χώρες τής Εύρώπης, κατά τήν πρώτη 
περίοδο μετά τήν έπικράτηση τοϋ καπιταλισμού. Γιατί 
είναι γεγονός δτι τό σύγχρονο έκπαιδευτικό σύστημα, 
πού άποτελεΐ καί τό άντικείμενο τής μελέτης μας, δέν 
δημιουργήθηκε αύτόματα μέ τήν έπικράτηση τών 
κεφαλαιοκρατικών σχέσεων έξουσίας, άλλά διαμορφώ
θηκε άρκετά άργότερα, μέσα άπό βασανιστικές κοινω
νικές διαδικασίες1. Γιά μιά όλόκληρη Ιστορική περίο

I. Γιά τήν Ιστορική διαμόρφωση τοΟ σύγχρονου Εκπαιδευτικού 
συστήματος Βλ. Η.Ρ. Freytag: «Zur Problematik mitilerer Bildungsq- 
ualifikationen» Weinheim 1968 καί Κ. Τσουκαλά: «'Εξάρτηση καί 
Άναπαραγωγή. Ό  κοινωνικός ρόλος τών έκπαιδευτικών μηχανι
σμών στήν ‘Ελλάδα (1830-1922)-. "Εκδ. θεμέλιο, Αθήνα 1977.
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δο έτσι, μετά τήν έπικράτηση τών καπιταλιστικών 
σχέσεων έξουσίας, ή οίκογένεια, άν καί είχε πάψει νά 
έπιτελεί τήν παραγωγική καί κοινωνική λειτουργία πού 
έπιτελοΰσε στή φεουδαρχία, έξακολουθοΰσε έντούτοις 
νά άποτελεΐ τό μοναδικό μηχανισμό «κοινωνικοποίη
σης» τών γόνων τόσο τής έργατικής όσο καί τής 
άστικής τάξης, μέχρι τήν άμεση ένταξή τους στήν 
κοινωνική παραγωγική διαδικασία, ένταξη πού γιά τά 
παιδιά τών έργατών κάθε άλλο παρά καθυστερούσε.

Είναι καιρός λοιπόν, μετά άπό αύτές τίς είσαγωγικές 
παρατηρήσεις, νά άναφερθοΰμε συγκεκριμένα στά θε
μελιώδη χαρακτηριστικά τής σύγχρονης έκπαίδευσης.

α) Ή  έκπαίδευση είναι δομικά διαχωρισμένη άπό τήν 
παραγωγή.

Ό πω ς είναι γνωστό, στούς προκαπιταλιστικούς κοι
νωνικούς σχηματισμούς ή κύρια πλευρά τής κοινωνι
κής λειτουργίας τής έκπαίδευσης έπιτελεϊτο στά πλαί
σια τής ίδιας τής παραγωγικής διαδικασίας. Ό  μαθη- 
τευόμενος διδασκόταν τήν «τέχνη» δίπλα στό «μάστο- 
ρα»-παραγωγό χωρίς νά έχει ένταχθεΐ προηγούμενα σέ 
κανενός είδους έκπαιδευτική διαδικασία. Δίπλα στό 
«μάστορα», πού συχνά ήταν ό Ίδιος ό πατέρας τοΰ*' 
μαθητευόμενου, διδασκόταν καί τούς «τρόπους» καί 
τούς κανόνες συμπεριφοράς πού άρμοζαν στόν Ιδιαίτε
ρο κοινωνικό του ρόλο. Ή  έκκλησία συμπλήρωνε 
παράλληλα τήν Ιδεολογική λειτουργία τής οίκογένει- 
ας2·

Στόν καπιταλισμό άντίθετα, ή έκπαίδευση παρουσιά
ζεται σάν μιά αύτόνομη λειτουργία πού διαχωρίζεται 
δομικά άπό τήν παραγωγή καί παρέχεται ύποχρεωτικά 
σέ κάθε φορέα, πρίν τήν ένταξή του στήν παραγωγική

2. J. Kuczynski: «Die Geschichlc der Lage der Arbeiter unler dem 
Kapiialismus» Band 19 Tcil I: «Studien zur Geshichte des arbeitenden 
Kindes in Deutschland von 1700 bis zur Gegenwart», Berlin 1968.
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διαδικασία, άπό τούς Ιδιαίτερους σχολικούς, έκπαιδευ- 
τικούς μηχανισμούς.

Όποιαδήποτε έτσι κοινωνική παραγωγική λειτουρ
γία προαπαιτεί άναγκαστικά μιά συγκεκριμένη έκπαί
δευση τοΰ φορέα πού θά τήν άναλάβει.

‘Η ένταξη βέβαια στήν κοινωνική παραγωγική 
διαδικασία συνοδεύεται, γιά κάθε φορέα, μέ μιά περισ
σότερο ή λιγότερο πολύπλοκη διαδικασία έκπαίδευσης 
-έξάσκησής του στόν συγκεκριμένο κοινωνικό παρα
γωγικό του ρόλο. Ή  έκπαιδευτική δμως αύτή διαδικα
σία πάνω στήν παραγωγική δραστηριότητα («πείρα» 
όνομάζεται συχνά) διαφοροποιείται σημαντικά άπό τή 
θεσμοθετημένη έκπαίδευση καθότι, κατά κύριο λόγο 
άποτελεΐ έξάσκηση-προσαρμογή τοΰ φορέα σέ μιά 
συγκεκριμένη θέση στόν κοινωνικό καταμερισμό έργα
σίας. Γιά νά γίνει δυνατή δμως αύτή ή έξάσκηση-προ
σαρμογή σέ μιά συγκεκριμένη θέση προαπαιτεΐται ένα 
όρισμένο έπίπεδο γνώσεων μιας κατεύθυνσης κι αύτές 
οί γνώσεις παρέχονται έξω άπό τήν παραγωγή, πρίν 
άπό τήν ένταξη σ' αύτήν, άπό τά Ιδιαίτερα έκπαιδευτι- 
κά Ιδρύματα.

Στό έξής λοιπόν γιά νά άποφύγουμε τή σύγχυση θά 
χρησιμοποιούμε τόν δρο έκπαίδευση μόνο γιά τήν 
έκπαιδευτική λειτουργία πού λαμβάνει χώρα μέσα σ’ 
αύτά τά Ιδιαίτερα έκπαιδευτικά Ιδρύματα σέ δομικό 
χωρισμό άπό τήν παραγωγή. 'Αντίθετα θά όνομάζουμε 
μαθητεία τήν είδική έξάσκηση-έκπαίδευση πού παίρνει 
6 κάθε φορέας άμέσως μετά τήν ένταξή του στήν 
κοινωνική παραγωγική διαδικασία.

β) Ή  έκπαίδευση ίχει σάν φορέα της τό κράτος καί 
παρέχεται άπό ϊνα ένιαϊο «έθνικό έκπαιδευτικά σύστημα».

Γ ιά πρώτη φορά μετά τήν έπικράτηση τοΰ καπιταλι
σμού ή έκπαίδευση μορφοποιεΐται σέ μιά ένιαία κρατι
κή λειτουργία.

Λέμε πώς πρόκειται γιά μιά λειτουργία κρατική δχι
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γιατί τά έκπαιδευτικά Ιδρύματα άνήκουν συχνά στήν 
Ιδιοκτησία τοϋ κράτους. ΟΙ νομικές σχέσεις Ιδιοκτησί
ας, δσο κι άν έχουν σημασία, παίζουν πάντα τόν 
δευτερεύοντα ρόλο.

Ή  έκπαιδευτική λειτουργία είναι κρατική άκριβώς 
γιατί τό κράτος —άνεξάρτητα άπό τό άν τά σχολεία 
είναι δημόσια ή Ιδιωτικά— άναλαμβάνει τή συνολική 
όργάνωση καί ένοποίηση τής έκπαίδευσης. Καθορίζει 
τούς στόχους της, τή δομή τοϋ έκπαιδευτικοΰ συστήμα- 
τατος, τό περιεχόμενο τών παρεχομένων γνώσεων, τό 
νομικό πλαίσιο καί τίς ώρες λειτουργίας, τό εύρος τής 
υποχρεωτικής έκπαίδευσης, τά συστήματα έπιλογής 
καί γενικά τό συνολικό πλαίσιο λειτουργίας τής 
έκπαίδευσης.

Ή  έκπαίδευση γενικεύεται καί άναδεικνύεται σέ 
βασική συνιστώσα στή διαδικασία άναπαραγωγής τών 
κοινωνικών παραγωγικών σχέσεων έξουσίας (βλ. *εφ. 
1). Εντάσσεται έτσι στά πλαίσια τής ένιαίας λειτουρ
γίας τοϋ κράτους πού είναι ή διατήρηση καί άναπαρα
γωγή τής ένότητας τοΰ κάθε κοινωνικού σχηματισμοΰ.

Παράλληλα ή έκπαιδευτική λειτουργία είναι ένιαία 
μέ τήν έννοια δτι τό έκπαιδευτικό σύστημα όργανώνε- 
ται σάν ένας ένοποιημένος μηχανισμός μέ κεντρική 
διεύθυνση, έτσι ώστε νά μπορεϊ νά άπευθύνεται Ισότιμα 
πρός δλους τούς «ύπό ένταξη πολίτες» τοΰ κοινωνικού 
σχηματισμοΰ. Νά διαχειρίζεται, νά συστηματοποιεί καί 
νά Ιεραρχεί τό «σωστό» καί «ένιαΐο» σύνολο τών 
γνώσεων πού άποτελεΐ τή «μόρφωση τής άνθρωπότη- 
τας» ή τοΰ «έθνους» καί νά παρέχει υποχρεωτικά, μέ 
«Ισότιμο» καί «ένιαΐο» τρόπο, σ’ δλους τούς πολίτες τίς 
βασικές κατηγορίες αύτής τής γνώσης (βασική έκπαί
δευση). Νά έπιλέγει παράλληλα μέσα άπό τό έθνικό 
σύνολο τών έκπαιδευόμενων αυτούς πού έχουν τίς 
«κλίσεις καί τίς Ικανότητες» γιά περισσότερη μόρφω
ση.

Έχουμε δηλαδή νά κάνουμε μ’ έναν ένιαΐο κρατικό 
μηχανισμό πού άγκαλιάζει όλόκληρο τό ύπό ένταξη
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κοινωνικό σώμα καί τοΰ άποτυπώνει τούς (διαφορετι
κούς) μελλοντικούς κοινωνικούς του ρόλους, σμιλεύον- 
τάς του συγχρόνως τούς κανόνες τής κοινωνικά έπιθυ- 
μητής συμπεριφοράς. Ό  έκπαιδευτικός μηχανισμός 
άναδεικνύεται λοιπόν —καί σάν δίδυμο μηχανισμών 
μαζί μέ τήν οίκογένεια— σάν ό κυρίαρχος Ιδεολογικός 
μηχανισμός τοΰ άστικοΰ κράτους3.

γ) Ό  έκπαιδευτικός μηχανισμός δομείται σέ τρεις βαθμί
δες. Ή  πρόσβαση άπό τήν κατώτερη (υποχρεωτική) 
βαθμίδα πρός τή μέση καί τήν άνώτατη γίνεται μέ 
άξιοκρατικά κριτήρια.

’Εδώ δέ χρειάζεται νά έπιμείνουμε πολύ. Είναι 
γνωστό δτι δλα τά σύγχρονα έκπαιδευτικά συστήματα 
έχουν σάν θεμέλιο τήνκατώτερη-ΰποχρεωτική βαθμίδα 
(πού βέβαια σχεδόν πάντα οΐ άνώτεροι κλάδοι της 
όνομάζονται, γιά λόγους Ιστορικής διαμόρφωσης, 
«Μέση Έκπαίδευση»), πάνω στήν όποία στηρίζεται ή 
μέση βαθμίδα (Μέση καί 'Ανώτερη έκπαίδευση), ή 
όποία μέ τή σειρά της όδηγεΐ στήν άνώτατη (πανεπι
στημιακή) βαθμίδα.

Παράλληλα, δπως άναφέραμε καί στά προηγούμενα, 
ή πρόσβαση άπό τήν κατώτερη (υποχρεωτική) πρός τίς 
άνώτερες έκπαιδευτικές βαθμίδες είναι «έλεύθερη» γιά 
δλους τούς έκπαιδευόμενους (έκπαιδευτική Ισοπολι- 
τεία) καί όργανώνεται μέ βάση τήν «άξιοκρατία», μέ 
βάση δηλαδή κάποια «άντικειμενικά» συστήματα έπι- 
λογής πού στηρίζονται στίς έξετάσεις. Μέ τίς έξετά- 
σεις διαπιστώνεται τό «άντικειμενικό» έπίπεδο γνώσε
ων καί Ικανοτήτων-έξυπνάδας τών έκπαιδευομένων. 
Ρόλο παίζει βεβαίως καί ή «έπιθυμία» ή ή «κλίση» τοΰ

3. Σχετικά μέ τό θέμα αύτό. τήν ανάδειξη δηλαδή του έκπαιδευτικοΰ 
μηχανισμού, καί του διδύμου σχολείο-οΐκογένεια, σάν κυρίαρχου 
ιδεολογικού κρατικού μηχανισμού βλ. τήν άνάλυση τοΰ Λ. Άλτου- 
σέρ στό «'Ιδεολογία καί 'Ιδεολογικοί Κρατικοί Μηχανισμοί». 
Θέσεις, Θεμέλιο 1977.
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έκπαιδευόμενου πού Εχει τήν εύχέρεια, άν βέβαια 
διακριθεΐ, νά διαλέξει τόν κλάδο τών σπουδών πού θά 
άκολουθήσει.

Ή  πρόσβαση λοιπόν στή γνώση συντελεϊται βαθμι
αία μέ βάση μιά προδεδομένη χρονική καί λογική 
Ιεράρχηση καί ταξινόμηση τής γνώσης πού γίνεται άπό 
τόν έκπαιδευτικό μηχανισμό. Ή  πρόσβαση στά ύψη- 
λότερα έπίπεδα γνώσης προϋποθέτει τόν «άντικειμενι- 
κό» έλεγχο καί τήν έπικύρωση τής προηγούμενης 
(κατωτέρου έπιπέδου) γνώσης.

’Εδώ άξίζει νά τονίσουμε μόνο ένα σημείο: Σύμφωνα 
μέ τήν άξιοκρατική λογική τό δλο σύστημα τής 
έπιλογής καί τών έξετάσεων, άν λειτουργεί σωστά, δέν 
είναι παρά μιά διαγνωστική μέθοδος πού άπλά άποκα- 
λύπτει τίς προϋπάρχουσες άνισότητες στό έπίπεδο τών 
γνώσεων καί τίς διαφορετικές διανοητικές Ικανότητες 
τών έκπαιδευομένων καί τούς ταξινομεί άνάλογα μέ 
αύτές τίς (προϋπάρχουσες) Ικανότητες καί διαφοροποι
ήσεις. "Ετσι μιά πού άκόμα καί ή θέληση γιά μάθηση 
(άρα καί τό εύρος τών γνώσεων) άνάγεται στό χαρακτή
ρα καί τίς άτομικές-φυσικές Ικανότητες τοϋ έκπαιδευό- 
μενου, τό σύστημα έπιλογής δέν κάνει τελικά τίποτε 
άλλο παρά νά Ιεραρχεί τούς έκπαιδευόμενους σύμφωνα 
μέ τίς φυσικές τους Ικανότητες καί διαφορές4.

Ή  άξιοκρατική όργάνωση λοιπόν τής έκπαιδευτικής 
λειτουργίας παίζει παράλληλα κι ένα σημαντικότατο 
Ιδεολογικό ρόλο: Άποκρύβει τήν τοξικότητα τής 
έκπαιδευτικής λειτουργίας καί τόν κοινωνικό ρόλο τής 
έπιλογής. Ά πό συνιστώσα τής διαδικασίας διευρυμέ- 
νης άναπαραγωγής τών κοινωνικών φορέων στά πλαί
σια τών κεφαλαιοκρατικών σχέσεων έξουσίας, παρου
σιάζει τήν έκπαίδευση σάν διαδικασία διάγνωσης τών 
φυσικών Ικανοτήτων τών έκπαιδευομένων, μέ στόχο 
τήν άνάπτυξη τής προσωπικότητάς τους (ή έστω τήν

4. Βλ. καί τήν ανάλυση τών Christian Baudelot καί Roger Establet: 
■>L' Ecole capitaliste en France» Maspero Paris 1971.
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έξασφάλιση τής έπαγγελματικής τους άποκατάστα- 
σης). Ά λλά στά ζητήματα αύτά θά άναφερθοϋμε 
έκτενέστερα στά έπόμενα.

6 )7 / σύγχρονη έκπαίδευση χωρίζεται σέ γενική καί 
έπαγγελματική

’Εδώ θά άναφερθοϋμε σύντομα στή διαφορετική 
λειτουργία τής γενικής καί τής ènrγγελματικής έκπαί
δευσης, σέ σχέση μέ τή γενική θέση, γιά τόν κοινωνικό 
ρόλο τής έκπαίδευσης στόν καπιταλισμό, πού διατυπώ
σαμε στό Ιο κεφάλαιο.

Ή  γενική έκπαίδευση άποτελεΐ τή διαδικασία παρο
χής έκείνων τών γνώσεων, έκείνων τών γενικών Ιδεολο
γικών κατηγοριών, κανόνων συμπεριφοράς καί έμπειρι- 
κών ή έπιστημονικών γνώσεων πού συγκροτούν τήν 
άναγκαία βάση, πού άποτελοϋν τήν προϋπόθεση, γιά 
τήν £νταξη τών έκπαιδευόμενων φορέων σ’ ίνα συγκε
κριμένο έπίπεδο κοινωνικών λειτουργιών στά πλαίσια 
τής κοινωνικής δομής καί Ιεραρχίας. Σχηματικά μπο
ρούμε νά πούμε δτι ή γενική έκπαίδευση παρέχει 
συστηματικά έκεΐνες τίς γνώσεις πού είναι άναγκαϊες 
γιά δλες τίς κατηγορίες κοινωνικών λειτουργιών, μέσα 
σ’ ένα συγκεκριμένο —κάθε φορά— έπίπεδο τής 
κοινωνικής Ιεραρχίας.

Έ τσι ή γενική έκπαίδευση άποτελεΐ τή βάση πού θά 
στηριχθεΐ έπάνω της ή παροχή έκείνων τών είδικών 
γνώσεων πού θά έπιτρέψουν τή λειτουργία τοΰ έκπαι- 
δευόμενου σ’ ίνα συγκεκριμένο τομέα οίκονομικών, 
πολιτικών ή Ιδεολογικών λειτουργιών.

Αύτή ή έκπαιδευτική λειτουργία πού παρέχει γνώ
σεις προσαρμοσμένες στίς άνάγκες τών λειτουργιών 
ένός συγκεκριμένου τομέα κοινωνικών δραστηριοτή
των, πού προσανατολίζει μ’ άλλα λόγια πρός μιά 
σχετικά όμοειδή κατηγορία θέσεων στόν κοινωνικό 
καταμερισμό έργασίας (έπαγγέλματα), είναι ή έπαγγελ
ματική έκπαίδευση.
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Ή  έπαγγελματική έκπαίδευση προϋποθέτει 6να συγ
κεκριμένο εύρος γενικής μόρφωσης καί μπορεϊ νά είναι 
«γενικότερη», δταν κατευθύνει πρός ένα εύρύτερο 
χώρο, μιά εύρύτερη κατηγορία θέσεων —π.χ. μηχανο
λόγος—, ή «είδικότερη», δταν κατευθύνει πρός ένα 
έπιμέρους υποσύνολο μιας κατηγορίας θέσεων —π.χ. 
μηχανολόγος έργαλειομηχανών.

Πάντως, σέ κάθε περίπτωση, θά πρέπει νά συγκροτή
σουμε, δτι ή έπαγγελματική έκπαίδευση κατευθύνει 
πάντα πρός μιά συγκεκριμένη κατηγορία θέσεων στόν 
κοινωνικό καταμερισμό έργασίας, πρός κάποιες θέσεις 
δηλαδή πού άναφέρονται σέ συγκεκριμένες σχετικά 
όμοειδεΐς λειτουργίες (έπαγγέλματα). Δέν άποτελεΐ 
είδική έκπαίδευση γιά κάποια συγκεκριμένη θέση στόν 
κοινωνικό καταμερισμό έργασίας. Ή  ένταξη τών 
φορέων στίς συγκεκριμένες θέσεις γίνεται μόνο μέ τή 
μεσολάβηση τής άγοράς έργασίας καί τής μαθητείας.

Τά δομικά χαρακτηριστικά τής έκπαιδευτικής λει
τουργίας πού άναφέραμε πιό πάνω έλάχιστα άποτελοΰν 
άντικείμενο κριτικής άπό τούς προοδευτικούς κοινωνι
ολόγους τής έκπαίδευσης, άλλά καί άπό τίς δυνάμεις 
τής παραδοσιακής άριστεράς. Παράλληλα δέν μοιά
ζουν νά άμφισβητοΰνται ούτε στό έλάχιστο στίς χώρες 
τοΰ λεγόμενου «ύπαρκτοΰ σοσιαλισμοΰ».

Παρουσιάζονται συνήθως σάν κάποιες λειτουργίες 
πού ό «πυρήνας» τους είναι «κοινωνικά ούδέτερος», 
άνεξάρτητος δηλαδή άπό τίς κοινωνικές σχέσεις έξου
σίας. Ή  κοινωνική έξουσία παρεμβαίνει, σύμφωνα μέ 
τήν άντίληψη αύτή, έκ τών υστέρων, καί προσπαθεί νά 
ύποτάξει στά συμφέροντά της καί νά προσαρμόσει στίς 
άνάγκες της τήν έκπαιδευτική λειτουργία. "Ετσι γιά 
άλλη μιά φορά στό έπίκεντρο τής κριτικής μπαίνουν οί 
«δυσλειτουργίες» ένός συστήματος πού, κατά τά άλλα, 
θεωρείται σάν ένδυνάμει κοινωνικά προοδευτικό καί 
πάντως άνεξάρτητο άπό τίς σχέσεις τής κεφαλαιοκρα
τικής έκμετάλλευσης καί ύποταγής.



28 Καπιταλισμός καί έκπαίδευση

Ό  δομικός χωρισμός έκπαίδευσης καί παραγωγής 
καί ή έκπαιδευτική Ιεραρχία, ή παροχή δηλαδή τής 
έκπαίδευσης μέσα σ’ ένα Ιδιαίτερο έκπαιδευτικό σύ
στημα πού ή βάση του είναι τό ύποχρεωτικό σχολείο 
καί ή κορυφή του τό Πανεπιστήμιο, ούτε άποτελεΐ 
άντικείμενο κριτικής, ούτε άμφισβητεΐται. Αντίθετα 
αύτά τά δομικά χαρακτηριστικά θεωρούνται δεδομένα 
καί ούδέτερα καί άπό έκεί καί πέρα μπαίνει σέ κριτική 
τό περιεχόμενο καί ό προσανατολισμός τής γνώσης 
πού παρέχει ό έκπαιδευτικός μηχανισμός, ό «άναχρονι- 
σμός» αύτής τής γνώσης, ή μικρή της σχέση μέ τήν 
παραγωγική δραστηριότητα «τοΰ ’Ανθρώπου», ή έλλει
ψη πρακτικής έξάσκησης κλπ.

Μέ τόν ίδιο τρόπο δέν άμφισβητεΐται τό άξιοκρατικό 
σύστημα πρόσβασης στή γνώση καί στίς άνώτερες 
βαθμίδες τοΰ έκπαιδευτικοΰ μηχανισμοΰ. ’Αντίθετα 
μάλιστα ή παραδοσιακή άριστερά γίνεται ό ύπέρμαχος 
τής άξιοκρατίας καί άπλά άμφισβητεΐ τήν Ικανότητα 
τοΰ έκπαιδευτικοΰ συστήματος στόν καπιταλισμό, νά 
τήν έφαρμόσει —έφόσον δέν υπάρχει Ισότητα εύκαιρι- 
ών κι έτσι εύνοοΰνται οΐ άνώτερες τάξεις πού έχουν τά 
υλικά μέσα κι δχι οί «πραγματικά» άξιότεροι. Έ τσι 
μάς διαβεβαιώνει, πώς ή πραγματική άξιοκρατία, πού 
στηρίζεται στήν Ισότητα τών ευκαιριών, θά έξασφαλι- 
σθεΐ έπιτέλους στό σοσιαλισμό.

’Ακόμα λιγότερο γίνεται τέλος άντικείμενο θεωρητι
κής κριτικής ό χωρισμός τής παρεχόμενης γνώσης σέ 
γενική καί έπαγγελματική, καί ή τάση γιά διεύρυνση 
τοΰ ρόλου τής έπαγγελματικής έκπαίδευσης πού παρα- 
τηρεΐται στά σύγχρονα έκπαιδευτικά συστήματα στίς 
δυτικές χώρες. ’Αντίθετα, ένώ οΐ φιλελεύθεροι κοινωνι
ολόγοι τής έκπαίδευσης τρομάζουν γιά τή στροφή άπό 
τίς ούμανιστικές άξίες στήν πεζότητα τοΰ έπαγγελματι- 
κοΰ προσανατολιμοΰ, ή παραδοσιακή άριστερά στρέ
φει τήν κριτική της στήν έπιστημονική άνεπάρκεια καί 
τή θεσμική ύποτίμηση τής έπαγγελματικής έκπαίδευ
σης καί «άποδεικνύει» θεωρητικά, δτι τό καπιταλιστι
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κό σύστημα είναι άνίκανο νά παράσχει μιά πραγματική 
έπαγγελματική έκπαίδευση κι ίνα σωστό έπαγγελματι- 
κό προσανατολισμό.

Είναι λοιπόν, νομίζουμε, προφανές πώς μιά κριτική 
άνάλυση πού καταρχήν προσπαθεί νά καταδείξει, πώς 
τά δομικά χαρακτηριστικά τής έκπαιδευτικής λειτουρ
γίας προσδιορίζονται άπό τίς κεφαλαιοκρατικές σχέ
σεις έξουσίας, πού προσπαθεί μ’ άλλα λόγια νά 
άναδείξει τό συγκεκριμένο τρόπο μέ τόν όποιο ή 
έκπαιδευτική λειτουργία συμβάλλει στή διατήρηση καί 
άναπαραγωγή τής κεφαλαιοκρατικής κοινωνικής έξου
σίας, έξυπηρετεί μιά σημαντική θεωρητική άναγκαιό- 
τητα γιά τίς έπαναστατικές δυνάμεις, τόσο στό έσωτε- 
ρικό τού έκπαιδευτικοΰ μηχανισμού δσο καί (πολύ 
περισσότερο) πέρα άπ’ αύτόν.



3.
Ό  χωρισμός 
τής έκπαίδευσης 
από την παραγωγή

3. 1 Καπιταλιστική παραγωγή καί έργατική δύναμη.

Ή  κυριαρχία τών κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παρα
γωγής, ό χωρισμός τοΰ άμεσου παραγωγού άπό τά μέσα 
παραγωγής στήν καπιταλιστική βιομηχανία, καί ή 
μετατροπή τής έργατικής δύναμης σέ έμπόρευμα, συνε
πιφέρει δύο σημαντικά άποτελέσματα πάνω στήν παρα
γωγική διαδικασία:

Ά πό τή μιά χάνεται δλο τό «καλλιτεχνικό» περιεχό
μενο τής προκαπιταλιστικής παραγωγικής διαδικασί
ας, έξαφανίζεται κάθε έξάρτηση τής παραγωγικής 
διαδικασίας άπό τίς Ικανότητες καί τήν «τέχνη» τοΰ 
παραγωγού, έξάρτηση πού διατηρείτο άκόμα καί στή 
μανιφακτούρα. ’Αντίθετα τώρα, στή μεγάλη βιομηχα
νία, ό έργάτης μετατρέπεται σ’ Ενα έξάρτημα τού 
άπρόσωπου παραγωγικού μηχανισμού πού έλέγχει τό 
κεφάλαιο, σ’ ίνα έξάρτημα τελικά τών ίδιων τών μέσων
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παραγωγής. "Οπως λέει ό Μάρξ, «στή μανιφακτούρα οί 
έργάτες είναι μέλη ένός ζωντανού μηχανισμού. Στό 
έργοστάσιο ύπάρχει ένας νεκρός μηχανισμός άνεξάρ- 
τητα άπό τούς έργάτες, καί οί έργάτες προσαρτοΰνται 
σ’ αύτόν σάν ζωντανά έξαρτήματα»1. «Δέν χρησιμοποι
εί πιά ό έργάτης τά μέσα παραγωγής, άλλά τά μέσα 
παραγωγής χρησιμοποιούν τόν έργάτη. ’Αντί τά μέσα 
παραγωγής νά καταναλώνονται άπό τόν έργάτη σάν 
υλικά στοιχεία τής παραγωγικής του δραστηριότητας, 
τά μέσα παραγωγής καταναλώνουν τόν έργάτη σάν 
φύραμα τοϋ δικού τους προτσές ζωής...»2. Ό  έργάτης 
δέν είναι πιά ό τεχνίτης-παραγωγός ένός προϊόντος (ή 
κάποιων προϊόντων) άλλά ό χειριστής τής μηχανής πού 
παράγει ή κατεργάζεται Ενα μέρος ή στοιχείο τοΰ 
τελικού προϊόντος, τό όποιο κατασκευάζεται συλλογι
κά στά πλαίσια τοΰ σύνθετου έργοστασιακοΰ καταμερι
σμού έργασίας πού έλέγχεται άπό τό κεφάλαιο.

Ή  ύπαγωγή βέβαια του έργάτη στά μέσα παραγωγής 
γίνεται δυνατή χάρη σέ μιά άνάλογη είδική (τυπικά 
καπιταλιστική) άνάπτυξη τών τελευταίων. Ή  άνάπτυ- 
ξη τών μέσων παραγωγής συντελεϊται δηλαδή κάτω 
άπό τήν κυριαρχία τών κεφαλαιοκρατικών παραγωγι
κών σχέσεων έξουσίας. Ή  κυριαρχία αύτή έξασφαλίζει 
(καί προϋποθέτει) μιά συγκεκριμένη διαμόρφωση καί 
έφαρμογή τών φυσικών έπιστημών στήν παραγωγική 
διαδικασία. Ή  έπιστημονική γνώση τής παραγωγικής 
διαδικασίας διαχωρίζεται έτσι άπό τόν άμεσο παραγω
γό. Ή  έπιστήμη έφαρμόζεται στήν παραγωγική διαδι
κασία μέ τέτοιο τρόπο ώστε νά έξασφαλίζεται ή 
ύπαγωγή τοϋ έργάτη στά μέσα παραγωγής.

Ό πως λέει χαρακτηριστικά ό Μάρξ: «Οί πνευματι
κές δυνάμεις τής παραγωγής άναπτύσσονται πρός μιά 
πλευρά, γιατί έξαφανίζονται άπό πολλές άλλες πλευ

1. Κάρλ Μάρξ: «Τό Κεφάλαιο-, Τόμος Α" Έκδ. Οίκος Μόρφωση, 
Αθήνα 1963 σελ. 439.

2. Κάρλ Μάρξ: «Τό Kr«ià>.aio- τόμος Α' σελ. 322-323.
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ρές. Αύτό πού χάνουν οΐ μερικοί έργάτες, συγκεντρώνε
ται άντίκρυ τους στό κεφάλαιο. Τό προτσές αύτό τού 
χωρισμού άρχίζει στήν άπλή συνεργασία, δπου άπέ- 
ναντι στούς ξεχωριστούς έργάτες ό κεφαλαιοκράτης 
άντιπροσωπεύει τήν ένότητα καί τή θέληση τού κοινω
νικού σώματος έργασίας. ’Αναπτύσσεται παραπέρα 
στή μανιφακτούρα πού σακατεύει τόν έργάτη καί τόν 
μετατρέπει σέ μερικό έργάτη. 'Ολοκληρώνεται στή 
μεγάλη βιομηχανία πού τήν έπιστήμη τή χωρίζει σάν 
αύτοτελή παραγωγική δύναμη άπό τήν έργασία καί τή 
βάζει μέ τό στανιό στήν ύπηρεσία τού κεφαλαίου»3. 
Καί άκόμα: « Ή  έπιστήμη δέν ύφίσταται στή συνείδη
ση τού έργάτη άλλά έπενεργεΐ διά μέσου των μηχανών 
σάν ξένη δύναμη πάνω σ’ αύτόν»4. "Ετσι λοιπόν «τό νά 
μετατρέπεται ή παραγωγική διαδικασία άπό άπλή 
έργασιακή διαδικασία σέ μιά διαδικασία πού θέτει 
στήν ύπηρεσία της τίς φυσικές δυνάμεις... έμφανίζεται 
σάν Ιδιότητα τοΰ σταθερού κεφαλαίου άπέναντι στή 
ζωντανή έργασία»5.

Ό  έργάτης δέν διαχωρίζεται λοιπόν άπλά άπό τά 
μέσα παραγωγής άλλά ταυτόχρονα μετατρέπεται σ’ Ινα 
«έξάρτημα τής μηχανής», ύποτάσσεται στόν παραγωγι
κό μηχανισμό πού έλέγχει τό κεφάλαιο, χάνει κάθε 
Ελεγχο καί έποπτεία τής παραγωγικής διαδικασίας, 
διαχωρίζεται άπό τήν έπιστημονική γνώση.

Ή  μετατροπή παράλληλα τής έργατικής δύναμης σέ 
έμπόρευμα προϋποθέτει, δπως ξέρουμε, δχι μόνο τήν 
Ικανότητά της νά παράγει Ινα κοινωνικά χρήσιμο 
προϊόν, μιά άξία χρήσης, άλλά πολύ περισσότερο τήν 
Ικανότητά της νά παράγει υπεραξία.

Έ τσι ή έργασία άποκτά, στόν καπιταλιστικό τρόπο 
παραγωγής, Ενα διπλό χαρακτήρα. Πρώτα άπ’ δλα

3. «Τό Κεφάλαιο» Α' σελ. 375.
4. Karl Marx: «Grundrisse der Kritik der Politischen Ôkonomie» 
Dielz Verlag Berlin 1974, μετάφραση άπό τά γερμανικά (σελ. 594).
5. «Grundrisse...» σελ. 591.
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λειτουργεί σάν συγκεκριμένη έργασία, δηλαδή σάν 
έργασία πού παράγει 6να συγκεκριμένο κοινωνικά 
χρήσιμο άποτέλεσμα, μιά άξία χρήσης. Παράλληλα 
δμως λειτουργεί καί σάν άφηρημένη έργασία δηλαδή 
σάν έργασία πού παράγει σ’ ένα όρισμένο χρονικό 
διάστημα μιά όρισμένη, κοινωνικά καθορισμένη ποσό
τητα άξίας καί ύπεραξίας. Ξέρουμε βέβαια πώς ή 
ύπαρξη τής άξίας χρήσης στό έμπόρευμα, ένδιαφέρει 
μόνο γιατί άποτελεΐ τήν προϋπόθεση γιά τήν ύπαρξη 
τής άξίας σ' αύτό. Έ τσι καί τό κύριο χαρακτηριστικό 
τής έργασίας στόν καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, 
τής έργασίας σάν συνολική κοινωνική σχέση πού 
άντιπαρατίθεται στό συνολικό κοινωνικό κεφάλαιο 
(στό κεφάλαιο σάν συνολική κοινωνική σχέση), είναι 
ή Ιδιότητά της νά λειτουργεί σάν άφηρημένη έργασία.

«Τό τελευταίο πράγμα πού πρέπει νά προσέξουμε 
στήν έργασία δπως αύτή άντιπαρατίθεται στό κεφάλαιο 
είναι δτι αύτή σάν άξία χρήσης γιά τό κεφάλαιο πού 
άνταλλάσσεται μέ χρήμα, δέν είναι αύτή ή ή άλλη 
μορφή έργασίας άλλά έργασία γενικά, άφηρημένη έργα
σία. Είναι δέ έντελώς άδιάφορη ή Ιδιαίτερη μορφή τής 
έργασίας, άπλώς πρέπει αύτή νά είναι Ικανή νά πάρει 
κάθε Ιδιαίτερη μορφή. Δηλαδή πρέπει φυσικά ή έργα
σία νά ύφίσταται καί σάν μιά Ιδιαίτερη μορφή έργασίας 
πού θά άντιστοιχεϊ σέ κάθε Ιδιαίτερη μορφή ύπαρξης 
τοΰ κεφαλαίου. Ά λλά έπειδή τό κεφάλαιο σάν τέτοιο 
λειτουργεί άνεξάρτητα άπό κάθε Ιδιαιτερότητα τής 
ύπαρξής του καί ή όλότητά του είναι ή άφαίρεση άπό 
όλες τίς Ιδιαιτερότητες τής ϋπαρξής του, Ιτσι κι ή 
άντιπαρατιθέμενη στό κεφάλαιο έργασία έχει υποκει
μενικά σάν τέτοια τήν ίδια καθολικότητα κι άφαίρε
ση

Ό  καπιταλιστής δέν ένδιαφέρεται έτσι κυρίαρχα γιά 
τά προϊόντα πού παράγονται, γιά τόν κλάδο πού θά 
τοποθετήσει τά κεφάλαιά του. Στόχος του είναι νά

6. -Grundrisse...» σελ. 204.
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έπιτύχει τό μεγαλύτερο δυνατό κέρδος καί γ ι’ αύτό άπ' 
τή μιά ένδιαφέρεται γιά τή συνεχή αδξηση τής παραγω
γικότητας τοΰ κεφαλαίου του, ένώ άπό τήν άλλη πρέπει 
νά Ιχει τήν «έλευθερία» νά μετακινήσει τό κεφάλαιό 
του σέ κάποιο άλλο, περισσότερο άποδοτικό, κλάδο. 
Προϋπόθεση δμως γιά νά μπορεΐ τό κεφάλαιο νά 
λειτουργήσει σάν «έλεύθερο κεφάλαιο», είναι νά μπο
ρεΐ παράλληλα καί ή έργασία νά λειτουργήσει σάν 
«έλεύθερη έργασία».

Ή  έργατική δύναμη δέν μπορεΐ λοιπόν νά έχει μόνο 
μιά συγκεκριμένη έπιμέρους εΙδίκευση, νά είναι δεμένη 
μέ τήν παραγωγή μιας άξίας χρήσης, νά είναι έκμεταλ- 
λεύσιμη άπό ένα καί μόνο κεφαλαιοκράτη. Πρέπει νά 
διαμορφωθεί σέ γενικά έκμεταταλεύσιμη έργατική δύ
ναμη, έργατική δύναμη πού νά μπορεΐ κάτω άπό 
όποιεσδήποτε συνθήκες νά παράγει ύπεραξία. Πρέπει 
νά μπορεΐ νά προσαρμόζεται τόσο στίς άλλαγές τών 
συνθηκών ύπαρξης τοϋ συγκεκριμένου κεφαλαίου, μέ 
τήν αΰξηση τής παραγωγικότητας, τόν έκσυγχρονισμό 
τών παραγωγικών μεθόδων κλπ, δσο καί νά μπορεΐ νά 
χρησιμοποιηθεί σέ διαφορετικές παραγωγικές διαδικα
σίες.

Έ τσι «ή φύση τής μεγάλης βιομηχανίας άπαιτεΐ τήν 
άλλαγή στήν έργασία, τή ροή τής λειτουργίας, τήν 
όλόπλευρη κινητικότητα τοΰ έργάτη»7, σάν άναγκαία 
συνθήκη γιά τήν καλή λειτουργία τοΰ συστήματος, σάν 
άναγκαΐο δρο γιά τήν ύπαγωγή τής έργασίας στό 
κοινωνικό κεφάλαιο, στό κεφάλαιο σάν συνολική 
κοινωνική σχέση έξουσίας.

Ή  ίδια μάλιστα ή καπιταλιστική παραγωγική διαδι
κασία δημιουργεί τίς καταρχήν προϋποθέσεις γι' αύτή 
τήν «ολόπλευρη κινητικότητα» τοΰ έργάτη. Μέ τήν 
ύπαγωγή τής έργατικής δύναμης στά μέσα παραγωγής 
καί τήν δλο καί πιό έκτεταμένη έφαρμογή τής έπιστή- 
μης στήν παραγωγική διαδικασία, δημιουργεΐται ή

7. «Τό Κεφάλαιο» τ. Α σελ. 504.
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τάση γιά ένα δλο καί μεγαλύτερο έπιμερισμό των 
έργασιακών διαδικασιών σέ στοιχειώδεις έπιμέρους 
έργασίες, έτσι ώστε ένα δλο καί μεγαλύτερο μέρος 
τών έργασιών αύτών νά μετατρέπεται σέ «άνειδίκευτη» 
έργασία, ή έργασία πού μπορεΐ νά μαθευτεί πάρα πολύ 
εύκολα.

Όμως αύτή ή τάση γιά άπλοποίηση τών έπιμέρους 
έργασιακών διαδικασιών δέν μπορεΐ άπό μόνη της νά 
έξασφαλίσει τήν έπιδιωκόμενη «όλόπλευρη κινητικό
τητα» οϋτε τής έργατικής τάξης, ούτε πολύ περισσότε
ρο τών φορέων πού έπιφορτίζονται μέ τόν έλεγχο καί 
τή διεύθυνση τής παραγωγικής διαδικασίας, πού έχουν 
τό μονοπώλιο τής έπιστημονικής ή τεχνολογικής 
γνώσης κλπ.

Γιατί πραγματικά δίπλα στήν τάση γιά αύξηση του 
ποσοστού τών «άνειδίκευτων έργατών», άναπτύσσεται 
συμπληρωματικά καί ή τάση νά αύξηθεΐ ό βαθμός 
εΙδίκευσης τών υπολοίπων, τών ειδικευμένων έργατών, 
πού δν καί μειώνονται σάν ποσοστό στό σύνολο τής 
έργατικής τάξης, έντούτοις ό άπόλυτος άριθμός τους 
τείνει κατά κανόνα νά αυξηθεί. Στό φαινόμενο αύτό 
άναφερόταν άλλωστε ό Μάρξ, δταν έγραφε πώς «έπειδή 
οΐ διάφορες λειτουργίες τοΰ συνολικού έργάτη είναι 
άπλούστερες ή συνθετότερες, κατώτερες ή άνώτερες, τά 
όργανά του, οί άτομικές έργατικές δυνάμεις, άπαιτούν 
πολύ διαφορετικούς βαθμούς μαθήτευσης κι έχουν γι’ 
αύτό πολύ διαφορετικές άξίες»8.

Καί ή όλόπλευρη κινητικότητα τών είδικευμένων 
έργατών δέν μπορεΐ μέ κανένα τρόπο νά οίκοδομηθεΐ 
στά πλαίσια μιας παραγωγικής διαδικασίας δπου «τά 
μέσα παραγωγής χρησιμοποιούν τόν έργάτη».

Πολύ περισσότερο δμως, σ' δτι άφορά πάντα τήν 
έργατική τάξη, ή καπιταλιστική παραγωγική διαδικα
σία άπό μόνη της δέν μπορεΐ νά έξασφαλίσει τήν 
έγχάραξη στήν έργατική τάξη έκείνων τών άξιών, του

Η. ·<Τό Κεφάλαιο» τ. Α. σελ. 363.
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τρόπου ζωής καί τών κανόνων συμπεριφοράς πού 
προσιδιάζουν στήν Ιδιαίτερη θέση της στόν κοινωνικό 
(καπιταλιστικό) καταμερισμό έργασίας. Δέν μπορεΐ νά 
έγγυηθεΐ δηλαδή τήν Ιδεολογική κυριαρχία καί ήγεμο- 
νία τής άστικής τάξης πάνω στήν έργατική. ΟΙ άπλοί 
χειρισμοί καί ό δεσποτισμός τοΰ έργοστασίου δέν 
άρκοΟν γιά νά «άφυπνιστεΐ ή ήθική, έθνική, θρησκευτι
κή κλπ. συνείδησις» τών νεαρών έργατών.9 Καί αύτό 
δέν άφορά μόνο τή δυνατότητά τους νά προσαρμόζον
ται στίς έξελισσόμενες παραγωγικές συνθήκες ή νά 
άλλάζουν έργασία. ’Αφορά παράλληλα καί τή δυνα
τότητά τους νά άποδέχονται καί νά έντάσσονται όμαλά 
στήν όποιαδήποτε παραγωγική διαδικασία.

Ή  καπιταλιστική παραγωγή λοιπόν άπό μόνη της 
δέν μπορεΐ ούτε νά έγγυθηθεΐ τήν άποτελεσματική 
έγχάραξη καί έπιβολή στούς έργαζόμενους τής κυρίαρ
χης άστικής Ιδεολογίας, οδτε παράλληλα μπορεΐ νά 
έξασφαλίσει τήν «όλόπλευρη κινητικότητα» τοΰ έργά- 
τη.

Στό σημείο δμως αύτό χρειάζεται νά έπιμείνουμε 
λίγο άκόμη γιατί είναι Ιδιαίτερα σημαντικό γιά τή 
μελέτη τής ίδιας τής έκπαιδευτικής λειτουργίας. Ή  
άντίφαση άνάμεσα στήν άναγκαιότητα γιά «όλόπλευρη 
κινητικότητα» τοΰ έργάτη καί στήν άναγκαιότητα 
προσαρμογής του στίς Ιδιαίτερες συνθήκες ύπαρξης 
ένός κεφαλαίου, δχι μόνο δέν μπορεΐ νά άμβλυνθεΐ άπό 
μόνη της, στά πλαίσια τής παραγωγικής διαδικασίας, 
άλλά έμφανίζεται όρισμένες φορές μέ Ιδιαίτερη όξύτη- 
τα: «Καθώς ή άλλαγή τών έργασιών έπιβάλλεται τώρα 
μόνο σάν φυσικός νόμος μέ τήν τυφλή καταστρεπτική

9. «Σκοπός τού Δημοτικού Σχολείου είναι νά θέσει τάς βάσεις τής 
άγωγής τών μαθητών τής πρώτης σχολικής ήλικίας... νά αφύπνιση 
τήν ήθική των συνείδησιν καί νά θέση τάς βάσεις τής θρησκευτι
κής, έθνικής καί άνθρωπιστικής άγωγής αυτών». Ά πό τό άρθο 11 
τοΰ νόμου 309/1976 «Περί όργανώσεως καί διοικήσεως τής Γενικής 
Έκπαιδεύσεως».
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δύναμη φυσικοΰ νόμου πού σκοντάφτει παντού σέ 
έμπόδια, ή μεγάλη βιομηχανία μέ τίς ίδιες τίς κατα
στροφές της κάνει ζήτημα ζωής ή θανάτου τήν άνάγκη 
ν’ άναγνωριστεΐ ή άλλαγή τών έργασιών καί έπομένως 
ή δσο τό δυνατό μεγαλύτερη πολυμέρεια τών έργατών, 
σάν γενικός κοινωνικός νόμος τής παραγωγής, καί τήν 
άνάγκη νά προσαρμοστούν οί συνθήκες στή φυσιολο
γική πραγματοποίηση αύτού τοΰ νόμου»10.

Πρόκειται λοιπόν γιά μιά άντίφαση άνάμεσα στό 
«κεφάλαιο σάν τέτοιο», στό συνολικό δηλαδή συμφέ
ρον τοΰ κοινωνικού κεφαλαίου, καί στά συμφέροντα 
τών έπιμέρους κεφαλαιοκρατών. Τό κεφάλαιο σάν 
συνολική σχέση άπαιτεΐ πάνω άπ’ δλα νά έξασφαλι- 
στοΰν οί δροι γιά τήν κινητικότητα τής έργατικής 
δύναμης. Κάθε Ιδιαίτερο τμήμα τοΰ κεφαλαίου ένδιαφέ- 
ρεται, άντίθετα, πάνω άπ’ δλα, γιά τήν ύπαρξη τής 
συγκεκριμένης έργατικής δύναμης πού άντιστοιχεΐ 
στήν Ιδιαίτερη μορφή ύπαρξής του. Ή  δυνατότητα 
συγκεκριμένης είδικής έκμετάλλευσης τής έργατικής 
δύναμης ένδιαφέρει τό κάθε έπιμέρους τμήμα τοΰ 
κεφαλαίου καί δχι ή δυνατότητα γενικής έκμετάλλευ- 
σής της. Ό  άνταγωνισμός τών ξεχωριστών κεφαλαίων 
είναι, ώς γνωστόν, καί άνταγωνισμός γιά τήν έργατική 
δύναμη. Έ τσι τά έπιμέρους κεφάλαια έπιδιώκουν άπλά 
τή συγκεκριμένη εΙδίκευση τής έργατικής δύναμης 
χωρίς νά δίνεται βάρος (καί νά γίνονται δαπάνες) γιά νά 
δημιουργηθοΰν οί δροι πού θά έξασφαλίζουν καί τήν 
παράλληλη κινητικότητα τής έργατικής δύναμης. Τότε 
τό συνολικό συμφέρον τοΰ κοινωνικοΰ κεφαλαίου, ή 
άναγκαιότητα νά άποκτήσει ή έργατική δύναμη μιά 
«όλόπλευρη κινητικότητα» έμφανίζεται σάν «φυσικός 
νόμος μέ τήν τυφλή καταστρεπτική δύναμη φυσικοΰ 
νόμου» πού δμως προσκρούει στά έμπόδια πού τίθενται 
άπό τήν Ιδιαίτερη μορφή ύπαρξης κάθε έπιμέρους 
κεφαλαίου.

10. «Τό Κεφάλαιο» Α' σελ. 504.
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Πρόκειται γιά μιά (ένδοαστική) άντίφαση πού δέν 
μπορεΐ νά άμβλυνθεΐ χωρίς τήν παρέμβαση τοϋ άστικοΰ 
κράτους, τού παράγοντα δηλαδή πού έγγυάται άκριβώς 
τό συνολικό κεφαλαιοκρατικό συμφέρον. Παράλληλα 
τό άστικό κράτος είναι ό μοναδικός παράγοντας πού 
μπορεΐ νά διαχειριστεί τήν άδυναμία τής άμεσης 
παραγωγικής διαδικασίας, τών έπιμέρους κεφαλαίων, 
νά διαπαιδαγωγήσουν «ήθικά καί έθνικά» τούς έργαζό- 
μενους. Καί τά δύο «καθήκοντα» (άποτύπωση κυρίαρ
χης Ιδεολογίας καί έκμάθηση δεξιοτήτων ώστε νά γίνει 
δυνατή ή «έπιτυχημένη» ένταξη τοϋ φορέα στίς μετα
βαλλόμενες συνθήκες τής παραγωγικής διαδικασίας) 
διαχωρίζονται έτσι άπό τήν παραγωγή καί ένοποιοϋν- 
ται στήν ένιαία κρατική λειτουργία τής έκπαίδευσης.

3.2 Ό  χωρισμός τής έκπαίδευσης άπό τήν παραγωγή 
καί ή γενίκευση τής έκπαιδευτικής λειτουργίας.

Ά πό τήν προηγούμενη άνάλυσή μας γιά τά χαρακτη
ριστικά τής έργατικής δύναμης στόν καπιταλισμό 
μποροϋν νά συναχθοϋν άμεσα μερικά συμπεράσματα 
πού άφοροΰν τήν έκπαιδευτική λειτουργία καί τήν 
άναγκαιότητα τοϋ δομικοΰ χωρισμού της άπό τήν 
παραγωγή.

Έ τσι λοιπόν ή ύπαγωγή τών έργαζομένων στά μέσα 
παραγωγής, ό χωρισμός τής τεχνολογικής καί έπιστη- 
μονικής γνώσης άπό τόν παραγωγό κλπ., κάνουν 
καταρχήν δυνατή τή γρήγορη εΐδίκευση-κατάρτιση τοϋ 
έργαζομένου πάνω στήν παραγωγική διαδικασία, μέ τή 
μαθητεία καί μόνο. Αύτή τή λύση προωθοϋν άλλωστε 
καί τά έπιμέρους κεφάλαια έπιδιώκοντας νά μειώσουν 
τό κόστος τής έργατικής δύναμης.

Όμως ή μαθητεία άπό μόνη της άποδεικνύεται 
άνίκανη νά έξασφαλίσει τήν κινητικότητα τοϋ άμεσου 
παραγωγού καί δένει έτσι μονόπλευρα μεγάλες μερίδες 
έργατών σέ μιά καί μόνη παραγωγική λειτουργία. 
Παράλληλα ή μαθητεία «στερεί» άπό τήν έργατική
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τάξη συνολικά τίς γενικές έκεΐνες «γνώσεις καί άξίες» 
πού σκοπό Εχουν νά τής έγχαράξουν τό συγκεκριμένο 
τρόπο ζωής πού άντιστοιχεί στή θέση της στόν 
κοινωνικό (καπιταλιστικό) καταμερισμό έργασίας.

Τό άποτέλεσμα άπό μιά τέτοια κατάσταση σκιαγρα
φεί ό Μάρξ δταν άναφέρεται στίς συνθήκες έργασίας 
τής νεολαίας κατά τήν πρώτη περίοδο άνάπτυξης τοΰ 
καπιταλισμού:

«... Ινα μεγάλο μέρος τών παιδιών πού άπασχολοΰν- 
ται στά σύγχρονα έργοστάσια καί στίς σύγχρονες 
μανιφακτοΰρες, τά έκμεταλλεύονται χρόνια συνέχεια 
άλυσοδεμένα άπό τήν πιό τρυφερή ήλικία στούς πιό 
άπλούς χειρισμούς, χωρίς νά μαθαίνουν κάποια δουλειά. 
...Μόλις παραμεγαλώσουν... τά διώχνουν. Μερικές 
προσπάθειες πού Εγιναν γιά νά τούς βρουν άλλου 
δουλειά άπέτυχαν μπρός στήν άμάθειά τους, στούς 
άγροίκους τρόπους τους, στή σωματική καί πνευματική 
τους κατάπτωση»11.

Γιά τό συνολικό κεφαλαιοκρατικό συμφέρον λοιπόν 
δημιουργεΐται ή άναγκαιότητα γιά μιά έκπαιδευτική 
λειτουργία πού θά είναι χωρισμένη άπό τήν παραγωγή 
καί θά έκπληρώνει, σέ μιά ένιαία διαδικασία, καί τούς 
δύο στόχους πού πρίν άναφέραμε. Θά παρέχει δηλαδή 
τίς γνώσεις πού έξασφαλίζουν τόσο τήν εΐδίκευση-κι- 
νητικότητα τών έργαζομένων, δσο καί τήν υπαγωγή 
τους στίς κυρίαρχες άξίες.

Τό άστικό κράτος άναλαμβάνει Ετσι νά όργανώσει 
τήν έκπαίδευση. Τό σύγχρονο έκπαιδευτικό σύστημα 
προκύπτει σάν μιά άναγκαιότητα γιά τήν κεφαλαιοκρα
τική κοινωνική έξουσία. Καί οΐ έκπρόσωποι αύτής τής 
έξουσίας Εχουν σαφή γνώση γιά τό ρόλο πού έπιτελεΐ ή 
έκπαιδευτική λειτουργία.

Έ τσι στήν Αίτιολογική Έκθεση τοΰ σχεδίου Νόμου 
«Περί όργανώσεως καί διοικήσεως τής Μέσης καί 
Άνωτέρας ’Επαγγελματικής καί Τεχνικής Έκπαιδεύ-

II. -Τό Κεφάλαιο» Α' σελ. 501-502. ΟΙ υπογραμμίσεις δικές μας.



σεως» διαβάζουμε: «Είναι άπαραίτητο νά παίρνουν (οί 
έκπαιδευόμενοι) δχι μόνο τίς πρακτικές καί τίς άναγ- 
καΐες θεωρητικές γνώσεις άλλά καί τίς γνώσεις έκεΐνες 
πού συμβάλλουν στήν προετοιμασία τοΰ άτόμου γιά 
τήν άντιμετώπιση τών προβλημάτων τής κοινωνικής 
ζωής έξω άπό τό στενό έπαγγελματικό χώρο... Ά ς  μή 
ξεχνάμε δτι ό έπαγγελματίας είναι τήν ίδια ώρα καί 
πολίτης πού καλείται νά διαδραματίσει κι έναν άλλο 
ρόλο στή ζωή. Δέν πρέπει λοιπόν ή έκπαίδευση νά 
παραμελεί καί αύτόν τό στόχο... Μέ τό νά μπορούν τά 
άτομα νά παρουσιάζουν ευκινησία στήν έπαγγελματική 
τους ζωή καί νά άναπροσαρμόζονται, δχι μόνο έξασφα- 
λίζονται οίκονομικά καί κοινωνικά, άλλά καί συντε
λούν σέ μεγάλο βαθμό στήν οίκονομική άνάπτυξη τής 
χώρας... (έτσι ή έκπαίδευση παρέχεται) σέ σχολές ώστε 
οί νέοι νά παίρνουν τίς άπαραίτητες θεωρητικές γνώ
σεις πού δέν ήταν δυνατόν νά τίς πάρουν στό έργοστά- 
σιο»12.

Φυσικά, δ χωρισμός τής έκπαίδευσης άπό τήν 
παραγωγή δέν Ισχύει μόνο γιά τόν άμεσο παραγωγό. 
’Ισχύει καί τούς φορείς πού άναλαμβάνουν τήν έπίβλε- 
ψη καί τή διεύθυνση τής παραγωγικής διαδικασίας, γιά 
τούς φορείς πού άπασχολοΰνται στή σφαίρα κυκλοφο
ρίας τοΰ κεφαλαίου, γιά τούς φορείς πού έντάσσονται 
στίς λειτουργίες τοΰ νομικοπολιτικοΰ έποικοδομήμα- 
τος. Ή  έκπαιδευτική λειτουργία γενικεύεται καί άγκα- 
λιάζει τόν συνολικό «ύπό ένταξη» πληθυσμό ένός 
κοινωνικού σχηματισμοΰ.

Σ’ δτι άφορά βέβαια τούς φορείς πού δέν έντάσσον- 
ταν στήν έργατική τάξη, τά πράγματα είναι σίγουρα πιό 
άπλά. ΟΙ φορείς αύτοί δέν μποροΰν νά ένταχθοΰν κατά 
κανόνα άνεκπαίδευτοι καί «άνειδίκευτοι» στήν έπαγ
γελματική τους λειτουργία. Πολύ άπλά γιατί έδώ δέν
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12. Αίτιολογική "Εκθεση γιά τό σχέδιο Νόμου «Περί όργανώσε- 
ως...» πρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων, 'Αθήνα 1976. ψηφίστηκε 
(νόμος 576) τόν 'Απρίλιο 1977.
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πρόκειται γιά κάποιους «στοιχειώδεις χειρισμούς». 
Έχουμε άντίθετα νά κάνουμε μέ κάποιες λειτουργίες 
πού στό έργοστάσιο άπαιτοϋν είτε τή γνώση κάποιου 
τομέα τών φυσικών έπιστημών (καί τίς άνάλογες 
«διευθυντικές Ικανότητες»), είτε τή γνώση κάποιων 
πορισμάτων τών φυσικών έπιστημών καί τή δυνατότη
τα έφαρμογής τους (μαζί μέ τίς άνάλογες Ικανότητες 
γιά τόν έλεγχο τής παραγωγής, τήν έξασφάλιση τού 
κανονικού ρυθμού άπόδοσης τών έργατών κλπ.) Πα
ράλληλα, οΐ λειτουργίες έξω άπό τό έργοστάσιο, στά 
πλαίσια τής κυκλοφορίας ή στήν κρατική διοίκηση, 
στούς Ιδεολογικούς κρατικούς μηχανισμούς, κλπ, μ’ 
άλλα λόγια τά έπαγγέλματα τοϋ πωλητή, τοϋ γραφέα, 
τοϋ έκφωνητή, τοϋ μεταφραστή, τοϋ δικηγόρου κλπ, 
προϋποθέτουν τή γνώση καί τήν έξοικείωση είτε μέ τίς 
άστικές θεωρητικές Ιδεολογίες («άνθρωπιστικές έπι- 
στήμες» καλούνται συνήθως), είτε μέ τά πορίσματά 
τους, είτε μέ κάποιες θεσμοθετημένες πρακτικές πού 
άναφέρονται στίς λειτουργίες τών μηχανισμών. Είναι 
δηλαδή άπόλυτα προφανές δτι καί έδώ προαπαιτοΰνται 
κάποιες γνώσεις καί ή έξοικείωση μέ κάποιους κανόνες 
κοινωνικής συμπεριφοράς, δηλαδή άπαιτεΐται άπαραί- 
τητα κάποια έκπαίδευση, γιά νά μπορέσουν νά έντα- 
χθοϋν μέ έπιτυχία οΐ φορείς αύτοί στίς συγκεκριμένες 
διευθυντικές, έκτελεστικές, διεκπεραιωτικές, Ιδεολογι
κές κλπ. λειτουργίες.

Στό σημείο αύτό μπορούμε λοιπόν νά διατυπώσουμε 
Ινα γενικό συμπέρασμα: Ή  γενίκευση τής (διαχωρι
σμένης άπό τήν παραγωγή) καπιταλιστικής έκπαίδευ- 
σης, ή θεσμοθέτηση τής ύποχρεωτικής βασικής έκπαί- 
δευσης, ή τάση άκόμα γιά αύξηση τών χρόνων τής 
βασικής έκπαίδευσης άποτελεϊ μιά άναγκαιότητα γιά 
τό καπιταλιστικό σύστημα, έρχεται, πάνω άπ’ δλα, σάν 
άποτέλεσμα τής έπέκτασης τών κεφαλαιοκρατικών 
σχέσεων έξουσίας, σηματοδοτεί τήν ύπαγωγή τής 
έκπαιδευτικής λειτουργίας στό συνολικό κεφαλαιοκρα
τικό συμφέρον, έκφράζει τή συγκρότηση τού κυρίαρ
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χου Ιδεολογικού μηχανισμού τοΰ άστικοΰ κράτους, τοΰ 
Εκπαιδευτικού μηχανισμού, πού μαζί μέ τήν οίκογένεια, 
συμβάλλει άποφασιστικά στή διευρυμένη άναπαραγω- 
γή τών κοινωνικών τάξεων, σύμφωνα μέ τίς άνάγκες 
τών κεφαλαιοκρατικών σχέσεων έξουσίας. Ή  γενίκευ
ση τής έκπαίδευσης κάνει παράλληλα άποτελεσματικό- 
τερη τήν έπιλεκτική καί κατανεμητική λειτουγία τοϋ 
έκπαιδευτικοϋ μηχανισμού ένώ παράλληλα συμβάλλει 
άποφασιστικά, δπως θά δούμε καί στά έπόμενα, στήν 
άπόκρυψη τών ταξικών σχέσεων καί τοΰ κοινωνικού 
ρόλου τής Εκπαιδευτικής λειτουργίας.

Ά ς  ξαναγυρίσουμε δμως γιά λίγο στό πρόβλημα τής 
έκπαίδευσης τών φορέων πού δέν άνήκουν στήν έργατι- 
κή τάξη καί κύρια στό πρόβλημα τής έκπαίδευσης τής 
νέας μικροαστικής τάξης. Ή  προφανής άδυναμία νά 
είδικευθούν καί νά Εκπαιδευτούν οί μικροαστοί πάνω 
στήν κοινωνική-έπαγγελματική τους λειτουργία, όδη- 
γεί πολλές φορές τούς κοινωνιολόγους τής έκπαίδευ
σης νά διατυπώσουν τή θέση, πώς τό σύγχρονο 
«σύστημα άπασχολήσεως» στήν ούσία προϋποθέτει καί 
άπαιτεΐ τήν έκπαίδευση μόνο τής νέας μικροαστικής 
τάξης13·

'Υποστηρίζουν δτι άντίθετα μέ τά στελέχη τών 
κρατικών μηχανισμών, τούς τεχνικούς, τούς έπόπτες,

13. Βλ. π.χ. V. Thorstein: «The Theory of the leisure class» London 
and Aylesbury, George Allen and Unwin, 1970 καί R. J. Haviqhurst: 
«Education and social mobility in four countries» στό Halsey /  Floud 
/  Anderson (editors), «Education, Economy and Society», London 
and New York, The Free Press, 1965. Μιά παραλλαγή αύτής τής 
άποψης άποδέχεται καί ô Ν. Πουλαντζάς δταν, κριτικάροντας τήν 
άνάλυση τών Baudelot καί Establet (δ.π.), υποστηρίζει: «’Αν ό 
σχολικός μηχανισμός στή Γαλλία είναι πράγματι ό κυρίαρχος 
μηχανισμός γιά τή μικροαστική τάξη δέν είναι δμως ό κυρίαρχος 
μηχανισμός γιά τήν έργατική τάξη στή Γαλλία, δπως δέν είναι καί 
στίς άλλες καπιταλιστικές χώρες: γιά τήν έργατική τάξη αυτός ό 
κυρίαρχος ρόλος άνατίθεται στήν πραγματικότητα άμεσα στόν Ιδιο 
τόν οίκονομικό μηχανισμό, στήν έπιχείρηση» («Les classes sociales 
dans le capitalisme aujourd' hui», Ed. du Seuil, Paris 1974 σελ. 287).
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τούς διευθυντές τής παραγωγής κλπ, οΰτε γιά τήν 
έργατική τάξη χρειάζεται έκπαίδευση, μιά καί άρκεΐ 
στούς έργάτες ή μαθητεία πάνω στήν παραγωγή γιά νά 
μάθουν τό έπάγγελμά τους, οΰτε φυσικά οί άστοί 
χρειάζονται τήν έκπαίδευση, γιατί αύτοί Εχουν τήν 
Ιδιοκτησία τών μέσων παραγωγής καί έξασφαλίζουν 
έτσι έσαεί τήν κοινωνική θέση τους καί τόν πλούτο 
τους.

Ή  άστική τάξη λοιπόν, συνεχίζουν, είσήγαγε τήν 
ούμανιστική έκπαίδευση γιά τή μόρφωση καί τήν 
«όλοκλήρωση τής προσωπικότητας» τών γόνων της. 
Γι* αύτό καί ή έκπαίδευση, βασική καί μέση, σάν μιά 
έκπαίδευση πού φτιάχτηκε γιά τούς γόνους τών άστών, 
άπηχεϊ τίς Ιδέες τών άστών καί έξακολουθεΐ μέχρι καί 
σήμερα νά είναι ξεκομμένη άπό τήν παραγωγή, άπαρ- 
χαιωμένη καί φορμαλιστική. Ή  άστική τάξη άναγκά- 
στηκε στή συνέχεια, προσθέτουν, νά προσφέρει τήν 
ούμανιστική έκπαίδευση, μαζί μέ τήν έπαγγελματική 
έκπαίδευση, στούς μικροαστούς, γιατί αύτό άπαιτοΰσε 
τό σύστημα άπασχολήσεως. Τέλος, άναγκάστηκε νά 
δεχθεί τήν πρόσβαση στήν έκπαίδευση καί τής έργατι
κής τάξης (καί τής άγροτιάς), μέ τή νομοθεσία γιά τήν 
ύποχρεωτική στοιχειώδη έκπαίδευση, είτε κάτω άπό 
τήν πίεση τοϋ λαϊκοΰ κινήματος, είτε γιά νά άποδείξει 
δτι τό άστικό κοινωνικό καθεστώς είναι «άνοιχτό», 
παρέχει στούς πολίτες του ίσες εύκαιρίες, στηρίζεται 
στήν άξιοκρατία κλπ.

Καί γιά νά θεμελιώσουν τίς θέσεις τους αύτές 
άναφέρονται στήν Ιστορική διαμόρφωση τοΰ σύγχρο
νου έκπαιδευτικοΰ μηχανισμοΰ, στό γεγονός δτι γιά 
δεκαετίες ή έργατική τάξη σερνόταν στό έργοστάσιο 
χωρίς κανενός είδους έκπαίδευση, στό δτι οί νόμοι γιά 
τήν ύποχρεωτική έκπαίδευση Ιμειναν γιά πολλά χρόνια 
στήν Εύρώπη κενό γράμμα κλπ.

Εξηγήσαμε ήδη πώς έδώ δέν θά καταπιαστούμε μέ 
τήν Ιστορία τής διαμόρφωσης τοΰ σύγχρονου έκπαιδευ- 
τικοΰ συστήματος γιατί τότε θά δπρεπε νά άλλάξουμε
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τό θέμα μας καί νά μελετήσουμε τήν έξέλιξη τής πάλης 
τών τάξεων στήν Ευρώπη κατά τό 19ο καί τίς άρχές τού 
20οΰ αΙώνα. Τά δσα είπαμε προηγουμένως άρκοϋν, 
νομίζουμε, γιά νά δείξουν γιατί, άκόμα καί σήμερα, 
μπορεΐ νά παραμένει ένεργή, σάν έκφραση τών συμφε
ρόντων τών έπιμέρους κεφαλαίων, σάν έκφραση τών 
«πιό περιορισμένων, πιό βρώμικων Ιδιωτικών συμφε
ρόντων»14 τοΰ κεφαλαίου, ή τάση γιά άμεση υπαγωγή 
χωρίς καμιά προηγούμενη έκπαίδευση, τής έργατικής 
δύναμης στήν παραγωγική διαδικασία. ("Αν καί ή τάση 
αύτή διαρκώς συμπιέζεται άπό τήν κρατική πολιτική).

’Εκείνο πού έχει σημασία νά προσέξουμε είναι πώς 
οί άντιλήψεις πού πρίν άναφέραμε άναπαράγουν μιά 
σειρά μύθους τής άστικής κοινωνιολογίας τής έκπαί- 
δευσης.

Καταρχήν λοιπόν, γιά νά ξεκινήσουμε άπό τό λιγότε- 
ρο σημαντικό, οί άπόψεις αύτές δέν μπορούν νά 
άντιληφθοΰν δτι «κεφαλαιοκράτης» δέν σημαίνει άπλά 
μιά σχέση νομικής Ιδιοκτησίας15 άλλά κυρίως κάποιες 
σχέσεις ούσιαστικής ιδιοκτησίας (κυριότητα καί νομή 
τών μέσων παραγωγής) άπό τίς όποιες πηγάζουν μιά 
σειρά άπό διευθυντικές καί διοικητικές λειτουργίες. 
Καί ή άσκηση αύτών τών λειτουργιών προϋποθέτει, σέ 
κάθε περίπτωση, μιά άνάλογη έκπαίδευση. Ό  καπιτα
λιστής δέν μπορεΐ λοιπόν, στόν καπιταλιστικό τρόπο 
παραγωγής, νά είναι «άμόρφωτος». Ό σ ο  γιά τόν 
κλασικισμό, ούμανισμό, φορμαλισμό, άναχρονισμό 
κλπ. τής έκπαίδευσης, στήν ούσία δέν είναι παρά τό πιό 
κατάλληλο πλαίσιο, ή πιό κατάλληλη «άσκηση» πού

14. Κ. Μάρξ: ·<Ή 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη» 
Έκδ. Θεμέλιο σελ. 132.
15. Ή  σχέση νομικής Ιδιοκτησίας τών μέσων παραγωγής μπορεΐ 
άλλωστε συχνά νά απουσιάζει. Βλ. π.χ. «Τό πρόβλημα τών μάνα- 
τζερς» στό βιβλίο του Ν. Πουλαντζά «ΟΙ τάξεις στό σύγχρονο 
καπιταλισμό». (Nicos Poulantzas «Les classes sociales dans le capita
lisme aujourd ’ hui» Editions du Seuil, Paris 1974 σελ. 189).
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έκπαιδεύει τή νεολαία στίς Ιδέες τής τάξης, τής 
πειθαρχίας, τοΰ σεβασμοΰ πρός τίς (εραρχικές δομές 
κλπ. Στά ζήτημα δμως αύτά θά άναφεροΰμε παρακάτω 
δταν θά έξετάσουμε τή δομή τής έκπαιδευτικής Ιεραρ
χίας·

Σ’ δτι άφορά τώρα τό πιό σημαντικό πρόβλημα, 
δηλαδή τήν έκπαίδευση τής έργατικής τάξης, τών 
τάξεων τής υπαίθρου κλπ., οί άναλύσεις πού άναφέραμε 
πρίν ξεκινάνε άπό τήν άστική τεχνοκρατική άντίληψη, 
πού άδυνατεΐ νά προσεγγίσει τή διαδικασία τής διευρυ- 
μένης άναπαραγωγής τών κοινωνικών τάξεων καί 
άναφέρεται άπλά στίς «άνάγκες τοΰ συστήματος άπα- 
σχολήσεως» καί στήν έπαγγελματική κατάρτιση μέ τή 
στενή έννοια. Στά πλαίσια καί αύτής τής άντίληψης 
άπαντάνε στό πρόβλημα λάθος, γιατί δέν μπορούν νά 
καταλάβουν δτι ή μαθητεία μόνη της στερεί, τουλάχι
στον σ’ Ινα τμήμα τής έργατικής τάξης, τήν άπαραίτη- 
τη, γιά τήν καλή λειτουργία τής καπιταλιστικής 
παραγωγής, έπαγγελματική κινητικότητα14.

Άφοΰ λοιπόν άποφανθοΰν, στά πλαίσια τής τεχνο
κρατίας, δτι τό κεφαλαιοκρατικό «σύστημα άπασχολή- 
σεως» δέν άπαιτεΐ νά έκπαιδεύονται οί έργάτες, σπεύ
δουν στόν ούμανισμό, στίς άντιλήψεις γιά τήν «όλο- 
κλήρωση τής άνθρώπινης προσωπικότητας», γιά νά 
βροΰν τή λύση, γιά νά έρμηνεύσουν τή γενίκευση τής 
καπιταλιστικής έκπαίδευσης. Έ τσι, δηλώνουν, ή άστι
κή τάξη άναγκάζεται γιά λόγους πολιτικούς νά παρα
χωρήσει λίγη άπό τή δική της «όλοκλήρωση τής 
προσωπικότητας» στούς έργάτες.

16. Βέβαια τό πραγματικό πρόβλημα δέν μπορεϊ νά τεθεί κάν στά 
πλαίσια τής τεχνοκρατικής Ιδεολογίας, άπλά γιατί ή «έπαγγελματι
κή κατάρτιση- δέν μπορεΐ νά διαχωριστεί άπό τό γενικότερο 
πρόβλημα τής συνολικής «μόρφωσης·· καί κοινωνικής συμπεριφο
ράς πού καθιστούν τόν έργαζόμενο «Ικανό καί πρόθυμο·· νά σέβεται 
καί νά διατηρεί τήν «κοινωνική είρήνη» μέσα κι ϊξω άπό τό 
έργοστάσιο.



Καπιταλισμός καί έκηαΙάευση

ΝΓ όλα αύτά δέ θέλουμε βέβαια νά ποΰμε δτι ή 
νομοθέτηση (καί ή έφαρμογή) τής ύποχρεωτικής έκπαί
δευσης δέν άποτελεΐ έπιδίωξη τής έργατικής τάξης17, 
οδτε δτι δέν συνδέθηκε' μέ άγώνες, ένάντια στά πιό 
βρώμικα συμφέροντα τοΰ κεφαλαίου, οΰτε πολύ περισ
σότερο Ισχυριζόμαστε δτι μιά άναλφάβητη έργατική 
τάξη ύποταγμένη στή πιό βάρβαρη έκμετάλλευση είναι 
πιό κοντά πρός τή σοσιαλιστική έπανάσταση.

Έκεϊνο πού άπλά Ισχυριζόμαστε είναι δτι ή Ιδια ή 
έπέκταση τών καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, 
δημιουργεί τούς δρους καί τήν άναγκαιότητα, γιά νά 
έπεκταθεΐ ή λειτουργία τοΰ έκπαιδευτικοϋ μηχανισμού 
καί νά άγκαλιάσει τό σύνολο τοΰ ύπό ένταξη κοινωνι
κού σώματος.

Τό γεγονός αύτό, παρότι άνταποκρίνεται στίς ίδιες 
τίς άναπαραγωγικές άνάγκες τοΰ καπιταλιστικού συ
στήματος, στό Ιδιο τό γενικό κεφαλαιοκρατικό συμφέ
ρον, τροποποιεί έντούτοις τούς δρους κάτω άπό τούς 
όποίους διεξάγεται ή ταξική πάλη καί δημιουργεί έτσι 
νέους δρους καί νέες δυνατότητες γιά τήν έργατική 
τάξη καί τούς συμμάχους της στόν άγώνα γιά τό 
σοσιαλισμό. Τό αίτημα γιά τήν κριτική τής άστικής 
έκπαίδευσης, γιά μιά έπαναστατική πολιτική παρέμβα
ση στό άστικό σχολείο, άναδεικνύεται προφανώς μετά 
τήν έμφάνιση τοΰ σύγχρονου άστικοΰ σχολείου, μετά 
τή γενίκευση τής λειτουργίας του. ’Αντίθετα, οί άντι- 
λήψεις πού πρίν άναφέραμε μένουν άπλά στό θετικό (σέ 
σχέση μέ τόν άναλφαβητισμό) τής καθιέρωσης τοΰ 
ύποχρεωτικοΰ σχολείου καί χάνουν όλοκληρωτικά άπό 
τά μάτια τους τήν ταξική λειτουργία τής έκπαίδευσης, 
τόν άποφασιστικό ρόλο της γιά τήν έμπέδωση καί 
άναπαραγωγή τών κεφαλαιοκρατικών σχέσεων έξουσί-

17. Γιά παράδειγμα στή Γαλλία τό 40% τών έργατών ήλικίας μέχρι 
45 χρονών δέν είχαν άπολυτήριο τής στοιχειώδους έκπαίδευσης 
(στοιχεία 1964, άναφέρονται άπό τόν Ν. Poulantzas Λ.π.).
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ας. Έ τσ ι κι δταν άκόμα κάνουν κριτική δέν καταφέρ
νουν παρά νά άναφερθοΟν σέ κάποιες δευτερεύουσες 
πλευρές ή στίς δυσλειτουργίες τοΰ έκπαιδευτικοΰ 
συστήματος (π.χ. μή έφαρμογή τών διατάξεων γιά τό 
ύποχρεωτικό σχολείο στήν Οπαιθρο κλπ.).



Γενική έκπαίδευση 
καί 
έπαγγελματική 
έκπαίδευση

Στά προηγούμενα κεφάλαια άναφερθήκαμε στίς άνα- 
λύσεις τοΰ Μάρξ γιά τήν έργατική δύναμη στόν 
καπιταλισμό καί σκιαγραφήσαμε τήν άντίφαση άνάμε
σα στήν άνάγκη γιά τήν είδική προσαρμογή τής 
έργατικής δύναμης σέ μιά συγκεκριμένη παραγωγική 
διαδικασία καί στήν άνάγκη γιά γενική κινητικότητα 
τής έργατικής δύναμης. Ή  άντίφαση αύτή έχει μόνιμο, 
δομικό χαρακτήρα μιά καί πηγάζει άπό τό διπλό 
χαρακτήρα τοΰ έμπορεύματος, σάν άξία καί σάν άξία 
χρήσης. Έ τσι δέν μπορεΐ ούτε νά λυθεί ούτε νά 
έξαφανιστεΐ. Αντίθετα άναπαράγεται συνεχώς στά 
πλαίσια τοΰ κοινωνικού (καπιταλιστικού) καταμερι
σμού έργασίας. Παρ’ δτι δμως ή άντίφαση αύτή 
παραμένει πάντα ένεργή, έντούτοις δέν είναι πάντα 
όξυμένη, ή έστω δέν όξύνεται πάντα στόν ίδιο βαθμό. 
Έτσι παρά τό δτι ή γενική κινητικότητα τοΰ έργάτη 
είναι άδύνατη στά πλαίσια τοΰ καπιταλιστικού κοινω-

_ 4 . _______________________
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νικοΰ καταμερισμού έργασίας, έντούτοις γίνεται δυνα
τή, δπως ξέρουμε, μιά έστω περιορισμένη κινητικότη
τα, ή έπαγγελματική κινητικότητα.

Τό καπιταλιστικό σύστημα, ή καπιταλιστική έξου- 
σία, έπιχειρεΐ λοιπόν νά άμβλύνει τήν άντίφαση 
άνάμεσα στήν άνάγκη γιά είδίκευση καί στήν άνάγκη 
γιά γενική κινητικότητα τής έργατικής δύναμης δημι
ουργώντας τούς δρους γιά τήν έπαγγελματική κινητικό
τητα. Γιά νά άποκτήσουν δηλαδή οΐ φορείς τών 
διαφορετικών κοινωνικών πρακτικών τήν Ικανότητα νά 
προσανατολίζονται, νά μετακινούνται καί νά διεκδι- 
κοΰν μιά γενικότερη κατηγορία σχετικά όμοειδών 
θέσεων καί λειτουργιών στόν κοινωνικό καταμερισμό 
έργασίας, πού συγκροτούνται σέ «έπαγγέλματα», μέ 
βάση τά κοινά τους χαρακτηριστικά.

’Εδώ άκριβώς έρχεται νά παίξει καθοριστικό ρόλο ή 
έκπαίδευση. Μέ τό διαχωρισμό άπό τίς άλλες κοινωνι
κές δραστηριότητες, κύρια άπό τήν παραγωγή, καί τήν 
άνάδειξή της σέ μιά Ιδιαίτερη κρατική λειτουργία, 
έπιχειρεΐται, άνάμεσα στά άλλα, νά άμβλυνθεΐ ή 
άντιφατικότητα τού χαρακτήρα τής έργατικής δύνα
μης. Καί πράγματι, δπως ήδη δείξαμε, είναι άδύνατο νά 
έξασφαλιστεΐ ή (έπαγγελματική) κινητικότητα ένός 
φορέα άν δέν παρεμβληθεί ή έκπαίδευση, πρίν τήν 
τελική ένταξή του στήν παραγωγή. Ά ν  δέν παρεμβλη
θεί μ’ άλλα λόγια ή έπαγγελματική έκπαίδευση.

Ή  έπαγγελματική έκπαίδευση λοιπόν προκύπτει, μέσα 
στά πλαίσια τού καπιταλιστικού συστήματος, σάν 
άποτέλεσμα τής άντίφασης άνάμεσα στήν άνάγκη γιά 
γενική έκμεταλλευσιμότητα καί κινητικότητα τής έρ
γατικής δύναμης καί στήν άνάγκη γιά προσαρμογή της 
σέ μιά έπιμέρους παραγωγική διαδικασία. Τήν άντίφα
ση αύτή άκριβώς προσπαθεί νά μετατοπίσει καί νά 
άμβλύνει.

Ή  άντίφαση έτσι άνάμεσα στήν άνάγκη γιά γενική 
έκμεταλλευσιμότητα καί στήν άνάγκη γιά μιά είδική 
προσαρμογή τής έργατικής δύναμης μεταφέρεται καί
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έσωτερικεύεται καί μέσα στήν ίδια τήν έκπαιδευτική 
λειτουργία. Θά τή βρούμε μέσα στά έκπαιδευτικά 
προγράμματα, στά σχεδιάσματα τοΰ έκπαιδευτικοΰ 
προγραμματισμού, στίς έκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, 
στίς προσπάθειες «προσαρμογής τής έκπαίδευσης στίς 
άνάγκες τοΰ συστήματος άπασχολήσεως» κλπ., κύρια 
σάν άντίφαση άνάμεσα στίς «είδικές» καί τίς «γενικές» 
γνώσεις, σάν διαφωνία καί σύγκρουση γιά τόν προσα
νατολισμό καί τό εύρος τής παρεχόμενης έπαγγελματι
κής έκπαίδευσης.

Ή  έπαγγελματική έκπαίδευση άποτελεΐ λοιπόν κατά 
κανόνα τήν άναγκαία προϋπόθεση γιά τήν έπαγγελμα
τική κινητικότητα τών κοινωνικών φορέων. ’Εντού
τοις, δπως ξέρουμε, ή έπαγγελματική έκπαίδευση δέν 
ύφίσταται παρά μόνο σάν έκείνη ή (συχνά δευτερεύου- 
σα) έκπαιδευτική λειτουργία πού στηρίζεται καί συμ
πληρώνει τή γενική έκπαίδευση.

Έ τσι γιά παράδειγμα ή κατώτερη ύποχρεωτική 
βαθμίδα τής έκπαίδευσης ύφίσταται άποκλειστικά σάν 
γενική έκπαίδευση. Ή  κατώτερη έπαγγελματική έκπαί
δευση οίκοδομεΐται άπλά δίπλα καί δχι πάνω στήν 
ύποχρεωτική έκπαίδευση. ΝΓ άλλα λόγια ό Εκπαιδευό
μενος πού περνάει άπό τήν κατώτερη ύποχρεωτική 
(γενική) έκπαίδευση στίς κατώτερες έπαγγελματικές 
σχολές δέ φτάνει σέ μιά Ιεραρχικά ύψηλότερη βαθμίδα 
μέσα στά πλαίσια τοΰ έκπαιδευτικοΰ μηχανισμοΰ (δπως 
π.χ. άν συνέχιζε πρός τή μέση γενική ή έπαγγελματική 
βαθμίδα). ’Αποκτά μόνον κάποιες είδικές έπιπλέον 
γνώσεις (τοΰ «ίδίου έπιπέδου» μέ τήν ύποχρεωτική 
έκπαίδευση) πού θά τοΰ χρειαστούν γιά τήν έπαγγελμα
τική του 6νταξη. Τό Ιδιο Ισχύει καί γιά τήν έκπαίδευση 
πού παρέχουν μιά σειρά άλλες έπαγγελματικές σχολές 
πού λειτουργούν δίπλα στή μέση-γενική έκπαιδευτική 
βαθμίδα. ’Απευθύνονται δηλαδή σέ φορείς πού έχουν 
ήδη άποφοιτήσει άπό τή μέση γενική βαθμίδα καί 
χωρίς νά τούς εΙσάγουν σ’ Ενα Ιεραρχικά άνώτερο 
έπίπεδο στά πλαίσια τοΰ έκπαιδευτικοΰ μηχανισμοΰ,
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τούς παρέχουν μιά ταχύρρυθμη (καί σύντομη) έπαγγελ
ματική έκπαίδευση (π.χ. σχολές γραμματέων, λογιστών 
κλπ).

Βέβαια παράλληλα εχει διαμορφωθεί καί μιά έπαγ
γελματική έκπαίδευση (μέση καί άνώτατη) πού οίκοδο- 
μεΐται μέ μιά μεγαλύτερη αυτονομία, σάν μιά Ιδιαίτερη 
βαθμίδα πού στηρίζεται σέ μιά ίεραρχικά κατώτερη 
βαθμίδα τοΰ έκπαιδευτικοϋ μηχανισμού. Έ τσι ή τρί
χρονη μέση «Τεχνική καί Επαγγελματική Έκπαίδευ
ση» στηρίζεται, δπως καί ή «Μέση Γενική Έκπαίδευ
ση», πάνω στήν υποχρεωτική έκπαίδευση. 'Ομοίως καί 
ή λεγάμενη ’Ανώτερη (έπαγγελματική) Έκπαίδευση 
στηρίζεται πάνω στή Μέση (γενική ή έπαγγελματική) 
Έκπαίδευση καί κατά βάση άποτελεϊ τό άνώτερο 
έπίπεδο τής μέσης έκπαιδευτικής βαθμίδας. Καί ή 
άνώτατη (πανεπιστημιακή) έκπαίδευση, ύφίσταται μό
νο σάν έπαγγελματική έκπαίδευση καί στηρίζεται καί 
πάλι πάνω στή μέση έκπαίδευση. ’Ακόμα καί στίς 
περιπτώσεις αύτές δμως, πού ή έπαγγελματική έκπαί
δευση συγκροτείται σάν μιά Ιδιαίτερη βαθμίδα τοΰ 
έκπαιδευτικοϋ μηχανισμού, έξακολουθεΐ έντούτοις νά 
Ιχει σάν βασικό θεμέλιό της τή γενική έκπαίδευση, 
έξακολουθεΐ νά καθορίζεται άπό τή γενική έκπαίδευση. 
Γιατί ή πρόσβαση στήν όποιαδήποτε Ιδιαίτερη έπαγ
γελματική βαθμίδα προϋποθέτει τήν άποφοίτηση άπό 
μιά γενική έπαγγελματική βαθμίδα πού κατά κανόνα 
άπαιτεΐ ëva πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα φοίτη
σης. Παράλληλα δέ, καί κύρια, ή γενική έκπαίδευση 
είναι μ’ Ιναν Ιδιαίτερο τρόπο ήδη παρούσα μέσα στήν 
έπαγγελματική βαθμίδα πού παρέχει έτσι Ενα πολύ 
εύρύτερο σύνολο γνώσεων άπό έκεΐνες τίς γνώσεις, πού 
θά «χρησιμεύσουν» άμεσα στόν έκπαιδευόμενο κατά τή 
μελλοντική του έπαγγελματική πρακτική.

Στό σημείο αύτό πρέπει νά θυμηθοΰμε καί πάλι τίς 
άρχικές παρατηρήσεις μας γιά τόν κοινωνικό ρόλο τής 
έκπαίδευσης καί τήν ένότητα περιεχομένου τών γνώσε
ων πού παρέχονται. Ό σ ο  λοιπόν ή έπαγγελματική
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έκπαίδευση δέν παρέχει μιά γνώση τεχνικού χαρακτή
ρα πού άντιστοιχεΐ σέ μιά κοινωνικά ουδέτερη έπαγ
γελματική δραστηριότητα, άλλο τόσο καί ή γενική 
έκπαίδευση δέν παρέχει κάποιες άφηρημένες καί ξε
κομμένες άπό τήν παραγωγή γνώσεις πού άπλά έπιβάλ- 
λουν τήν κυρίαρχη Ιδεολογία. 'Αντίθετα ή γενική 
έκπαίδευση έπεξεργάζεται, Ιεραρχεί καί διαδίδει Ινα 
σύνθετο σύνολο γνώσεων, πού Ιχοντας σάν στοιχείο 
συνοχής, σάν σταθερό υπέδαφος, τήν κυρίαρχη Ιδεολο
γία, δημιουργούν παράλληλα τούς δρους γιά τήν 
όποιαδήποτε έπαγγελματική είδίκευση τών έκπαιδευό- 
μενων φορέων.

Ή  γενική έκπαίδευση έτσι έκτός άπό τούς κανόνες 
συμπεριφοράς καί τίς γενικές κοινωνικές άξίες πού 
παρέχει στούς έκπαιδευόμενους (πού φυσικά είναι 
«άπαραίτητες» γιά κάθε «πολίτη-έπαγγελματία» στά 
πλαίσια τοΰ κοινωνικοΰ καταμερισμού έργασίας), πα
ρέχει καί τίς γενικές έπιστημονικές καί τεχνικές 
έκεΐνες γνώσεις πάνω στίς όποιες θά στηριχθεΐ ή 
όποιαδήποτε έπαγγελματική έκπαίδευση. Ή  έπαγγελ
ματική έκπαίδευση λοιπόν μπορεΐ νά ΰπάρξει άκριβώς 
έπειδή στηρίζεται στή γενική έκπαίδευση.

Ή  γενική έκπαίδευση δημιουργεί τούς δρους γιά τήν 
έν γένει κινητικότητα-προσαρμοστικότητα τών έκπαι- 
δευόμενων φορέων στίς άνάγκες τοΰ κοινωνικού (καπι- 
ταλιστικοΰ) καταμερισμού έργασίας1. Είναι γενική, 
έπειδή έπιτρέπει νά στηριχθεΐ έπάνω της ή όποιαδήπο
τε έπαγγελματική έκπαίδευση καί είδίκευση τών κοινω
νικών φορέων.

Πέρα δμως άπ’ δλα αύτά ή γενική έκπαίδευση 
έκτοπίζει συχνά καί κάνει άχρηστη τήν έπαγγελματική 
έκπαίδευση.

’Αναφέραμε ήδη στά προηγούμενα, μιλώντας γιά τήν

I. Βλ. καί J. Grôll: «Erziehung in gescllschaftlichen Reproduktions 
prozcss, Vorüberlegungen zur Erziehungstheorie in praktishcr Absi- 
cht» Edition Suhrkamp, Frankfurt/M, 1975.
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έργατική δύναμη στόν καπιταλισμό, ότι μεγάλα τμήμα
τα τής έργατικής τάξης έντάσσονται στήν παραγωγή 
σάν «άνειδίκευτη έργασία». Δέν άπαιτοΰνται δηλαδή 
κάποιες Ιδιαίτερες τεχνικές καί έπαγγελματικές γνώ
σεις γιά νά έξασφαλιστεΐ ή ένταξη (καί ή κινητικότη
τα) τών φορέων αύτών στήν παραγωγή. ΟΙ φορείς αύτοί 
μπορούν νά άποκτήσουν τίς άπαραίτητες παραγωγικές 
δεξιότητες μέ μόνη τή μαθητεία πάνω στήν παραγωγή, 
άρκεΐ βέβαια νά ύπάρχει τό άπαραίτητο «μορφωτικό 
ύπέδαφος», πού παρέχεται άπό τή γενική ύποχρεωτική 
έκπαίδευση. Παράλληλα άλλοι θεσμοί, δπως ή «συνε
χής έκπαίδευση», πού τίς πιό πολλές φορές, στίς χώρες 
τής Ε.Ο.Κ. κάί στίς Η.Π.Α., διοργανώνεται μέ έξοδα 
τών Ιδιων τών κεφαλαιοκρατών, θά άναλάβουν, άν 
χρειαστεί, νά στρατολογήσουν είδικευμένους έργάτες 
άπό τίς τάξεις τών άνειδίκευτων, ή νά άναπροσαρμό- 
σουν τίς ειδικότητες τών ειδικευμένων έργατών στίς 
νέες άνάγκες —καί στίς τεχνικές έξελίξεις— τής 
καπιταλιστικής παραγωγικής διαδικασίας2.

'Ομοίως, Ενα μεγάλο τμήμα τής κρατικής γραφειο
κρατίας, τών ύπαλλήλων στούς όργανισμούς κοινής 
ώφελείας κλπ., άλλά κι ένα μέρος άπό τό κατώτερο καί 
μέσο ύπαλληλικό προσωπικό τών βιομηχανικών καί 
έμπορικών έπιχειρήσεων, έντάσσεται στίς κοινωνικές- 
έπαγγελματικές του λειτουργίες χωρίς μιά προηγούμε
νη έπαγγελματική έκπαίδευση.

Σ’ δλες αύτές τίς περιπτώσεις ή έπαγγελματική 
έκπαίδευση τών κοινωνικών φορέων δέν καθίσταται 
άναγκαία. Ή  γενική έκπαίδευση καί μόνο άρκεΐ γιά νά 
άποκτήσουν οΐ φορείς αύτοί τό άναγκαΐο σύνολο 
γνώσεων γιά τή μελλοντική έπαγγελματική τους λει
τουργία καί κινητικότητα. Πρόκειται δηλαδή γιά

2. G. Lenhard: «Berufliche Weiterbildung und Arbeitsteilung in der 
Iudustrieproduktion» Edition Suhrkamp, Frankfurt/M , 1974. 'Επί
σης J. Sass, W. Sengenberger, F. Welz: «Weiterbildung und betriebli- 
che Arbeits -  Krâftepolitik», E.V.A. Kôln/Frankfurt, 1974.
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κοινωνικές έπαγγελματικές λειτουργίες πού δντας χω
ρισμένες άπό τήν παραγωγή καί άπό τίς Ιδιαίτερες 
συνθήκες ύπαρξης τών έπιμέρους κεφαλαίων, δέν άπαι- 
τοΰν τήν προσαρμογή-έκπαίδευση τών κοινωνικών 
φορέων σέ κάποιες «είδικές πρακτικές»3. Ή  μαθητεία 
συμπληρώνει Ετσι τή γενική έκπαίδευση, μετά τήν 
ένταξη τών κοινωνικών φορέων στίς συγκεκριμένες 
θέσεις, χωρίς νά γίνεται άναγκαίο νά παρεμβληθεί μιά 
έπαγγελματική έκπαίδευση. Ή  κινητικότητα τών φο
ρέων αύτών είναι παράλληλα έξασφαλισμένη γιά δλες 
τίς κατηγορίες τών θέσεων πού δέν προαπαιτούν 
κάποια Ιδιαίτερη έπαγγελματική είδίκευση καί έκπαί
δευση. 'Εκτός τούτου δμως γιά μεγάλες κατηγορίες 
ΰπαλλήλων ή έπαγγελματική κινητικότητα δέν είναι 
κάν άναγκαία. ΟΙ υπάλληλοι τής κρατικής γραφειοκρα
τίας είναι, ώς γνωστόν, μόνιμοι. ’Αλλάζουν θέση μόνο 
μέσα άπό τή γνωστή διαδικασία προαγωγής, άνάλογα 
μέ τήν προϋπηρεσία (καί δευτερευόντως τήν άπόδοση), 
άσκώντας πάντα κάποιες λειτουργίες πού δέν άπαιτούν 
μιά Ιδιαίτερη έπαγγελματική έκπαίδευση. Έ τσι καί 
στίς περιπτώσεις πού κατέχουν Ινα πτυχίο κάποιας 
άνώτατης σχολής, αύτό χρησιμεύει σάν τυπικό προσόν 
γιά τή γρηγορότερη άνέλιξη-προαγωγή τους κι δχι σάν 
μιά προαπαιτούμενη (άνώτατη) έπαγγελματική έκπαί
δευση.

Στό σημείο αύτό μπορούμε λοιπόν νά διατυπώσουμε 
τά συμπεράσματά μας: Πρώτα άπ’ δλα δτι ή διάκριση

3. Γιά τή δυνατότητα τής μέσης γενικής έκπαίδευσης νά άποτυπώ- 
σει καί νά νομιμοποιήσει στίς κύριες μερίδες τών μικροαστών, πού 
βρίσκονται έκτός παραγωγής, τόν κοινωνικό τους ρόλο, Βλ. καί Ν. 
Poulantzas: «Les classes sociales dans le capitalisme aujourd' hui- Ed 
de Seuil, Paris 1974. « Ή  έκπαίδευση τής πνευματικής έργασίας 
άντιστοιχεϊ βασικά στήν άποτύπωση μιας σειράς άπό τελετουργικά, 
μυστικά καί συμβολισμούς μέ τή μορφή, άνάμεσα στά άλλα, τής 
«γενικής μόρφωσης», πού ό κύριος στόχος της συνίσταται στό νά 
διαχωρίζει τήν πνευματική άπό τή χειρωνακτική έργασία» (σελ. 
285).
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άνάμεσα στή γενική καί τήν έπαγγελματική έκπαίδευ
ση άποτελεΐ 6να μόνιμο, δομικό χαρακτηριστικό τής 
έκπαιδευτικής λειτουργίας στόν καπιταλισμό. "Οτι 
παράλληλα ή έπαγγελματική έκπαίδευση, πάντοτε σάν 
δευτερογενής ή δευτερεύουσα έκπαιδευτική λειτουργία 
πού στηρίζεται στή γενική έκπαίδευση, άπαιτεΐται 
μόνο γιά τίς λειτουργίες έκεΐνες πού ή άντίφαση 
άνάμεσα στήν άνάγκη γιά κινητικότητα τής έργατικής 
δύναμης καί στήν άπαίτηση γιά ειδίκευσή της σέ μιά 
Ιδιαίτερη κοινωνική παραγωγική λειτουργία παρουσιά
ζεται μέ μιά σχετικά όξυμένη μορφή. Ή  γενική 
έκπαίδευση παρότι ύφίσταται άμιγώς μόνο σάν κατώτε
ρη καί μέση βαθμίδα, πού πάνω της στηρίζονται 
κάποιες Ιεραρχικά άνώτερες έπαγγελματικές βαθμίδες 
(μέση έπαγγελματική βαθμίδα, πάνω στήν κατώτερη 
γενική, καί πανεπιστημιακή βαθμίδα, πάνω στή μέση 
γενική βαθμίδα), άποτελεΐ έντούτοις τό θεμέλιο καί τόν 
καθοριστικό κρίκο τής δλης έκπαιδευτικής λειτουργί
ας-

Μέ βάση τά συμπεράσματά μας αύτά, γιά τή σχέση 
άνάμεσα στή γενική καί τήν έπαγγελματική έκπαίδευ
ση, μπορούμε, νομίζω, νά έρμηνεύσουμε τήν έπί δεκαε
τίες σχετική ύποτίμηση τής κατώτερης καί μέσης 
έπαγγελματικής έκπαίδευσης, τήν καθυστέρηση τής 
άνάπτυξής της. Ή  μεταπολεμική τάση γιά «στροφή 
στήν έπαγγελματική έκπαίδευση» δέν έρχεται παρά 
μόνο καθώς ή άνάπτυξη τοϋ μονοπωλιακού καπιταλι
σμού, πού όδηγεΐ σέ μιά αύξηση τής είδίκευσης καί 
στόν πάρα πέρα κατακερματισμό τών κοινωνικών 
λειτουργιών, καθιστά δλο καί περισσότερο άνεπαρκή 
τή γενική έκπαίδευση καί όξύνει δλο καί περισσότερο 
τήν άντίφαση άνάμεσα στήν άνάγκη γιά γενική κινητι
κότητα τής έργατικής δύναμης άπό τή μιά καί γιά τήν 
προσαρμογή της σέ μιά συγκεκριμένη παραγωγική 
διαδικασία άπό τήν άλλη.



Καπιταλιστική παραγωγή,
έκπαιδευτική
ιεραρχία,
καί κοινωνική ιεραρχία
5.1 Ή  γενική άντιστοιχία

Εύκολα μπορεΐ νά διαπιστώσει κανείς δτι ύπάρχει 
μιά άμεση άντιστοιχία άνάμεσα στήν Ιεραρχική δόμη
ση τού έκπαιδευτικοϋ μηχανισμού άπό τή μιά καί στήν 
Ιεραρχία τής καπιταλιστικής παραγωγής, άλλά καί στή 
συνολική κοινωνική Ιεραρχία καί δομή, άπό τήν άλλτ]. 
Δέν θά μπορούσε νά είναι καί διαφορετικά έφ’ δσον ή 
έκπαίδευση, χάρη στό χωρισμό της άπό τίς άλλες 
κοινωνικές λειτουργίες καί πρώτα άπ' δλα άπό τήν 
παραγωγή, άναλαμβάνει νά παίξει Ινα άποφασιστικά 
ρόλο γιά τή διευρυμένη άναπαραγωγή τών κοινωνικών 
φορέων καί τόν προσανατολισμό τους στίς (εραρχικά 
δομημένες θέσεις πού παράγει καί άναπαράγει ό κοινω
νικός (καπιταλιστικός) καταμερισμός έργασίας1.

5 ._____________________

I. Βλ. καί A. Lettieri: «Fabrik und Schule» στό André Gorz (Hrsg): 
•■Schule und Fabrik», Merve Verlag. Berlin/W 1972.
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Είναι Ετσι γνωστό δτι οΐ φορείς πού καταλαμβάνουν 
τίς άνώτατες, διευθυντικές θέσεις τής παραγωγικής καί 
κοινωνικής Ιεραρχίας στρατολογοΰνται, κατά κανόνα, 
άπό τούς άποφοίτους τής άνώτατης-πανεπιστημιακής 
έκπαιδευτικής βαθμίδας, Πρόκειται Ετσι πρώτα άπ’ δλα 
γιά τούς διευθυντές τής παραγωγής καί τούς μάνατζερ, 
πού θά άσκήσουν τίς λειτουργίες πού άντιστοιχοΰν 
στόν κεφαλαιοκρατικό Ελεγχο καί διάθεση τών μέσων 
παραγωγής, στόν προγραμματισμό, τόν Ελεγχο καί τή 
διάθεση τών παραγομένων προϊόντων, στή διάθεση τής 
ύπεραξίας καί τόν προσανατολισμό τών Επενδύσεων. 
Πρόκειται έπίσης γιά τούς μηχανικούς, πού σάν φορείς 
τής Επιστημονικής καί τεχνολογικής γνώσης μέσα στό 
Εργοστάσιο, Επιφορτίζονται ταυτόχρονα τόσο μέ τήν 
τεχνική Επίβλεψη τής παραγωγής δσο καί μέ τόν 
Ελεγχο τών άμεσων φυσικών φορέων της. Πρόκειται 
άκόμη γιά τούς φορείς πού έπανδρώνουν τίς άνώτατες 
θέσεις τών κρατικών μηχανισμών, τά άνώτατα στελέχη 
τής κρατικής γραφειοκρατίας, τούς Ιδεολόγους τοϋ 
συστήματος, τούς φορείς πού Εντάσσονται στίς διαδι
κασίες παραγωγής καί άναπαραγωγής τής γνώσης κλπ.

Ά ν  είναι λοιπόν καθήκον τής πανεπιστημιακής 
Εκπαιδευτικής βαθμίδας νά «μορφώσει» αύτές τίς κατη
γορίες τών φορέων, ή κατώτερη βαθμίδα Εχει σάν 
άποστολή νά Εκπαιδεύσει καί νά προσανατολίσει στήν 
παραγωγή πρώτα άπ’ δλα τούς φορείς τής χειρωνακτι
κής Εργασίας, τήν Εργατική τάξη καί τήν άγροτιά. 'Εδώ 
ή στοιχειώσης Εκπαίδευση δέν προετοιμάζει άπλά γιά 
μιά άνώτερη Εκπαιδευτική βαθμίδα. Άποτελεΐ τήν 
κοινωνικά «άναγκαία μόρφωση» τών λαϊκών τάξεων, 
άναλαμβάνει νά τίς προετοιμάσει γιά τίς κοινωνικές 
παραγωγικές τους λειτουργίες.-Τούς άποφοίτους τής 
στοιχειώδους Εκπαίδευσης τούς βρίσκουμε βέβαια πα
ράλληλα καί στίς (εραρχικά κατώτερες θέσεις τοϋ 
κρατικού μηχανισμού καί τού διοικητικού μηχανισμού 
τών καπιταλιστικών Επιχειρήσεων (σάν κλητήρες, θυ
ρωρούς κλπ.).



Τέλος ξέρουμε, μιλώντας γενικά, δτι ό κοινωνικός 
καταμερισμός έργασίας μέσα στό έργοστάσιο, άλλά 
καί γενικότερα ό συνολικός κοινωνικός καταμερισμός 
έργασίας, άναπαράγει καί προϋποθέτει μιά σειρά θέσεις 
καί λειτουργίες πού σκοπό έχουν τή μεταβίβαση καί τή 
σύνδεση τών διευθυντικών λειτουργιών —πού άναφέ- 
ρονται στήν άσκηση τής κοινωνικής έξουσίας— μέ τίς 
άμεσες παραγωγικές λειτουργίες καί γενικότερα μέ τίς 
λειτουργίες άμεσης πρακτικής υλοποίησης.

Πρόκειται γιά κάποιες λειτουργίες πού ή άναγκαιό- 
τητά τους άναδεικνύεται πρώτα άπ’ δλα μέσα στήν ίδια 
τήν καπιταλιστική έπιχείρηση σάν άποτέλεσμα άκρι- 
βώς τής ύπαγωγής τοϋ άμεσου παραγωγού στά μέσα 
παραγωγής. Οί φορείς αύτών τών λειτουργιών καλούν
ται νά συνδέσουν καί νά έγγυηθοϋν τήν έφαρμογή τών 
τεχνολογικών καί έπιστημονικών γνώσεων στήν άμεση 
παραγωγική διαδικασία, έλέγχοντας παράλληλα άμεσα 
τούς έργαζομένους. Συντονίζουν κάποιες έπιμέρους 
παραγωγικές πρακτικές, έξασφαλίζουν τούς δρους γιά 
τήν ύλοποίηση τών έπιλογών τής διεύθυνσης, φροντί
ζουν γιά τήν έντατικοποίηση τής έργασίας, τήν αϋξηση 
τής παραγωγικότητας κλπ.

Έπειδή άκριβώς πρόκειται γιά μιά ένότητα δραστη
ριοτήτων πού είναι ταυτόχρονα τεχνικές καί διοικητι
κές, καί σάν σύνολο, άρχίζοντας άπό τό έπίπεδο τής 
μικροεξουσίας, παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο γιά τήν 
άναπαραγωγή τών σχέσεων έξουσίας, τοϋ κοινωνικού 
καταμερισμού έργασίας καί τής διάκρισης πνευματικής 
-χειρωνακτικής έργασίας, μέσα στό έργοστάσιο, ύ- 
πάρχει ή άναγκαιότητα νά διαχωριστούν οί λειτουργίες 
αύτές καί οί φορείς πού τίς έκτελοϋν σέ δύο κατηγορί
ες: 'Απ' τή μιά σ’ αύτούς πού βρίσκονται πιό κοντά στή 
διεύθυνση καί στήν κεντρική τεχνική έποπτεία τής 
παραγωγής, πού είναι δηλαδή ύπεύθυνοι γιά Ινα εύρύ- 
τερο κύκλο παραγωγικών δραστηριοτήτων καί άπό τήν 
άλλη σ’ αύτούς πού βρίσκονται πιό κοντά στήν άμεση 
παραγωγική δραστηριότητα, πού έποπτεύουν καί συν-
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τονίζουν μιά σχετικά μικρή όμάδα έργατών συμμετέ
χοντας συχνά άμεσα καί οί ίδιοι στήν παραγωγική 
διαδικασία. Ή  πρώτη κατηγορία μεσαίων στελεχών 
έπανδρώνεται άπό τούς άποφοίτους τών λεγομένων 
Άνωτέρων Τεχνικών καί Επαγγελματικών Σχολών 
(άνώτερο έπίπεδο τής μέσης έκπαιδευτικής βαθμίδας). 
’Ανάλογα μέ τή συγκυρία οί Αρμοδιότητες αύτών τών 
φορέων μπορούν νά μετατοπίζονται πλησιέστερα ή 
μακρύτερα πρός τή διεύθυνση. Ή  δεύτερη κατηγορία 
έπανδρώνεται άπό τούς άποφοίτους τών λεγομένων 
Μέσων Τεχνικών καί Επαγγελματικών Σχολών2.

2. Είναι άκριβώς ή υπαγωγή του έργάτη στά μέσα παραγωγής, ή 
απώλεια τού έλέγχου τής παραγωγικής διαδικασίας, ή μετατροπή 
τής έργατικής τάξεις, μέσα στό έργοστάσιο, σέ άπομονωμένα άτομα 
— έξαρτήματα τών μηχανών κλπ. πού «κάνουν άναγκαίους» αυτούς 
τούς δύο τύπους κοινωνικών λειτουργιών: Μιά λειτουργία άμεσης 
έπιτήρησης καί έλέγχου τών έπιμέρους παραγωγικών πρακτικών, 
δπως αύτές συναρθρώνονται σέ ένότητες — υποσύνολα τής συνολι
κής παραγωγικής διαδικασίας μιάς βιομηχανίας (καί έδώ χρειάζον
ται οί έργοδηγοί καί οί τεχνολόγοι). Καί μιά λειτουργία διεύθυνσης, 
γενικού έλέγχου, καί έπίβλεψης τής συνολικής παραγωγικής διαδι
κασίας σάν συνάρθρωσης δλων τών έπιμέρους παραγωγικών ένοτή- 
των ( καί έδώ χρησιμοποιούνται οί μηχανικοί), δπου ένσωματώνον- 
ται καί ή Ερευνα, ό τεχνικός προγραμματισμός κλπ. (βλ. καί 
Κεφάλαιο 3). Βέβαια οί λειτουργίες γενικού έλέγχου καί άμεσης 
έπιτήρησης, παρότι σάν σύνολο είναι διακριτές, έντούτοις, δέν 
χωρίζονται μεταξύ τους μέ σινικά τείχη άλλά άντίθετα τέμνονται 
καί άλληλοεπικαλύπτονται. Σ' δτι άφορά μάλιστα τούς φορείς, είναι 
προφανές, δτι στό έσωτερικό κάθε κατηγορίας υπάρχουν σημαντι
κές διαφοροποιήσεις. Ό λοι οί μηχανικοί μιάς βιομηχανίας δέν 
έχουν π.χ. ούτε τίς ίδιες άρμοδιότητες, ούτε τήν ίδια (εραρχική 
θέση. 'Εντούτοις δλοι ένσωματώνονται τελικά σέ μιά ένότητα 
λειτουργιών διευθυντικού χαρακτήρα πού άναφέρονται στόν έλεγ
χο τής συνολικής παραγωγής καί βρίσκονται έτσι πάνω άπό τίς 
ένότητες τών λειτουργιών πού έχουν σάν φορείς τούς τεχνολόγους ή 
τούς έργοδηγούς (καί στοχεύουν κύρια στήν άμεση έπίβλεψη καί 
σύνδεση τών έπιμέρους παραγωγικών πρακτικών). Καί τά δύο 
έπίπεδα έπιτήρησης καί έλέγχου τοϋ άμεσου παραγωγού συνιστούν 
έτσι πρακτικές πού ένσωματώνονται στίς «λειτουργίες τοϋ κεφαλαί
ου·· άπέναντι στήν έργασία. 'Εντούτοις διαφορίζονται άπό τίς 
λειτουργίες Ιδιοποίησης τής υπεραξίας καί οίκονομικής διεύθυνσης.
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Μιά άνάλογη άντιστοιχία άνάμεσα στούς άποφοί
τους τής ’Ανώτερης καί τής Μέσης έπαγγελματικής 
έκπαίδευσης καί σέ κάποια σχετικά στεγανοποιημένα 
έπίπεδα κοινωνικών έπαγγελματικών λειτουργιών βρί
σκουμε, πέρα άπό τήν διαδικασία παραγωγής, καί στό 
έσωτερικό τών διοικητικών μηχανισμών τών καπιταλι
στικών έπιχειρήσεων.

’Εντούτοις αύτή ή άμεση άντιστοιχία άνάμεσα στά 
διακριτά έπίπεδα «μόρφωσης» τών φορέων καί σέ 
κάποιες στεγανοποιημένες ένότητες θέσεων στά πλαί
σια τής διαδικασίας παραγωγής, δέν συναντάται κατά 
κανόνα, πέρα άπό τήν καπιταλιστική έπιχείρηση, στά 
πλαίσια τού συνολικού κοινωνικού καταμερισμού έρ
γασίας. ’Εδώ οί δεσμοί άνάμεσα στούς δρώντες φορείς 
δέν παρουσιάζουν τή συνοχή καί τήν αύστηρή Ιεραρχι
κή δόμηση πού παρουσιάζουν στά πλαίσια τού ένιαίου 
μηχανισμού τής καπιταλιστικής βιομηχανίας.

Αύτό συμβαίνει πρώτα άπ’ δλα γιατί, στό οίκονομικό 
έπίπεδο, ή ένότητα τών έπιμέρους παραγωγικών διαδι
κασιών οίκοδομεΐται στόν καπιταλισμό μέσω τής 
άγοράς κι δχι μέσα άπό κάποιο συγκεκριμένο κοινωνι
κό σχεδίασμά ή Ιεραρχία. "Οπως λέει ό Μάρξ: « Ό  
καταμερισμός τής έργασίας μέσα στήν κοινωνία συντε- 
λεΐται μέ τή μεσολάβηση τής άγοράς καί τής πούλησης

πού Εχουν σάν φορείς τούς άνώτερους μάνατζερς καί άναφέρονται 
στήν οίκονομική κυριότητα καί νομή τών μέσων παραγωγής. ΟΙ 
τεχνολόγοι καί οί μηχανικοί δέν έντάσσονται £τσι στήν άστική 
τάξη άλλά στή μικροαστική. Γιά τά ζητήματα αυτά βλ. στό Nicos 
Poulantzas: «Les classes sociales dans le capitalisme aujourd'hui» Ed 
du Seuil, Paris 1974, τό μέρος πού άναφέρεται στή διάκριση 
χειρωνακτικής καί πνευματικής έργασίας. "Ενα τμήμα αυτής τής 
άνάλυσης δημοσιεύθηκε στόν « 'Αγώνα γιά τήν κομμουνιστική 
άνανέωση» τεύχος 8, μέ τίτλο «Γιά τή διάκριση πνευματικής/χειρω
νακτικής έργασίας-, Βλ. έπίσης André Gorz: «Technologie, Techni- 
ker und Klassenkampf στό André Gorz (Hrsg.): «Schule und Fabrik», 
Marxistiche Gmppe: «Kapitalistische Hochschulreform, Analysen und 
Dokumente», Erlangen 1972 καί E. Altvater, F. Huisken: «Materiali- 
en zur politischen Okonomie des Ausbildungssektors» Erlangen 1971.
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τών προϊόντων διαφόρων κλάδων έργασίας, ένώ ή 
σύνδεση τών μερικών έργασιών στή μανιφακτούρα 
συντελεϊται μέ τήν πούληση διαφόρων έργατικών 
δυνάμεων στά ίδιο κεφαλαιοκράτη, πού τίς χρησιμο
ποιεί σάν συνδυασμένη έργατική δύναμη. Ό  μανιφα- 
κτουρικός καταμερισμός έργασίας προϋποθέτει συγ
κέντρωση τών μέσων παραγωγής στά χέρια ένός 
κεφαλαιοκράτη, ένώ ό κοινωνικός καταμερισμός έργα
σίας προϋποθέτει σκόρπισμα τών μέσων παραγωγής 
άνάμεσα σέ πολλούς έμπορευματοπαραγωγούς, άνεξάρ- 
τητους τόν Ενα άπό τόν άλλο. ’Αντίθετα άπ’ δτι γίνεται 
στή μανιφακτούρα, δπου ό σιδερένιος νόμος τής 
άναλογικής σχέσης ή τών άναλογιών κατανέμει όρι- 
σμένες μάζες έργατών σέ όρισμένες λειτουργίες, στόν 
καταμερισμό τών έμπορευματοπαραγωγών καί τών μέ
σων τους παραγωγής άνάμεσα στούς διάφορους κοινω
νικούς κλάδους έργασίας παίζουν τό παρδαλό παιχνίδι 
τους ή τύχη καί ή αυθαιρεσία... Ό  κανόνας πού κατά 
τόν καταμερισμό τής έργασίας μέσα στό έργαστήρι 
έφαρμόζεται a priori [έκ τών προτέρων] καί σχεδιασμέ
να, έπενεργεΐ μόνο a posteriori [έκ τών υστέρων] κατά 
τόν καταμερισμό τής έργασίας μέσα στήν κοινωνία, 
σάν έσωτερική, τυφλή'φυσική άναγκαιότητα πού κατα
γράφεται άπό τό βαρόμετρο τών τιμών τής άγοράς καί 
πού ύποτάσσει τήν άταχτη αυθαιρεσία τών έμπορευμα- 
τοπαραγωγών»20.

Πέρα δμως άπό τήν «άναρχία» τής καπιταλιστικής 
παραγωγής πού άναιρεΐ καταρχήν τήν άκριβή άντιστοι- 
χία άνάμεσα στήν «κοινωνική θέση» καί τό «μορφωτι
κό έπίπεδο» τών δρώντων φορέων, παρόμοια άποτελέ
σματα παράγονται άπό τό γεγονός δτι στό έσωτερικό 
κάθε (καπιταλιστικού) κοινωνικού σχηματισμού υπάρ
χουν καί άναπαράγονται, κάτω άπό τήν κυριαρχία τοΰ 
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, κάποιοι μή καπιτα
λιστικοί τρόποι παραγωγής καί πρώτα άπ’ δλα ή άπλή

2α Κάρλ Μάρξ: «Τό Κεφάλαιο» τόμος Α' σελ. 369-370.
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έμπορευματική παραγωγή (παραδοσιακοί μικροαστοί 
τών πόλεων, μεγάλα τμήματα τής άγροτιδς), μέ τούς 
όποιους συνδέονται εύρύτατα στρώματα φορέων. Ή  
κοινωνική Ιεραρχία πού πηγάζει άπό αύτούς τούς μή 
καπιταλιστικούς τρόπους παραγωγής —άν κάτι τέτοιο 
μπορεΐ νά άπομονωθεΐ μιά πού οί λειτουργίες πού 
άντιστοιχοΰν στούς μή καπιταλιστικούς τρόπους παρα
γωγής ένσωματώνονται κατά κανόνα άπλά στήν κοινω
νική δομή καί ίεραρχία πού παράγει καί άναπαράγει ό 
καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής— δέν άντιστοιχεί, 
δέν άπαιτεΐ μιά άνάλογη «μορφωτική Ιεράρχηση» τών 
δρώντων φορέων. Γιά παράδειγμα, ή κοινωνική δομή 
καί Ιεραρχία στήν ύπαιθρο, άνάμεσα στούς αύτόνομους 
καλλιεργητές-Ιδιοκτήτες, οίκοδομεΐται μέ βάση τό 
εύρος τής Ιδιοκτησίας, τόν προσανατολισμό τής παρα
γωγής κλπ. ένώ δέν ύπεισέρχονται παρά δευτερευόντως 
μεταξύ τών καλλιεργητών-ίδιοκτητών διάφορα ζητήμα
τα διάκρισης άνάμεσα στήν πνευματική καί τή χειρω
νακτική έργασία καί συνακόλουθα στά «μορφωτικά 
έπίπεδα». ■

’Ακόμα περισσότερο δμως, ή άκριβής άντιστοιχία 
άνάμεσα στήν κοινωνική ίεραρχία καί στό μορφωτικό 
έπίπεδο, πού συναντάται μέσα στήν καπιταλιστική 
βιομηχανία, γίνεται συγκεχυμένη καί ώς Ενα βαθμό 
άναιρείται μέσα στά πλαίσια τής κρατικής διοίκησης 
καί τών κρατικών μηχανισμών. Τό άστικό κράτος, 
δπως ξέρουμε, διασφαλίζει τά πολιτικά κεφαλαιοκρατι
κά συμφέροντα μέ τό νά έμφανίζεται σάν έκφραστής 
τής ένότητας, τοϋ κοινού συμφέροντος, δλης τής 
κοινωνίας, δλου τοϋ κατακερματισμένου σέ «άτομικές 
θελήσεις καί έπιδιώξεις» κοινωνικού σώματος, δλου 
τοϋ έθνους. Αύτό έπιτυγχάνεται μέσα άπό τή σχετική 
αύτονομία τοϋ κράτους άπό τήν παραγωγή καί τήν 
άπουσία όποιασδήποτε άνοιχτής Εκφρασης τής ταξι
κής κυριαρχίας άπό τίς κρατικές δομές άλλά καί άπό τή 
γλώσσα τής κυρίαρχης Ιδεολογίας (ίσα δικαιώματα
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δλων τών «πολιτών» κλπ). Ή  «άταξικότητα» αύτή τής 
κρατικής λειτουργίας άντανακλάται καί στήν έσωτερι- 
κή ίεραρχία τής κρατικής γραφειοκρατίας. Έ τσι στό 
έσωτερικό τής κρατικής διοίκησης καί τών κρατικών 
μηχανισμών τό μεσαίο καί τό άνώτερο ίεραρχικό 
έπίπεδο δέ στεγανοποιούνται μεταξύ τους άλλά άντίθε- 
τα οίκοδομούνται τό ένα πάνω στό άλλο μέ τέτοιο 
συνεχή τρόπο, ώστε νά θεσμοθετείται τελικά ή διαρκής 
βελτίωση τής Ιεραρχικής θέσης δλων τών φορέων. 
Διαμορφώνεται δηλαδή μιά συνεχής ίεραρχική κλίμα
κα δπου κάθε ύπάλληλος —άπόφοιτος τής μέσης 
γενικής ή τής ανώτατης έκπαιδευτικής βαθμίδας— έχει 
τή δυνατότητα νά άνέβει σχεδόν μέχρι τήν κορυφή 
άνάλογα μέ τήν προϋπηρεσία του (καί ώς ένα βαθμό τήν 
άποδοτικότητά του). Ά ν  καί οί άνώτατες θέσεις τών 
έπιμέρους κλάδων τής διοίκησης (γενικός διευθυντής, 
νομικός ή οίκονομικός σύμβουλος κλπ) καταλαμβάνον
ται δπως ήδη είπαμε άπό τούς άποφοίτους τής πανεπι
στημιακής βαθμίδας (δχι σπάνια άπαιτεΐται καί διδα
κτορικό δίπλωμα), έντούτοις, δλη ή υπόλοιπη Ιεραρχι
κή κλίμακα πού περιλαμβάνει τόσο τά μεσαία δσο καί 
τά άνώτερα ίεραρχικά έπίπεδα μπορεΐ νά καταληφθεί 
τόσο άπό τούς άποφοίτους τής πανεπιστημιακής βαθμί
δας δσο καί άπό τούς άποφοίτους τής μέσης έκπαιδευτι- 
κής βαθμίδας3. Ό σ ο ι κατέχουν ένα πανεπιστημιακό 
δίπλωμα έχουν άπλά τήν ευκαιρία νά φθάσουν πιό 
γρήγορα στά άνώτερα «κλιμάκια» καθόσον προσλαμ
βάνονται μ* ένα υψηλότερο «βαθμό» άπ’ δτι οίάπόφοι- 
τοι τής μέσης έκπαίδευσης, έξελίσσονται βαθμολογικά

3. Ή  διάκριση βέβαια άνάμεσα στή χειρωνακτική καί τήν πνευμα
τική έργασία άναπαράγεται καί στό έσωτερικό τής κρατικής διοίκη
σης. Στό χώρο όμως τών άνώτερων καί μεσαίων στελεχών τό 
άνώτερο -μορφωτικό έπίπεδο- (π.χ. πανεπιστημιακό δίπλωμα) δέν 
έξαφαλίζει άναγκαστικά τήν τοποθέτηση ένός φορέα πρός τή μεριά 
τής πνευματικής έργασίας. σέ σχέση μέ κάποιους φορείς μέ 
χαμηλότερο -μορφωτικό έπίπεδο- (π.χ. απολυτήριο Λυκείου) όταν 
αύτοί οί τελευταίοι Εχουν μιά μεγαλύτερη προϋπηρεσία.
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μέ γρηγορότερο ρυθμό κλπ.
ΟΙ διαφορές μέ τή μεγάλη καπιταλιστική βιομηχα

νία, δπου τά Ιεραρχικά έπίπεδα είναι άπόλυτα διακριτά 
καί στεγανά καί άντιστοιχοΰν κατά κανόνα σέ άνάλογα 
«έπίπεδα μόρφωσης», είναι προφανείς. Έ τσι ό έργοδη- 
γός στή μεγάλη βιομηχανία μπορεΐ, μέ τήν προϋπηρε
σία καί τήν άποδοτικότητά του, νά αύξήσει τό μισθό 
καί τίς άρμοδιότητές του, άλλά οί άρμοδιότητες αύτές 
(δσο κι άν οί άλληλοεπικαλύψεις είναι πάντα παρού
σες) θά παραμείνουν πάντα άρμοδιότητες έργοδηγοΰ. 
Δέν θά γίνουν οδτε άρμοδιότητες ύπομηχανικοΰ οΟτε 
πολύ περισσότερο άρμοδιότητες μηχανικού. Τό ίδιο 
Ισχύει γιά τόν έργάτη, πού σάν άπόφοιτος τής κατώτε
ρης έκπαίδευσης μπορεΐ τό πολύ νά φτάσει στήν 
άρμοδιότητα τοΰ «άρχιεργάτη» ή (μέ τή βοήθεια τής 
«συνεχοΰς έκπαίδευσης») μπορεΐ Ιστω νά γίνει έργοδη- 
γός.

Στεγανοποιημένα είναι όμοίως καί τά ίεραρχικά 
έπίπεδα τοΰ διοικητικού μηχανισμοΰ τών έπιχειρήσε- 
ων. “Ετσι άπ* τή μιά βρίσκουμε τό άνώτερο έπίπεδο τών 
managers καί τών assistant managers πού καταλαμβάνε
ται άπό άποφοίτους τής πανεπιστημιακής βαθμίδας καί 
άπό τήν άλλη, τό έπίπεδο (ή τά έπίπεδα) τών μεσαίων (ή 
κατώτερων) διοικητικών στελεχών.

Βέβαια στήν ίεραρχία τοΰ διοικητικοΰ μηχανισμοΰ 
τής καπιταλιστικής έπιχέίρησης είναι δυνατό νά έμφα- 
νιστοΰν κάποιες άναντιστοιχίες άνάμεσα στή θέση πού 
καταλαμβάνουν όρισμένοι φορείς καί στό έπίπεδο τής 
έκπαίδευσής τους. Τό πιό χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι 6 κεφαλαιοκράτης πού (πέρα άπό τήν ούσιαστική) 
κατέχει τή νομική Ιδιοκτησία τών μέσων παραγωγής 
καί άσκεΐ έτσι τήν άνώτατη διεύθυνση μιας έπιχείρη- 
σης άνεξάρτητα άπό τά «τυπικά του προσόντα». Ε ν 
τούτοις καί έδώ ή άντιστοιχία παραγωγικής ίεραρχίας- 
έκπαίδευσης τείνει νά άποκατασταθεΐ καθώς, στή 
μεγάλη βιομηχανία, οί μετοχικές άνώνυμες έταιρεΐες 
έκτοπίζουν συνεχώς τήν παραδοσιακή οίκογενειακή
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έπιχείρηση καί οί άνώτατοι managers τούς παραδοσια
κούς κεφαλαιοκράτες.

Μπορούμε λοιπόν στό σημείο αύτό νά διατυπώσουμε 
τό βασικό συμπέρασμά μας: Ή  έκπαιδευτική δομή καί 
Ιεραρχία, ή οίκοδόμηση τής έκπαιδευτικής λειτουργίας 
σέ τρία διακριτά Ιεραρχικά έπίπεδα βρίσκεται σέ 
άντιστοιχία, πρώτα άπ’ δλα, μέ τή δομή καί τήν 
Ιεραρχία τής ίδιας τής καπιταλιστικής παραγωγής. Ή  
έκπαιδευτική δομή καί Ιεραρχία προκύπτει σάν άποτέ- 
λεσμα τών άναγκών τής παραγωγικής Ιεραρχίας, άντα- 
νακλά άκριβώς, πρώτα άπ’ δλα αύτή τήν καπιταλιστική 
παραγωγική Ιεραρχία.: Κατ’ έπέκταση ή έκπαιδευτική 
δομή καί Ιεραρχία άντιστοιχεΐ, άν καί μέ περισσότερο 
συγκεχυμένο τρόπο, στή δομή καί τήν Ιεραρχία πού 
άναπαράγεται στά πλαίσια τού συνολικού κοινωνικού 
καταμερισμού έργασίας4.

4. Τά δσα εΙπώθηκαν πιό πάνω δέν πρέπει νά μάς κάνουν νά 
ξεχάσουμε τή βασική διάκριση, τή βασική τομή πού άναπαράγει ή 
καπιταλιστική βιομηχανική έπιχείρηση: Ά π ’ τή μιά τίς (άμεσα 
παραγωγικές ή μή) «λειτουργίες του κεφαλαίου» πού περιλαμβάνουν 
τήν οίκονομική διεύθυνση, τόν έλεγχο καί τήν έπιτήρηση τής 
παραγωγικής διαδικασίας (λειτουργίες πού προϋποθέτουν τήν κατο
χή τής «γνώσης»), καί άπό τήν άλλη τίς λειτουργίες τής έργατικής 
τάξης, τής χειρωνακτικής έργασίας. Παράλληλα δέν πρέπει νά 
ξεχνάμε πώς ή σημαντικότερη δευτερεύουσα διάκριση είναι αύτή, μέσα 
ατό χώρο τών «λειτουργιών τοϋ κεφάλαιου», άνάμεσα στούς φορείς 
πού τείνουν νά ένσωματωθοΰν στό «συνολικό έργάτη», πού συμμετέ
χουν δηλαδή στήν άμεσα παραγωγική έργασία, καί γίνονται έτσι 
αντικείμενο κεφαλαιοκρατικής έκμετάλλευσης (έργοδηγοί, τεχνολό
γοι άκόμα καί μηχανικοί), καί στούς φορείς πού έντάσσονται στίς 
θέσεις διευθύνσης ίζω άπό τήν παραγωγή (μάνατζερς). Οί πρώτοι 
άνήκουν στή μικροαστική τάξη, οί δεύτεροι στήν άστική. 'Επειδή 
όμως ή διάκριση χειρωνακτικής καί πνευματικής έργασίας άναπα- 
ράγεται καί στό έσωτερικό κάθε έπιμέρους κατηγορίας φορέων, 
έχουμε τίς (στεγανοποιημένες) ίεραρχικές καί «μορφωτικές» διακρί
σεις, άνάμεσα στούς μηχανικούς καί τούς τεχνολόγους, τούς τεχνο
λόγους καί τούς έργοδηγούς, πού πρίν άναφέραμε. Καί έδώ πάλι δέν 
έχουμε νά κάνουμε μέ τά ϊσα σκαλοπάτια μιας κανονικής κλίμακας. 
Έ τσι οί μηχανικοί άν καί ώς ένα βαθμό άσκοϋν παραγωγική
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Ή  πυραμιδωτή λοιπόν οίκοδόμηση τοΰ έκπαιδευτι- 
κοΰ συστήματος δέν άνάγεται σέ κάποια «έπίπεδα 
μόρφωσης» άνεξάρτητα άπό τό καπιταλιστικό σύστημα 
καί τίς κοινωνικές σχέσεις έξουσίας. Είναι τό άμεσο 
άποτέλεσμα τών σχέσεων κυριαρχίας-ύποταγής, διευ- 
θυνόντων-διευθυνομένων, πάνω στίς όποιες στηρίζεται 
ή καπιταλιστική έξουσία. Ή  οίκοδόμηση λοιπόν τοΰ 
έκπαιδευτικοΰ συστήματος σέ τρεις βασικές ίεραρχικές 
βαθμίδες (άνώτατη, μέση-άνώτερη, κατώτερη-ύποχρεω- 
τινή) θά διατηρείται καί θά άναπαράγεται δσο διατη
ρείται καί άναπαράγεται ό καπιταλιστικός τρόπος 
παραγωγής καί ό καπιταλιστικός κοινωνικός καταμερι
σμός έργασίας.

Παράλληλα άπ τά πιό πάνω γίνεται φανερό πώς άν 
είναι χοντρικά σωστό δτι ή κατώτερη βαθμίδα τής 
έκπαίδευσης προετοιμάζει καί προσανατολίζει στήν 
παραγωγή τούς φορείς τής χειρωνακτικής έργασίας, 
δτι ή πανεπιστημιακή βαθμίδα έκπαιδεύει αύτούς πού 
θά άναλάβουν κάποιες διευθυντικοΰ χαρακτήρα λει
τουργίες ή πού θά ένταχθοΰν στίς διαδικασίες άναπαρα- 
γωγής τής γνώσης καί δτι τέλος ή μέση έκπαιδευτική 
βαθμίδα προσανατολίζει στήν παραγωγή τά «μεσαία 
στελέχη», τούς «Ιμάντες μεταβίβασης», κλπ., έχουμε

έργασία, έντούτοις παράλληλα άσκοϋν λειτουργίες διεύθυνσης καί 
συνολικού έλέγχου τής παραγωγής καί διαχωρίζονται Ετσι άπό τούς 
«Ιμάντες μεταβίβασης-, τούς τεχνολόγους καί τούς Εργοδηγούς. Τό 
«μορφωτικό τους έπίπεδο» Εξάλλου ταυτίζεται μ' αύτό τών «μή 
(παραγωγικά) Εργαζομένων», τών μάνατζερς. 'Αντίστοιχες διακρί
σεις — άν καί λιγότερο Εντονες καί στεγανοποιημένες — άνάμεσα 
στήν πνευματική καί στή χειρωνακτική έργασία — βρίσκουμε καί 
στούς διοικητικούς μηχανισμούς τών έπιχειρήσεων καί στό χώρο 
τών κρατικών μηχανισμών.-Καί έδώ θά πρέπει νά Εντοπίζουμε τίς 
βασικές διαχωριστικές γραμμές άνάμεσα στούς άστούς καί τούς 
μικροαστούς (στίς έπιχειρήσεις), άνάμεσα στήν κυβερνώσα τάξη 
(άνώτατα στελέχη) καί τήν υπόλοιπη κρατική γραφειοκρατία (στούς 
κρατικούς μηχανισμούς) καί τίς δευτερεύουσες διαχωριστικές γραμ
μές άνάμεσα στά μεσαία καί άνώτερα (μικροαστικά) στελέχη άπ' τή 
μία καί στά κατώτερα (μικροαστικά) στελέχη άπ' τήν άλλη.
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δηλαδή νά κάνουμε μέ μιά διαίρεση σέ τρεις βασικούς 
(εραρχικούς κοινωνικούς χώρους «άρμοδιοτήτων» πού 
άντανακλοΰν τήν ταξική διαίρεση τής κοινωνίας, 
έντούτοις, άλλο τόσο είναι σωστό καί πρέπει έδώ νά τό 
προσέξουμε, πώς οί Ιεραρχικοί αύτοί χώροι, πρός τούς 
όποιους προσανατολίζει τούς κοινωνικούς φορείς ή 
έκπαίδευση, δέν άντιστοιχοΰν μονοσήμαντα σέ μιά 
συγκεκριμένη τάξη, σέ μιά συγκεκριμένη ταξική πρα
κτική. Αντίθετα κάθε συγκεκριμένος Ιεραρχικός χώ
ρος («άρμοδιοτήτων») περιλαμβάνει (κατά κανόνα) στά 
πλαίσια ένός καπιταλιστικού κοινωνικοΰ σχηματι
σμού, περισσότερες άπό μιά ταξικές πρακτικές. Γιά 
παράδειγμα ό άνώτερος Ιεραρχικά χώρος άκόμη καί 
μέσα στό έργοστάσιο, άν καί άντιστοιχεΐ σέ πρακτικές 
πού διασφαλίζουν τόν Ελεγχο τών μέσων παραγωγής 
άπό τό κεφάλαιο καί τό χωρισμό τοΰ έργάτη άπό τά 
μέσα παραγωγής, δέν περιλαμβάνει μόνο τούς άστούς, 
τούς φορείς πού κατέχουν τήν ούσιαστική οίκονομική 
κυριότητα καί νομή τών μέσων παραγωγής, άλλά καί 
μιά σειρά φορείς πού άναλαμβάνουν τομείς τής οίκονο- 
μικής καί «τεχνικής» διεύθυνσης καί έπιτήρησης τής 
παραγωγής, χωρίς νά Εχουν προσβάσεις στή «γενική 
διεύθυνση» καί στίς σχέσεις ούσιαστικής Ιδιοκτησίας 
τών μέσων παραγωγής, μιά σειρά φορείς πού έντάσσον- 
ται στή μικροαστική τάξη. Ή  διάκριση τών «άρμοδιο- 
τήτων», δπως καί ή στενά συνυφασμένη μ' αύτή 
διάκριση χειρωνακτικής καί πνευματικής έργασίας, 
πηγάζει άλλά δέν Επικαλύπτεται σ’ Ενα καπιταλιστικό 
κοινωνικό σχηματισμό, μέ τή διάκριση άνάμεσα στίς 
διαφορετικές ταξικές πρακτικές5.

Τελειώνοντας άξίζει νά σημειώσουμε δτι τό γενικό 
σχήμα τής άντιστοιχίας άνάμεσα στίς συγκεκριμένες 
κοινωνικές λειτουργίες κάποιων κοινωνικών φορέων 
καί στό «μορφωτικό τους έπίπεδο» διαμορφώνεται στήν 
τελική του μορφή καί «τροποποιείται», στά πλαίσια

5. Βλ. Nicos Poulantzas δ.π.
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κάθε κοινωνικού σχηματισμού, άνάλογα μέ τή φάση 
καί τή συγκυρία τής ταξικής πάλης. Πρόκειται γιά 
κάποιες «τροποποιήσεις» καί Ιδιαιτερότητες πού έμφα- 
νίζονται μέ περισσότερο όξυμένο τρόπο έξω άπό τήν 
παραγωγή, Ιδιαίτερα μέσα στόν κρατικό μηχανισμό. 
Γιά παράδειγμα, τό σχετικό υψηλό ποσοστό, στήν 
'Ελλάδα, δημοσίων ύπαλλήλων μέ πανεπιστημιακό 
δίπλωμα, χωρίς νά άντικρούει τίς παραπάνω γενικές 
διαπιστώσεις μας, μπορεϊ νά έρμηνευθεϊ μόνο άν 
πάρουμε ύπ' δψη μας τήν Ιστορική έξέλιξη τοΰ 
έλληνικοΰ κοινωνικοΰ σχηματισμοΰ, τόν κοινωνικό 
ρόλο τής μικροαστικής τάξης στή σύγχρονη Ελλάδα; 
κλπ.

5:2. Εκπαιδευτική δομή καί έσωτερικές διαφοροποιή
σεις τής έκπαιδευτικής λειτουργίας

Δέν είναι πρόθεσή μας νά άσχοληθοΰμε μέ τό ζήτημα 
τής έσωτερικής λειτουργίας τοΰ έκπαιδευτικοΰ μηχανι
σμού, τής σχολικής διδασκαλίας, τίς παιδαγωγικές 
σχέσεις, κλπ. Πρόκειται γιά ένα Ιδιαίτερο θέμα μέ 
έξαιρετική σημασία πού άπαιτεϊ σίγουρα μιά είδική καί 
συγκεκριμένη μελέτη. Σ’ δτι άφορά τή βιβλιογραφία, 
σημαντικότατες είναι οί άναφορές στό ζήτημα πού 
γίνονται στά πλαίσια τής μελέτης τής κατανεμητικής 
λειτουργίας τοΰ γαλλικοΰ σχολείου άπό τούς Baudelot- 
Establet6.

Πρόθεσή μας έδώ είναι άπλά νά τονίσουμε τίς κατά 
τή γνώμη μας σημαντικότερες γενικές διαφοροποιή
σεις στήν έσωτερική λειτουργία τών ξεχωριστών βα
θμιδών τοΰ έκπαιδευτικοΰ μηχανισμοΰ, πού προκύ
πτουν σάν άποτέλεσμα τοΰ σχετικά διαφοροποιημένου 
ρόλου πού παίζει κάθε Ιδιαίτερη έκπαιδευτική βαθμίδα

6. -L’ école capitaliste en France».
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στά πλαίσια τής συνολικής άναπαραγωγικής λειτουρ
γίας τής έκπαίδευσης.

Ή  έκπαιδευτική πυραμίδα, λοιπόν, διαμορφώνεται 
τελικά, σύμφωνα μέ δσα είπαμε προηγούμενα, ώς έξής:

Ή  κατώτερη-ύποχρεωτική βαθμίδα ΰφίσταται κύρια 
σάν γενική έκπαίδευση καί άγκαλιάζει τό σύνολο τοϋ 
ύπό ένταξη κοινωνικού σώματος. Παρέχει συστηματι
κά τίς κυρίαρχες πρακτικές Ιδεολογίες καί τίς γενικές 
(έμπειρικές) γνώσεις πού είναι άπαραίτητες γιά μιά 
όποιαδήποτε «εύρύτερη μόρφωση». Ταυτόχρονα άπο- 
τελεΐ τήν κοινωνικά άναγκαία έκπαίδευση τής έργατι
κής τάξης, τών λαϊκών τάξεων τής ύπαίθρου κλπ. Σάν 
ταχύρρυθμη έπαγγελματική έκπαίδευση, χτισμένη δί
πλα στήν κατώτερη γενική έκπαίδευση καλείται νά 
διαμορφώσει καί νά προσανατολίσει στήν άμεση παρα
γωγική διαδικασία τήν «ειδικευμένη έργασία».

Ή  μέση έκπαίδευση, δηλαδή τό Λύκειο καί ή 
λεγόμενη ’Ανώτερη ’Εκπαίδευση, σάν γενική έκπαί
δευση άποτελεΐ τήν είσαγωγή στίς κύριες ένότητες τών 
φυσικών έπιστημών καί τών θεωρητικών Ιδεολογιών. 
Ταυτόχρονα συνιστά μιά διαδικασία έντονότατης άπο- 
τύπωσης τών πρακτικών Ιδεολογιών. Άποτελεΐ τή 
βάση δπου χτίζεται ή άνώτατη έπαγγελματική έκπαί
δευση. Ά ρκεΐ σάν γενική έκπαίδευση γιά τήν ένταξη 
σέ όρισμένες κοινωνικές-έπαγγελματικές λειτουργίες, 
γιά τίς όποιες δέν άπαιτεΐται κάποια είδικότερη έκπαί
δευση τής έργατικής δύναμης. Σάν έπαγγελματική 
έκπαίδευση, τέλος, χτισμένη δίπλα ή πάνω στή μέση 
γενική έκπαίδευση, ή άκόμα πάνω στή στοιχειώδη 
(γενική) έκπαίδευση, άποτελεΐ, σ’ δτι άφορά κύρια τήν 
παραγωγική διαδικασία, τήν έκπαίδευση τών «Ιμάν
των» πού συνδέουν τή διεύθυνση μέ τούς άμεσους 
παραγωγούς. Δέν πρόκειται γιά φορείς τής έπιστημονι- 
κής ή θεωρητικής γνώσης άλλά γιά φορείς κάποιων 
πορισμάτων καί κάποιων «συνταγών» πού καλούνται νά 
τίς έφαρμόσουν στήν πράξη.
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Ή  άνώτατη έκπαιδευτική βαθμίδα ύφίσταται μόνο 
σάν έπαγγελματική έκπαίδευση7 καί είναι δομημένη 
κύρια πάνω στή μέση γενική έκπαίδευση καί δευτερευ- 
όντως πάνω στή μέση έπαγγελματική. Προσανατολίζει 
τούς Εκπαιδευόμενους φορείς σέ κατηγορίες θέσεων γιά 
τίς όποϊες άπαιτεΐται ή γνώση ένός συγκεκριμένου 
θεωρητικού τομέα. Άπαιτεΐται δηλαδή ή κατοχή ένός 
τομέα άπό τίς φυσικές έπιστήμες, ή κατοχή τών 
άστικών «διευθυντικών κανόνων» ή τών θεωρητικών 
Ιδεολογιών κλπ. Σ’ αύτή τή βαθμίδα άνατίθεται ή 
έκπαίδευση τών φορέων τής οίκονομικής έκμετάλλευ- 
σης, ή έκπαίδευση τών έπιστημόνων καί τών έρευνη- 
τών, ή έκπαίδευση τών Ιδεολόγων τής δρχουσας τάξης. 
Ά π’ αύτό τό χώρο στρατολογούνται κατά κανόνα τά 
άνώτατα στελέχη τών κρατικών μηχανισμών, τά άνώτε- 
ρα τεχνικά στελέχη κλπ.

Ή  πρώτη λοιπόν διαφοροποίηση άφορά τό περιεχό
μενο τής παρεχόμενης γνώσης. Προϋπόθεση δμως γι’ 
αύτή τή διαφοροποίηση είναι τό νά ταξινομηθεί ή 
γνώση καί νά χωριστεί σέ βασικά (εραρχικά έπίπεδα 
—άφοΰ προηγούμενα συγκροτηθεί σ’ ένα «δλοκληρω- 
μένο σώμα». νΗ γενική έκπαίδευση καί πρώτα άπ’ δλα 
ή ύποχρεωτική (κατώτερη) γενική έκπαίδευση θεωρεί
ται δτι άποτελεΐ τήν είσαγωγή σέ όλόκληρη τήν

7. Μί τήν Εννοια πού όρΐσαμε στά προηγούμενα τήν Επαγγελματική 
έκπαίδευση (δρος γιά τήν κοινωνική-έπαγγελματική Ενταξη καί 
κινητικότητα κλπ.) κι δχι σάν μιά τεχνικού χαρακτήρα ειδίκευση 
πού άντιστοιχεΐ έπακριβώς σέ μιά έπαγγελματική πρακτική.: Έ χει 
δίκιο Επομένως ό Ν. Poulantzas δταν παρατηρεί: «Τό νά πούμε 
σήμερα δτι Ενα πανεπιστημιακό δίπλωμα στίς κοινωνικές έπιστή
μες, τίς έπιστήμες τού ανθρώπου, τά νομικά κλπ. δέν προσφέρει 
καμιά δυνατότητα άξιοποίησής του σύμφωνα μέ τά «προσόντα» πού 
παριστά, είναι σχετικά λάθος κατά τήν Εννοια δτι ό ρόλος τού 
πτυχίου δέν είναι νά πιστοποιήσει μιά συγκεκριμένη ειδίκευση τών 
γνώσεων, άλλά νά τοποθετήσει γενικά τούς φορείς του στό στρατό
πεδο τής πνευματικής έργασίας καί στήν Ιδιαίτερη Ιεραρχία της. 
δηλαδή νά αναπαράγει τό χωρισμό άνάμεσα στήν πνευματική καί τή 
χειρωνακτική έργασία» δ.π. σελ. 229.
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ΰπάρχουσα γνώση.
Ή  όρθολογική ταξινόμηση τής γνώσης, ή όρθολογι

κή δόμηση τής έκπαιδευτικής διαδικασίας, ή άξιοκρα
τική όργάνωση τής πρόσβασης στή γνώση κλπ., σάν 
λειτουργίες πού νομιμοποιούν τήν καπιταλιστική έκ
παίδευση καί τήν καπιταλιστική κοινωνία γενικότερα, 
είναι ζητήματα πού θά μάς άπασχολήσουν στό έπόμενο 
κεφάλαιο αύτού τοΰ βιβλίου. Έδώ θά μείνουμε μόνο 
στίς πλευρές τοΰ ζητήματος ποΰ άφοροΰν τή γενική 
άντιστοιχία άνάμεσα στήν κοινωνική δομή καί Ιεραρ
χία καί στήν ίεραρχία τής έκπαίδευσης. .

Ή  κατάτμηση τής γνώσης σέ έπιμέρους θέματα, 
τομείς καί πειθαρχίες συνδέεται, ώς γνωστόν στενά καί 
καθορίζεται άπό τήν κατάτμηση τών διαφορετικών 
κοινωνικών λειτουργιών στά πλαίσια τοΰ κοινωνικοΰ 
καταμερισμού έργασίας. -Παράλληλα βέβαια, μιά «δεύ
τερη» κατάτμηση τής γνώσης προκύπτει σάν άποτέλε- 
σμα τής νοητικής άντιμετώπισης τής φύσης καί τοΰ 
κοινωνικοΰ. Αύτό πού μάς ένδιαφέρει έδώ είναι ή 
παρέμβαση τοΰ έκπαιδευτικοΰ μηχανισμοΰ πρώτα άπ' 
δλα γιά νά καθορίσει ποιά είναι ή γνώση, γιά νά 
συγκροτήσει δηλαδή τό συνολικό «άντικειμενικά σω
στό» (καί κοινωνικά άποδεκτό) σώμα τής γνώσης καί 
κατόπιν γιά νά διαχωρίσει τό σώμα αύτό τής γνώσης σέ 
κάποιες βασικές βαθμίδες πού δομούνται Ιεραρχικά. 
Πρόκειται γιά μιά παρέμβαση πού στήν κύρια πλευρά 
της δέν υπαγορεύεται άπό γνωστικοεπιστημονικά κρι
τήρια —δπως υποστηρίζουν οί άπολογητές τής καπιτα
λιστικής έκπαίδευσης. 'Αντίθετα πηγάζει άπό τή συνο
λική κοινωνική άναπαραγωγική λειτουργία τής έκπαί
δευσης. .

Ή  ένοποίηση τής γνώσης, ή συγκρότηση τοΰ 
άδιαφιλονίκητου, άντικειμενικά σωστού, στεγανοΰ καί 
άκαμπτου σώματος τής γνώσης παραπέμπει, θεμελιώνε
ται καί θεμελιώνει τήν (άστική) ένότητα τοΰ έθνους, 
τής έθνικής συνείδησης, τοΰ έθνικοΰ πολιτισμοΰ. Ή  
έκπαιδευτική λειτουργία σάν στοιχείο τής κρατικής
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λειτουργίας, έγγυάται αύτή τήν ένότητα. Παράλληλα ή 
ένοποίηση τής γνώσης έπιτρέπει ή καλύτερα κάνει 
δυνατή τήν ένοποίηση, τήν ένιαία συγκρότηση τοϋ 
κρατικού έκπαιδευτικοϋ μηχανισμού. Κάνει άκόμα 
δυνατή τήν Ιεραρχική ταξινόμηση τής γνώσης.

Ό  Ιεραρχικός χωρισμός καί ή ταξινόμηση τής 
γνώσης, ή διαφοροποίηση τού έκπαιδευτικοϋ λόγου 
κατά βαθμίδα ή κλάδο τοϋ έκπαιδευτικοϋ μηχανισμού 
άκολουθεΐ τήν έκπαιδευτική (εραρχία καί φυσικά 
πηγάζει καί καθορίζεται άπό τίς άνάγκες τής καπιταλι
στικής παραγωγικής καί κοινωνικής Ιεραρχίας..Πα
ράλληλα ό Ιεραρχικός αύτός χωρισμός τής γνώσης 
άποκαθιστά μιά άντιστοιχία άνάμεσα στή φυσιολογική 
ήλικία καί τή γνώση πού ή άποδοχή τους προϋποθέτει 
τήν άποδοχή τής άστικής κοινωνικής τάξης καί πει
θαρχίας. Ό χ ι μόνο γιατί καθώς κυριαρχεί τό πρότυπο 
τοϋ «ώριμου όλοκληρωμένου καί μορφωμένου Ανθρώ
που» ή «μόρφωση καί ή ώριμότητα» τού έργάτη 
(άπόφοιτου τής στοιχειώδους έκπαίδευσης) ταυτίζεται 
μέ τή «μόρφωση καί ώριμότητα» τού παιδιού τών 
13— 14 χρόνων (αύτή είναι ή «κανονική» ήλικία τού 
άποφοίτου τής ύποχρεωτικής έκπαίδευσης), άλλά κύ
ρια γιατί ό έκπαιδευτικός μηχανισμός σάν ό μοναδικός 
θεσμός πού μπορεΐ νά εΙσάγει τόν έκπαιδευόμενο στή 
Γνώση, τόν άναγκάζει παράλληλα (ή μάλλον πρίν 
άποκτήσει τήν όποιαδήποτε γνώση) νά άποδεχθεΐ καί 
νά ύποταχθεΐ σέ μιά συγκεκριμένη (σχολική) πειθαρχία 
καί σ’ ίνα συγκεκριμένο (σχολικό) τρόπο ζωής/. Γιά νά 
γίνει δυνατή ή πρόσβαση στή γνώση πρέπει νά γίνει 
πρώτα άποδεκτή καί ή άντιστοιχία ήλικίας-γνώσης καί 
ή έκπαιδευτική πειθαρχία. Πρόκειται γιά μιά πειθαρχία 
πού διαφοροποιείται κατά βαθμίδα τοϋ έκπαιδευτικοϋ 
μηχανισμού (άρα καί κατά ήλικία), καί πού έπιφορτίζε- 
ται, δπως είναι προφανές, μέ τή «διάπλαση τής προσω
πικότητας» τοϋ έκπαιδευόμενου, μέ τήν άποτύπωση τής 
κυρίαρχης Ιδεολογίας.

Πέρα λοιπόν άπό τό περιεχόμενο τού έκπαιδευτικοϋ
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λόγου, ή έκπαιδευτική λειτουργία διαφοροποιείται 
κατά κλάδο τοΰ έκπαιδευτικοΰ μηχανισμοΰ ώς πρός τήν 
πειθαρχία, τό έσωτερικό λειτουργικό, τήν όργάνωση 
τοΰ χρόνου τοΰ έκπαιδευόμενου. Ό  έκπαιδευτικός 
λόγος μάλιστα δένεται καί άλληλοκαθορίζεται μέ τήν 
δλη έσωτερική λειτουργία καί όργάνωση τοΰ έκπαιδευ- 
τικοΰ χρόνου.

Ή  κατώτερη (ύποχρεωτική) έκπαίδευση στοχεύει 
πάνω άπ’ δλα νά έγχαράξει στούς έκπαιδευόμενους 
τούς βασικούς κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς πού 
συνδέονται μέ τίς Ιδέες τής πειθαρχίας, τής τάξης, τής 
ύπακοής, άλλά καί τής ήθικής, τής έργατικότητας, 
άκρίβειας, εύθύνης, «αίσθησης τοΰ καθήκοντος», καί 
όπωσδήποτε τής «φιλοπατρείας», τής θρησκευτικής 
πίστης κλπ.» Οί αύθόρμητες άντιστάσεις «τών παιδιών» 
στούς ήθικούς κανόνες καί τήν (κοινωνική) τάξη καί 
πειθαρχία πρέπει νά έκμηδενισθοΰν, νά άπαγορευτοΰν, 
νά τιμωρηθούν. Ή  έκπαιδευτική λειτουργία παίρνει 
μιά μορφή άπόλυτα Ιεραρχημένη καί καταπιεστική, 
άπαιτεΐ μιά άπόλυτα πειθαρχημένη «σχολική ζωή» τοΰ 
έκπαιδευόμενου. .’Αρκεί νά έχουμε στό μυαλό μας τίς 
δυνατότητες άντίστασης καί «αύτοδύναμης σκέψης» 
πού έχει ό έκπαιδευόμενος, στίς ήλικίες πού άναφερό- 
μαστε, γιά νά καταλάβουμε (ή νά ξαναθυμηθοΰμε) τήν 
τρομακτική δύναμη έπιβολής πού άναπτύσσει ό έκπαι- 
δευτικός μηχανισμός, τήν τεράστια «διαπαιδαγωγητι- 
κή» δύναμη τής σχολικής πειθαρχίας καί τοΰ σχολικοΰ 
λειτουργικού πού όργανώνει τώρα κατά προτεραιότητα 
τό χρόνο τοΰ μικρού μαθητή. Ή  ψυχαγωγία καί τό 
παιχνίδι έξοβελίζονται άπό τήν «κανονική» σχολική 
λειτουργία, άπό τή διαδικασία τής μάθησης. Ή  ψυχα
γωγία άνήκει στό «διάλειμμα», άντιπαρατίθεται στήν 
έκμάθηση, στό διακανονισμένο χρόνο, στήν ύπακοή.

8. Βλ. καί J. Groll: «Erziehung in gesellshalTtlichen Reproduktions 
prozcss. Voriiberlegungen zur Erziehungstheorie in praktischer Absi- 
chl» Suhrkamp Verlag 1975.
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Ά λλά καί τό παιχνίδι στό διάλειμμα πρέπει νά 
υποτάσσεται σέ κάποιους κανόνες καί σ’ Ινα Ελεγχο. 
"Οσο γιά τόν μή δεσμευμένο χρόνο, τόν «έλεύθερο 
χρόνο», πού ή έξουσία πάνω στόν έκπαιδευόμενο 
περνάει άπό τό σχολείο στούς γονείς, ύπάρχουν καί γι’ 
αύτόν καθήκοντα καί ύποχρεώσεις: Ή  «κατ’ οίκον 
έργασία». Ό  μαθητής ένσωματώνεται σ’ ένα όλόκληρο 
τελετουργικό δπου κάθε ένέργειά του έλέγχεται καί 
κρίνεται σύμφωνα μέ κάποιους σταθερούς κώδικες 
άρμόζουσας συμπεριφοράς. Γιά κάθε ένέργειά ύπάρχει 
τό σωστό καί τό λάθος ή ήθική άξιολόγηση, ή 
ποσοτική μέτρηση, ή άπειλή τής «τιμωρίας». Ά πό 
κάθε συμπεριφορά έξοβελίζεται τό τυχαίο, τό «περιτ
τό», τό μή «σοβαρό» αύτό πού δέν μπορεΐ νά άξιολογη- 
θεΐ ήθικά, πού δέν μπορεΐ νά μπει στούς προκατασκευα- 
σμένους κώδικες τοΰ σωστού καί τοΰ λάθους. : Ή  
σχολική πειθαρχία έρχεται νά δεθεί μέ τό περιεχόμενο 
τοΰ έκπαιδευτικοϋ λόγου. Ό  λόγος τής στοιχειώδους 
γενικής έκπαίδευσης, ούμανιστικός, φορμαλιστικός, 
έθνικιστικός, άκαμπτος, άπόλυτος, χωρίς άντιφάσεις, 
ψευτοκοινωνικός, σεμνότυφος καί προγονόπληκτος, 
μακρυά άπό τήν παραγωγή καί τίς κοινωνικές σχέσεις, 
διαμεσολαβεί καί άποτυπώνει μέ τόν πιό άποτελεσματι- 
κό τρόπο τήν «ήθική καί έθνική συνείδηση» τοΰ 
μελλοντικοΰ έργαζόμενου,: δένεται άρρηκτα μέ τό 
σχολικό λειτουργικό, τή σχολική πειθαρχία. Δέν είναι 
λοιπόν οΰτε ή άντιπάθεια τοΰ άστοΰ πρός τήν έργασία, 
ούτε ό άναχρονισμός τών έκπαιδευτικών ύπευθύνουν 
πού «εύθύνονται» γιά τό φορμαλισμό τής στοιχειώδους 
έκπαίδευσης γιά τό συντηρητισμό της καί τό ξέκομμά 
της άπό τήν παραγωγή.· Είναι ή ίδια ή άπρόσωπη 
καθολικότητα καί ό όλοκληρωτισμός τής άστικής 
Ιδεολογίας καί κοινωνίας πού έπιβάλλουν, διατηρούν 
καί άναπαράγουν τό σχολικό «Όρμαλισμό καί όλοκλη- 
ρωτισμό.

Ή  άνώτατη (πανεπιστημιακή) βαθμίδα τής έκπαίδευ
σης, άντίθετα, δέν άπευθύνεται σέ «παιδιά», άλλά σέ
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«διαμορφωμένους άκαδημαϊκούς πολίτες». Σέ «άκαδη- 
μαϊκούς πολίτες», οί όποιοι μάλιστα πρόκειται νά 
άναλάβουν σέ λίγα χρόνια κάποιες λειτουργίες πού 
άπαιτοΰν «κριτική σκέψη», αύτοπεποίθηση, Ικανότητα 
γιά «γρήγορες καί σωστές άποφάσεις», «άνάληψη 
εύθυνών» κλπ. "Ετσι καί τό λειτουργικό πλαίσιο τοϋ 
Πανεπιστημίου θεσμοθετείται σέ μιά ριζικά διαφορετι
κή βάση σέ σχέση μέ τό σχολείο. Οί άκαδημαϊκές 
έλευθερίες κατοχυρώνονται.. 01 παρουσίες γίνονται 
ύποχρεωτικές, κατά κανόνα, μόνο στά έργαστήρια. Ό  
έλεγχος περνάει μόνο μέσα άπό τίς έξετάσεις. Φυσικά 
πρόκειται γιά κάποια δρια καί κάποιες έλευθερίες πού 
διευρύνονται ή συρρικνώνονται άνάλογα μέ τή συγκυ
ρία. ~'Η σύγχρονη έκπαιδευτική μεταρρύθμιση στίς 
Η.Π.Α. καί στήν Εύρώπη στοχεύει έτσι, άνάμεσα στά 
άλλα, στήν έντατικοποίηση τών σπουδών, στήν αϋξη- 
ση τοϋ άριθμοϋ καί τής συχνότητας τών έξετάσεων, 
στή θέσπιση μέτρων πού θά φέρνουν υποχρεωτικά τό 
φοιτητή δλο καί πιό συχνά στίς αίθουσες διδασκαλίας 
κλπ. Ό ί  άγώνες τών φοιτητών άπό τήν άλλη, έχουν 
συχνά σάν στόχο τή χαλάρωση τών μέτρων πού 
στοχεύουν στό συνεχή έλεγχο τής άπόδοσης, στή 
διεύρυνση παράλληλα τών άκαδημαϊκών καί πολιτικών 
έλευθεριών.-.Σέ κάθε περίπτωση πάντως πρόκειται γιά 
ένα έκπαιδευτικό πλαίσιο πολύ λιγότερο κατασταλτικό 
καί πειθαρχημένο σέ σχέση μέ τό σχολείο, γιά ένα 
παρεμβατισμό τοϋ έκπαιδευτικοϋ μηχανισμού πού δέν 
στηρίζεται σέ κάποιους κανόνες καθημερινής συμπερι
φοράς άλλά μεθοδεύεται μέσα άπό τόν περιοδολογημέ- 
νο έλεγχο τής άπόδοσης.

Ή  μέση έκπαίδευση παράλληλα άποκαθιστά μιά 
λειτουργία πού βρίσκεται «στό ένδιάμεσο» τών δύο 
λειτουργιών πού περιγράψαμε. Γιά τήν άκρίβεια ή 
μέση έκπαίδευση διασπάται σέ μιά λειτουργία σχολεί
ου (ή λεγόμενη «Μέση Έκπαίδευση», τό Λύκειο), άν 
καί συχνά λιγότερο αύταρχικοϋ άπό τό υποχρεωτικό 
σχολείο, καί σέ μιά λειτουργία πού μοιάζει περισσότε
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ρο μ’ αύτή τού Πανεπιστημίου, ή « ’Ανώτερη ’Εκπαί
δευση» <5ν καί σίγουρα ό Ελεγχος έδώ είναι πολύ πιό 
συχνός καί αυστηρός, τό λειτουργικό πλαίσιο διαφορο
ποιημένο καί πολύ περισσότερο αύταρχικό. ·' Η διαφο
ροποίηση αύτή στό έσωτερικό τής βαθμίδας πού 
έκπαιδεύει τά μελλοντικά «μεσαία στελέχη» όφείλεται 
σέ πολλούς λόγους. Έ τσ ι ή λεγάμενη Μέση Έ κπαί
δευση, τό Λύκειο (άκόμα καί τό Επαγγελματικό 
Λύκειο), είναι προσανατολισμένη ή έστω στηρίζεται 
κύρια στή γενική έκπαίδευση. Συμπληρώνει τή σχολι
κή «όλοκλήρωση τής προσωπικότητας», συνεχίζοντας 
άπό έκεΐ πού σταμάτησε ή ύποχρεωτική έκπαίδευση. 
Συστηματοποιεί, βαθαίνει καί έπεκτείνει τίς γνώσεις 
στίς όποιες έχει ήδη εΙσάγει τόν έκπαιδευόμενο ή 
βασική έκπαίδευση. "Αν καί πιστοποιεί τό πέρασμα 
τοΰ κύριου «φραγμού έπιλογής», τό πέρασμα τών 
έκπαιδευόμενων πρός τό στρατόπεδο τής πνευματικής 
έργασίας, έντούτοις έξακολουθεΐ νά άποτελεΐ τή συνέ
χεια τής γενικής Ιδεολογικής λειτουργίας τής στοιχει
ώδους έκπαίδευσης.9 Δέν μπορεΐ έτσι νά παραιτηθεί 
άπό τή σχολική λειτουργία καί τή σχολική πειθαρχία. 
Ή  « ’Ανώτερη ’Εκπαίδευση» (δπως καί ή άνώτατη), 
είναι άντίθετα προσανατολισμένη στή διαμόρφωση 
έπαγγελματιών, ήδη διαπαιδαγωγημένων «ήθικά καί 
έθνικά». ' Η έπαγγελματική κατάρτιση καί ό έπαγγελ- 
ματικός προσανατολισμός είναι τό κύριό της καθήκον. 
Ή  προσφυγή στήν «ήθική διαπαιδαγώγηση» καί τή 
σχολική πειθαρχία καθίσταται λιγότερο άναγκαία. ’ Εξ

9. Είναι ένδιαφέρον νά μελετήσουμε, γιά κάθε συγκεκριμένη περί
πτωση, τήν έσωτερική λειτουργία καί τήν πειθαρχία μέσα στούς δύο 
διαφορετικούς τύπους Λυκείων, τό γενικό (πού προετοιμάζει γιά τά 
πανεπιστήμια), καί τό τεχνικό-έπαγγελματικό (πού προετοιμάζει τήν 
άμεση Ενταξη τών φορέων στήν παραγωγή). Θά διαπιστώσουμε δτι 
υπάρχει ή τάση νά αύξηθεϊ ό φιλελευθερισμός καί ή -συζήτηση» 
στό «άνώτερο κύκλωμα» τών γενικών Λυκείων πού όδηγεϊ στά 
πανεπιστήμια. Ή  τάση αύτή είναι πιό έντονη στά πρότυπα (γενικά) 
Λύκεια, τά Λύκεια τών «άριστούχων» κλπ.
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άλλου οί άπόφοιτοι τής «’Ανώτερης ’Εκπαίδευσης» 
μπορεΐ σέ όρισμένες περιπτώσεις νά κληθούν νά 
παίξουν, μέσα στό έργοστάσιο, μιά λειτουργία συγγενι
κή μ’ αύτή τών μηχανικών-άποφοίτων τής άνώτατης 
βαθμίδας. Ή  « ’Ανώτερη ’Εκπαίδευση» δημιουργήθηκε 
άλλωστε Ιστορικά τελευταία, άφοΰ δηλαδή είχε οίκο- 
δομηθεΐ τό σύγχρονο έκπαιδευτικό σύστημα, σάν 
«μικρό Πανεπιστήμιο» πού έπιφορτιζόταν τό καθήκον 
νά καλύψει κάποιες «νέες άνάγκες» τοϋ «συστήματος 
άπασχολήσεως» στό μονοπωλιακό καπιταλισμό. Βέ
βαια άπό τήν άρχή τής θεσμοθέτησής της, ή έντατική 
καί συχνά ταχύρρυθμη έκπαιδευτική λειτουργία, ή 
σχετικά ύψηλή έξειδίκευση σέ σχέση μέ τό Πανεπι
στήμιο, ό τύπος τών διπλωμάτων, τό θεσμικό πλαίσιο 
λειτουργίας κλπ. τή διαφοροποιούσαν σημαντικά, δη
λαδή κοινωνικά, άπό τήν άνώτατη έκπαίδευση.

Βλέπουμε λοιπόν δτι τό περιεχόμενο τής έκπαίδευ
σης δένεται στενά μέ τό ίδιο τό έσωτερικό λειτουργικό 
τοϋ έκπαιδευτικοΰ μηχανισμού, καί διαφοροποιείται 
άπό έκπαιδευτική βαθμίδα σέ έκπαιδευτική βαθμίδα, 
άκριβώς έπειδή κάθε ξεχωριστή έκπαιδευτική βαθμίδα 
έπιφορτίζεται μέ τό καθήκον τής έπιλογής καί τοϋ 
προσανατολισμού τών έκπαιδευόμενων φορέων σέ δια
φορετικούς Ιεραρχικούς χώρους θέσεων στά πλαίσια 
τοϋ κοινωνικοΰ (καπιταλιστικοΰ) καταμερισμού έργα
σίας.

5.3 Έκπαίδευση καί ταξική κινητικότητα

"Ενα πολυσυζητημένο θέμα σχετικά μέ τήν έκπαίδευ
ση στόν καπιταλισμό είναι τό ζήτημα τής ούσιαστικής 
έκπαιδευτικής ίσοπολιτείας, έτσι ώστε νά καταστεί 
δυνατό νά φθάνουν στίς άνώτατες βαθμίδες τής έκπαί
δευσης οί πραγματικά άξιότεροι, άνεξάρτητα άπό τήν 
ταξική τους καταγωγή. Αύτό θά έπέτρεπε στούς γόνους 
τών λαϊκών τάξεων νά άνέβουν κοινωνικά, μέσα άπό
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τήν πρόσβασή τους στή μέση καί τήν πανεπιστημιακή 
παιδεία.

Μιά ματιά στίς στατιστικές τής έκπαίδευσης σέ 
όποιαδήποτε καπιταλιστική χώρα θά μάς έπιτρέψει νά 
δούμε δτι ή έκπαίδευση διευκολύνει τήν κοινωνική 
άνέλιξη τών γόνων τών λαϊκών τάξεων μόνο σ’ ένα 
ποσοστό έξαιρετικά μικρό.' Ή  κοινωνική αύτή άνέλιξη 
μάλιστα μιας μικρής μερίδας τών λαϊκών τάξεων δέν 
συντελεϊται σέ βάρος τών άνώτερων τάξεων. Δέν 
πρόκειται δηλαδή, κατά κανόνα, γιά μιά κινητικότητα 
άνταλλακτική, δπου δηλαδή τό πέρασμα μιας μερίδας 
φορέων άπό τίς λαϊκές τάξεις, τήν έργατική τάξη καί 
τήν άγροτιά, στά άνώτερα μικροαστικά στρώματα ή 
στήν άστική τάξη νά συντελεϊται παράλληλα μέ μιά 
άντίστοιχη κοινωνική ΰποβάθμιση μιας Ισάριθμης 
μερίδας έκπαιδευόμενων φορέων, μέ άνώτερη μικροα
στική ή άστική προέλευση, πού δέν καταφέρνουν νά 
φθάσουν στή μέση ή στήν άνώτατη έκπαίδευση κι έτσι 
προσανατολίζονται στίς θέσεις τής έργατικής τάξης 
στόν κοινωνικό καταμερισμό έργασίας. Πρόκειται 
πολύ περισσότερο γιά μιά κινητικότητα μονής κατεύ
θυνσης, γιά μιά δομική κοινωνική κινητικότητα, καθώς 
μέ τό πέρασμα άπό τόν άνταγωνιστικό στό μονοπωλια
κό καπιταλισμό καί πολύ περισσότερο μέ τή διαμόρφω
ση τής σύγχρονης μεταπολεμικής φάσης τού μονοπω
λιακού καπιταλισμού, διογκώνεται τό ποσοστό τής 
νέας μικροαστικής τάξης στό συνολικό ένεργό πληθυ
σμό, ένώ, παράλληλα, συρρικνώνεται σημαντικά τό 
ποσοστό τής άγροτιάς καί ίσως άκόμη καί τό ποσοστό 
τής έργατικής τ ά ξ η ς .Ο  έκπαιδευτικός μηχανισμός 
καλείται έτσι νά έπιλέξει ένα άριθμό φορέων μέ 
άγροτική ή καί έργατική προέλευση πού θά έπανδρώ- 
σουν τίς πολλαπλασιαζόμενες μικροαστικές θέσεις. :

Ή  περιορισμένη δυνατότητα τών λαϊκών τάξεων νά 
βρούν πρόσβαση στίς άνώτερες βαθμίδες τού έκπαιδευ- 
τικού μηχανισμού καί έτσι νά άνέβουν κοινωνικά, 
άποτελεΐ τό κύριο σημείο τής κριτικής πού άσκεΐ ή
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παραδοσιακή άριστερά στήν καπιταλιστική έκπαίδευ
ση, θεωρείται ή κύρια Εκφραση τής ταξικότητάς της. 
Καί είναι προφανές δτι ή περιορισμένη ταξική κινητι
κότητα δέν είναι παρά μιά Εκφραση τής συνολικής 
κοινωνικής λειτουργίας τής έκπαίδευσης γιά τήν Ανα
παραγωγή τής άστικής ταξικής κυριαρχίας.-Πιό συγκε
κριμένα έκφράζει τήν κυριαρχία τής διευρυμένης άνα- 
παραγωγής τών θέσεων στόν κοινωνικό (καπιταλιστι
κό) καταμερισμό έργασίας, πάνω στή διευρυμένη Ανα
παραγωγή τών φορέων.10 "Οπως θά δούμε παρακάτω τά 
άποτελέσματα τής κυριαρχίας τών θέσεων πάνω στούς 
φορείς περνάνε σέ μεγάλο βαθμό μέσα άπό τή λειτουρ
γία τής οίκογένειας.

Σ' δτι άφορά τόν έκπαιδευτικό μηχανισμό έχει 
δειχθεΐ11 δτι μέσα άπό τή συνολική έκπαιδευτική 
λειτουργία καί τό σύστημα έπιλογής διαμορφώνονται 
τελικά, πρώτα άπ’ δλα μέσα στήν κατώτερη Εκπαιδευτι
κή βαθμίδα, δύο διαφορετικά έκπαιδευτικά κυκλώματα." 
Τό ένα γιά τίς άνώτερες κοινωνικά τάξεις, πού όδηγεΐ 
στή μέση γενική καί τήν άνώτατη έκπαιδευτική βαθμί
δα καί τό άλλο γιά τίς λαϊκές τάξεις, τό δποϊο όδηγεΐ 
μέχρι τό άπολυτήριο τής στοιχειώδους ή έστω τής 
μέσης τεχνικής έκπαίδευσης12. Ή  «τεχνική» μέ βάση 
τήν όποία διαμορφώνονται τά δύο αυτά κυκλώματα , 
(σχολεία δημόσια καί Ιδιωτικά, σχολεία «έπιλέκτων»

10. Βλ. Ν. Πουλαντζά: «01 κοινωνικές τάξεις σύμφωνα μέ τή 
μαρξιστική θεωρία» στό περιοδικό « Ό  Πολίτης» τεύχος 7.
11. Γιά τό ζήτημα βλ. Ch. Baudelot, R. Esiablel δ.π.
12. Σ’ ότι άφορά τήν άνάλυση τών Baudelot καί Establet, είναι 
Ιδιαίτερα σημαντική, νομίζω, ή παρατήρηση του Ν. Πουλαντζά δτι 
ή διπολικότητα τής έκπαίδευσης, τά δύο κυκλώματα, ώ διαχωρισμός 
τελικά τών Εκπαιδευόμενων πρός τήν κατεύθυνση είτε τής πνευματι
κής είτε τής χειρωνακτικής έργασίας, άναπαράγεται καί στό έσωτε- 
ρικό κάθε έκπαιδευτικοϋ κλάδου δποια κι άν είναι ή θέση του σέ 
σχέση μέ τή βαθιά διαχωριστική γραμμή πού διαπερνά τό συνολικό 
έκπαιδευτικό σύστημα. «Les classes sociales dans le capitalisme 
aujourd'hui» σελ. 221-230.
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κλπ.), καθώς καί τό εύρος τής δποιας ταξικής κινητικό
τητας, καθορίζεται άπό τή συγκυρία πού βρίσκεται ό 
κάθε κοινωνικός σχηματισμός. ·

Εκείνο πάντως πού πρέπει έδώ νά συγκροτήσουμε 
είναι πώς τό εύρος τής ταξικής κινητικότητας δέν είναι 
αύτό πού καθορίζει ή πού συμπυκνώνει τήν τοξικότητα 
τής έκπαιδευτικής λειτουργίας. tTô άντίθετο μάλιστα! 
’Ακριβώς έπειδή ή διευρυμένη άναπαραγωγή τών 
θέσεων στόν κοινωνικό καταμερισμό έργασίας κυριαρ
χεί πάνω στή διαδικασία διευρυμένης άναπαραγωγής 
τών φορέων πού θά καταλάβουν αύτές τίς θέσεις, 
άποκτά τελικά λίγη σημασία τό ποιά θά είναι ή 
κοινωνική προέλευση τών φορέων πού θά ένταχθοΰν σέ 
κάποιες, προκαθορισμένες άπό τίς σχέσεις έξουσίας, 
θέσεις καί λειτουργίες. «Έ τσι είναι όλοφάνερο δτι, 
άκόμα καί στήν έντελώς παράλογη ύπόθεση δπου, άπό 
τή μιά μέρα στήν άλλη (ή άπό τή μιά γενιά στήν άλλη) 
δλοι οί άστοί θά καταλάμβαναν τίς θέσεις τών έργατών 
καί άντίστροφα οί έργάτες τών άστών, τίποτε τό 
ούσιαστικό δέν θά άλλαζε στό καπιταλιστικό σύστημα, 
διότι πάντοτε θά έξακολουθούσαν νά ύπάρχουν θέσεις 
άστικής τάξης καί προλεταριάτου, πράγμα πού άποτε
λεΐ τήν κύρια πλευρά τής άναπαραγωγής τών καπιταλι
στικών σχέσεων».13

Έ τσι άπό τή μέχρι τώρα άνάλυσή μας γίνεται πιά 
άντιληπτό πώς ή τοξικότητα τής έκπαίδευσης δέν 
Εγκειται καί δέν έκφράζεται μέ τή διάκριση σέ βάρος 
τών γόνων τών έργατών, πού δέν έχουν τήν εύκαιρίά νά 
σπουδάσουν, νά γίνουν έπιστήμονες, Ισως άκόμη καί 
φορείς τής έκμετάλλευσης τής τάξης τους. Κάτι τέτοιο 
έπιμένει νά υποστηρίζει μιά προσκολλημένη στή μι
κροαστική Ιδεολογία τής κοινωνικής άνόδου προβλη
ματική στό χώρο τής άριστεράς. Ό  ταξικός χαρακτή
ρας τής έκπαίδευσης έκνράζεται κυρίαρχα μέ τή 
διάκριση σέ βάρος τής ίδιας τής έργατικής τάξης

13. Ν. Πουλαντζάς στόν Πολίτη No 7.
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καθώς ή έκπαίδευση έμπεδώνει τή διάκριση πνευματι
κής καί χειρωνακτικής έργασίας, καθώς διαχωρίζει τή 
γνώση άπό τόν άμεσο παραγωγό καί δημιουργεί τίς 
προϋποθέσεις γιά τήν υπαγωγή του στά μέσα παραγω
γής, καθώς τόν υποτάσσει στό ρόλο τοϋ «άμόρφωτου», 
τοϋ «άκαλλιέργητου», τοϋ «άτόμου μέ περιορισμένες 
Ικανότητες» κλπ.

Ή  παρεμπόδιση τής κοινωνικής άνόδου τών νέων 
λαϊκής καταγωγής μπορεΐ νά γίνει ουσιαστικό σημείο 
άναφορδς γιά νά άποκαλυφθεΐ ό άστικός μύθος τοϋ 
«δικαιώματος δλων στή μόρφωση». Ό ταν δμως ή 
διεκδίκηση τής ταξικής κινητικότητας έπιδιώκεται νά 
γίνει ό κύριος στόχος ένός όλόκληρου κινήματος, τότε 
τό άποτέλεσμα δέν μπορεΐ νά είναι άλλο άπό τόν 
άποπροσανατολισμό αύτοϋ τοϋ κινήματος.

Γιατί τό πρόβλημα τής περιορισμένης ταξικής κινη
τικότητας δέν άνάγεται, δπως ήδη είπαμε, σέ κάποια 
έλλειψη «ίσων εύκαιριών». ’Ανάγεται πρώτα άπ’ δλα 
στίς ίδιες τίς σχέσεις ταξικής κυριαρχίας καί ύποτα- 
γής. Έ τσι καί οί τυπικές «ίσες ευκαιρίες» άν υπήρχαν 
(πραγματική δωρεάν παιδεία, σχολεία τοϋ ίδιου έπιπέ- 
δου, ίσες δυνατότητες γιά προετοιμασία στίς έξετάσεις 
κλπ.) είναι σίγουρο δτι τό άποτέλεσμα θά ήταν τό ίδιο 
ή σχεδόν τό ίδιο. Γιατί είναι άποδεδειγμένο δτι ή 
σχολική έπίδοση τών παιδιών πού άνήκουν στίς λαϊκές 
τάξεις είναι κατά κανόνα κατώτερη άπό τή σχολική 
έπίδοση τών γόνων τής άστικής τάξης καί τών άνώτε- 
ρων στρωμάτων τής μικροαστικής τάξης. Κι αύτό δχι 
γιατί υπάρχουν διαφοροποιήσεις σέ κάποια άντικειμε- 
νικά καί ουδέτερα μεγέθη δπως ή «έργατικότητα», ή 
«έξυπνάδα» κλπ., άλλά άκριβώς έπειδή τά μεγέθη αύτά, 
πού καθορίζουν τή σχολική έπίδοση, προσδιορίζονται 
έξ όλοκλήρου άπό τίς ταξικές σχέσεις έξουσίας. Ή  
έκπαίδευση έρχεται νά έπιβάλει τήν Ιδεολογία, τόν 
τρόπο ζωής καί σκέψης, τίς έκφραστικές μορφές πού 
έμπεδώνουν καί άναπαράγουν τήν άστική κυριαρχία. 
Προβάλλει έτσι ένα λόγο, ένα λειτουργικό καί κάποια
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πρότυπα, πού είναι πολύ περισσότερο οίκεΐα στούς 
γόνους τών άρχουσών τάξεων, πού τούς Εχουν ήδη γίνει 
βιώματα μέσα στήν ίδια τήν οίκογένεια. ’Αντίθετα, ή 
σχολική λογική, τό σχολικό λειτουργικό, ό νοηματι
κός κόσμος τοΰ σχολείου παρουσιάζεται ξένος καί 
συχνά Ερχεται σέ σύγκρουση μέ τόν τρόπο σκέψης καί 
Εκφρασης, γενικότερα μέ τό νοηματικό κόσμο τών 
γόνων τών λαϊκών τάξεων; δπως αύτός διαμορφώνεται 
κατ' άρχή μέσα στήν οίκογένεια.

Ή  ταξική Ενταξη τοΰ νεαροΰ μαθητή καθορίζεται 
άπό τήν Ενταξή του στήν οίκογένεια. Ή  οίκογένεια 
λειτουργώντας στό οίκονομικό έπίπεδο σάν μονάδα 
Ιδιωτικής κατανάλωσης τόν Εντάσσει στήν Ιδιωτική 
κατανάλωση τοΰ Εργαζόμενου - πατέρα, ένώ παράλλη
λα τοΰ διαμεσολαβεί τά πρώτα Ιδεολογικά μηνύματα, 
άποτελεΐ γ ι’ αυτόν τόν πρώτο μηχανισμό κοινωνικο
ποίησης. Σάν ό κύριος μηχανισμός πού θεμελιώνει καί 
άναπαράγει τήν ταξική Ενταξη τοΰ έκπαιδευόμενου 
διευκολύνει ή δυσχεραίνει τήν άφομοίωση τών Ιδεολο
γικών καί γνωστικών μηνυμάτων πού Εγχαράσσει ό 
έκπαιδευτικός μηχανισμός. Έ τσι ή σχολική άπόδοση 
καθορίζεται σέ μεγάλο βαθμό άπό τήν ταξική Ενταξη.

Ό  έκπαιδευόμενος βρίσκεται ταυτόχρονα ένσωμα- 
τωμένος στίς λειτουργίες τόσο τής οίκογένειας δσο καί 
τοΰ σχολείου. Ή  κοινωνικοποίησή του Ετσι, άν καί 
άποτελεΐ μιά Ενιαία διαδικασία, καθορίζεται Εντούτοις 
καί άπό τούς δύο αύτούς μηχανισμούς. Ά ν  τά Ιδεολογι
κά μηνύματα τών δύο αύτών μηχανισμών είναι συγκλί- 
νοντα, άν ή οίκογένεια προετοιμάζει έμπεδώνει καί 
συμπληρώνει τό σχολικό λόγο, άν ή οίκογενειακή 
κουλτούρα βρίσκεται σέ άντιστοιχία μέ τή σχολική 
κουλτούρα, τότε ή δυνατότητα άφομοίωσης καί ή 
«άπόδοση» τοΰ έκπαιδευόμενου αύξάνουν. Ά ν  άντίθε- 
τα τά μηνύματα είναι άντιφατικά, τότε ή δυνατότητα 
τοΰ μαθητή νά άφομοιώσει τό σχολικό λόγο μειώνε
ται14
14. J. Grôll. δ.π.
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Τόν κύριο ρόλο έδώ, άπό δπου κρίνεται ή δυνατότη
τα άντιστοιχίας ή μή τής σχολικής μέ τήν οίκογενεια- 
κή λειτουργία, τόν παίζουν ή γλώσσα καί ή πειθαρχία. 
Έ τσι ή άστική καί άνώτερη μικροαστική οίκογένεια 
είναι ή μόνη πού άναπαράγει τή «γλωσσική όρθότητα» 
καί κατ’ έπέκταση τή δυνατότητα άφαίρεσης δπως 
άκριβώς οί λειτουργίες αύτές καθορίζονται καί άξιολο- 
γούνται άπό τό σχολείο μέ βάση τά προϋπάρχοντα 
κοινωνικά πρότυπα («σωστή όμιλία», «σωστός τρόπος 
σκέψης» κλπ.). Καί ξέρουμε δτι ή γλωσσική όρθότητα 
άποτελεΐ βασική προϋπόθεση γιά τή σχολική άπόδοση. 
Παράλληλα, ή πατρική έξουσία καί ή πειθαρχία, ένώ 
κωδικοποιεϊται καί όρθολογικοποιεϊται στήν άστική 
οίκογένεια, παραμένει άντίθετα σέ μεγάλο βαθμό αύ- 
θαίρετη στήν έργατική καί άγροτική οίκογένεια, δπου 
έξαρτάται περισσότερο άπό κάποιες αύθόρμητες άντι- 
δράσεις τοΰ πατέρα παρά άπό κάποιους σταθερούς 
κανόνες καί κώδικες.-Έτσι οί γόνοι τών άνώτερων 
τάξεων μποροΰν πολύ πιό εύκολα νά ένταχθοΰν καί νά 
άφομοιώσουν τήν κωδικοποιημένη σχολική πειθαρχία 
καί λειτουργία. Καί αύτή ή δυνατότητα μεταφράζεται 
καί πάλι σέ «καλύτερη άπόδοση»15.

Γίνεται λοιπόν προφανές άπ’ δλα τά πιό πάνω πώς οΐ 
προβληματικές πού έπιμένουν νά άνακαλύπτουν τήν 
τοξικότητα τής έκπαίδευσης στήν έλλιπή κατοχύρωση 
τής θεσμικής έκπαιδευτικής Ισοπολιτείας, δέν κάνουν 
τίποτα άλλο άπό τό νά συσκοτίζουν καί νά άποκρύ- 
πτουν τούς ούσιαστικούς ταξικούς προσδιορισμούς τής 
έκπαιδευτικής λειτουργίας.

15. Baudelot. Establet 6.7



Εκπαιδευτική ίσοπολιτεία,
άξιοκρατία,
καί απόκρυψη
τών κοινωνικών σχέσεων

6.1 Ή  ένότητα τοϋ έκπαιδευτικοϋ μηχανισμού καί ή 
έκπαιδευτική Ισοπολιτεία.

6 ._____________________

Δείξαμε στά προηγούμενα δτι ή έκπαίδευση οίκοδο- 
μεΐται στόν καπιταλισμό σάν μιά ένιαία λειτουργία. 
Αύτό σημαίνει, άπό τή μιά, δτι ένοποιοΰνται σέ μιά 
ένιαία διαδικασία — πού στηρίζεται σ’ ένα ένιαίο καί 
ταξινομημένο γνωστικό σύνολο — τόσο ή λειτουργία 
έγχάραξης τής άρχουσας Ιδεολογίας, δσο καί ή λει
τουργία έπαγγελματικής είδίκευσης τής έργατικής 
δύναμης. ’Από τήν άλλη ένοποιοΰνται παράλληλα τά 
έπιμέρους έκπαιδευτικά Ιδρύματα σ’ ένα ένιαΐο μηχανι
σμό μέ κεντρική διεύθυνση πού οίκοδομεΐται σέ τρεϊς 
βασικές έκπαιδευτικές βαθμίδες.

Ή  ένότητα τής έκπαίδευσης κάνει έτσι πρώτα άπ’ 
δλα δυνατή τήν έπιλογή καί τόν «έκπαιδευτικό σχέδια-
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σμό». *0 έκπαιδευτικός μηχανισμός άποκτά δηλαδή τή 
δυνατότητα νά άγκαλιάσει τό συνολικό «ύπό Ενταξη» 
κοινωνικό>σώμα καί νά τό κατανείμει στό σύστημα τών 
θέσεων πού παράγει καί άναπαράγει ό κοινωνικός 
(καπιταλιστικός) καταμερισμός έργασίας..Παράλληλα 
ή ένοποίηση τής γνώσης σ’ Ινα έθνικό καί καθολικά 
άποδεκτό σώμα διευκολύνει τό νά διαμορφωθεί ό 
«έθνικός πολιτισμός» κι ένα έθνικό πολιτιστικό πρότυ
πο καθολικού κύρους. Έ τσι οί ταξινομημένες καί 
«όλοκληρωμένες» γνώσεις πού διαχειρίζεται ό έκπαι- 
δευτικός μηχανισμός, άποπολιτικοποιοΰνται καί άπο- 
κτοΰν έπιστημονική χροιά. Εμφανίζονται σάν Ινα 
ένιαΐο σώμα άπό γενικές άλήθειες καθολικού κύρους, 
πέρα άπό τίς όποιες υπάρχει τό παράλογο, ή ούτοπία, ή 
έστω τό χάος. Ά ρκεϊ νά θυμηθούμε έδώ τόν καθοριστι
κό ρόλο πού παίζει πρός τήν κατεύθυνση αύτή ή 
άνακήρυξη τών άστικώγ θεωρητικών Ιδεολογικών σέ 
έπιστήμες (νομικά, πολιτική οικονομία, κοινωνιολογία 
κλπ.), ή παράθεσή τους πλάι στίς φυσικές έπιστήμες 
καί ή άξιολογική ταύτισή τους μέ αύτές, πού μεθοδεύ
ονται άκριβώς άπό τήν παρέμβαση τοΰ έκπαιδευτικοΰ 
μηχανισμοΰ, μέ πρόδηλο στόχο καί άποτέλεσμα τό νά 
νομιμοποιηθούν (μέσα άπό τό θεωρητικό άνθρωπισμό 
τών Ιδεολογιών αύτών) οΐ άστικές κοινωνικές σχέσεις 
έξουσίας καί νά έμποδισθεΐ παράλληλα, στό χώρο τής 
θεωρίας, ή συγκρότηση τής έπιστήμης τοΰ κοινωνικού..

Ή  ένότητα λοιπόν τοΰ έκπαιδευτικοΰ μηχανισμού 
καί τής γνώσης κάνει σέ μεγάλο βαθμό δυνατή τήν 
άπόκρυψη τών κοινωνικών σχέσεων καί σταθεροποιεί 
τόσο τήν Ιδεολογική δσο καί τήν κατανεμητική λει
τουργία τής έκπαίδευσης. Βασική προϋπόθεση γιά τήν 
ένότητα αύτή τής έκπαίδευσης, τόσο σ' δτι άφορά τή 
δομή τοΰ έκπαιδευτικοΰ μηχανισμοΰ, δσο καί σ’ δτι 
άφορά τήν παρεχόμενη γνώση είναι ή έλλειψη τών 
όποιωνδήποτε θεσμοθετημένων διακρίσεων στό έσωτε
ρικό τοΰ έκπαιδευτικοΰ μηχανισμοΰ, ή «άταζική» δηλα
δή λειτουργία τοΰ έκπαιδευτικοΰ μηχανισμοΰ πού θεμελιώ



86 Καπιταλισμός καί έκπαίδευση

νεται στήν έκπαιδευτική Ισοπολιτεία.
Ό  έκπαιδευτικός μηχανισμός είναι άνοιχτός, ή 

έκπαιδευτική (εραρχία χτίζεται χωρίς θεσμοθετημένες 
κλειστές κάστες. Ά πό τή γλώσσα τής έκπαίδευσης 
άπουσιάζει κάθε ρητή ταξική άναφορά ή διάκριση. 
Πρόκειται γιά μιά «άταξικότητα» πού είναι κοινή σ' 
δλους τούς κρατικούς μηχανισμούς καί έπιτρέπει στό 
κράτος ταυτόχρονα νά άσκεΐ καί νά άποκρύβει τήν 
ταξική πολιτική του λειτουργία. Έ τσ ι ή έκπαιδευτική 
Ισοπολιτεία, ή Ισότητα δλων μπροστά στήν έκπαίδευ
ση, τά Ισα δικαιώματα στή μόρφωση κλπ. δέν είναι 
παρά ή άναγκαία Ιδεολογική καί θεσμική προϋπόθεση 
γιά νά διαμορφωθεί τό σύγχρονο καπιταλιστικό έκπαι- 
δευτικό σύστημα. Γιά νά γενικευθεΐ ή στοιχειώδης 
έκπαίδευση καί νά θεμελιωθεί ή ύποχρεωτική (κατώτε
ρη) έκπαιδευτική βαθμίδα πού άποτελεΐ τό θεμέλιο 
όλόκληρου τοδ έκπαιδευτικοϋ μηχανισμού.. Γιά νά 
όργανωθεΐ ή έπιλογή καί γενικότερα δλη ή σύγχρονη 
έκπαιδευτική λειτουργία. Παράλληλα ή Ισότητα δλων 
μπροστά στήν έκπαίδευση συνεπάγεται καί ταυτίζεται 
μέ τήν Ισότητα δλων μπροστά στή γνώση, ή όποία 
άκριβώς προϋποθέτει καί κάνει άναγκαΐο τό νά διαμορ
φωθεί ένα ένιαΐο έθνικό μορφωτικό πλαίσιο καί Ενα 
ένιαΐο σώμα γνώσης κάτω άπό τόν έλεγχο τοϋ κράτους. 
Τό κράτος, έκφράζοντας — σύμφωνα μέ τήν άστική 
Ιδεολογία — τό κοινό έθνικό συμφέρον, άναλαμβάνει 
νά διαμορφώσει καί νά διαχειριστεί τή γνώση, άκριβώς 
γιά νά μπορέσει νά τήν κάνει Ισότιμα προσιτή πρός 
δλους τούς «πολίτες», άνάλογα μέ τίς Ικανότητες καί 
τίς κλίσεις τοϋ καθένα.

'Ολόκληρη ή έκπαιδευτική δομή καί λειτουργία 
βασίζονται λοιπόν στή θεσμική καί Ιδεολογική κατο
χύρωση τής έκπαιδευτικής Ισοπολιτείας. Ή  έκπαιδευ- 
τική ίσοπολιτεία είναι άκριβώς ή προϋπόθεση γιά νά 
άνυψωθεΐ ή έκπαίδευση σέ κρατική λειτουργία. Σέ μιά 
λειτουργία δηλαδή πού στά πλαίσια τής άστικής 
Ιδεολογίας έμφανίζεται νά ΰλοποιεΐ τά κοινά συμφέ
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ροντα τοϋ ένιαίΟυ έθνους-λαοΰ καί νά διακανονίζει τίς 
διαφορές άνάμεσα στούς «πολίτες»-άτομα'.

6.2 ’Αξιοκρατία καί έπιλογή.

Ή  έκπαιδευτική Ισοπολιτεία καί ή γενίκευση τής 
ύποχρεωτικής στοιχειώδους έκπαίδευσης προϋποθέτει 
καί δένεται, δπως είπαμε, μέ τήν έκπαιδευτική έπιλογή. 
Ξέρουμε δτι ή έπιλογή αύτή στηρίζεται στήν άξιοκρα- 
τία. Καί δέν θά μπορούσε νά είναι διαφορετικά άφοϋ 
πρόκειται γιά μιά έκφραση καί μιά συνέχεια τής 
έκπαιδευτικής ίσοπολιτείας.

Ή  άξιοκρατίκή έπιλογή προϋποθέτει ένα όλόκληρο 
σύστημα άπό «άντικειμενικά» καί «ούδέτερα» κριτήρια 
μέ τά όποϊα άκριβώς μπορεΐ νά γίνει δυνατή ή 
άξιολόγηση τών έκπαιδευόμενων καί ή ταξινόμησή 
τους μέ βάση τό βαθμό τής άπόδοσής τους. Πρόκειται 
γιά μιά άξιολόγηση ποσοτική, γιά μιά ταξινόμηση μέ 
βάση τό «βαθμό», πού δείχνει τίς ποσοτικές διαφορές 
στήν άπόδοση άνάμεσα στούς έκπαιδευόμενους.

Έ τσι ό έκπαιδευτικός μηχανισμός έπιφορτίζεται μέ 
δύο είδών ταξινομήσεις. ’Απ’ τή μιά διαρθρώνει 
άξιοκρατικά, μέ βάση μιά Ιεραρχική κλίμακα, τή 
γνώση (Γνώσεις Α ' Δημοτικού, Β ' Δημοτικού κλπ.). 
’Απ’ τήν άλλη άξιολογεί μέ βάση μιά άντίστοιχη 
Ιεραρχική κλίμακα τό ποσοστό πρόσβασης τών έκπαι- 
δευόμενων σέ κάθε βαθμίδα καί τομέα τής γνώσης 
(βαθμολογία). "Οπως ή γνώση είναι άξιολογημένη καί 
Ιεραρχημένη έκ τών προτέρων, Ετσι Ιεραρχημένα έκ 
τών προτέρων είναι καί τά κριτήρια άξιολογήσης τών 
έκπαιδευόμενων. Τά κριτήρια μάλιστα αύτά άναφέρον- 
ται καί άντιστοιχοΰν στήν (προαξιολογημένη) γνώση 
καθ’ έαυτήν.

I. Γιά τά ζητήματα πού θίγονται σ’ αύτό τό κεφάλαιο βλ. καί Ch. 
Baudelot, R. Establet: -L ’ école capitaliste en France- Maspero, Paris 
1971.
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Έ τσι ή ίδια ή διαδικασία κάρπωσης τής γνώσης 
έπικαλύπτεται μέ τή διαδικασία άξιολόγησης τοΰ 
ποσοστού αύτής τής κάρπωσης. Δηλαδή ό έκπαιδευό- 
μενος είσάγεται στή γνώση διεκδικώντας Ενα βαθμό 
πού πιστοποιεί τό «πόσο έμαθε». Μέ τόν τρόπο αύτό ή 
έκπαίδευση δέν χρειάζεται καμιά άμεση δομική σχέση 
μέ άλλες σφαίρες κοινωνικής πρακτικής καί πολύ 
περισσότερο μέ τήν παραγωγή, γιά νά έλέγξει τήν 
άποτελεσματικότητα τής λειτουργίας της πάνω στόν 
έκπαιδευόμενο, τή δυνατότητά του νά έκτελεϊ μιά 
άμεσα χρήσιμη κοινωνική λειτουργία, δπως γινόταν 
στούς προκαπιταλιστικούς τρόπους παραγωγής. Ή  
ποσοτικοποίηση καί Ιεράρχηση τής γνώσης καί ή άξιοκρα
τική έπιλογή έπιτρέπουν στήν έκπαίδευση νά άναπαράγεται 
σάν μιά Ιδιαίτερη κρατική λειτουργία, δομικά διαχωρισμένη 
άπό τήν παραγωγή καί τίς άλλες σφαίρες κοινωνικής 
δραστηριότητας.

Πέρα δμως άπ’ δλα αύτά, κι άν άφήσουμε πρός 
στιγμή άσχολίαστο τόν Ιδεολογικό ρόλο τής άξιοκρα- 
τίας γιά τήν άπόκρυψη τών κοινωνικών σχέσεων 
έξουσίας, θά πρέπει νά δοΰμε πώς ή άξιοκρατική 
άξιολόγηση καί Ιεράρχηση τών έκπαιδευόμενων άπο
τελεΐ Εναν άποτελεσματικότατο μηχανισμό Ιδεολογικής 
καθυπόταξής τους πού έμπεδώνει τήν υπαγωγή τών 
Εκπαιδευόμενων στήν κατασταλτική λειτουργία τοΰ 
σχολείου. Γιατί ή ποσοτική Ιεράρχηση τώνάνθρώπων 
δέν προϊδεάζει καί δέν έγχαράζει μόνο τίς Ιδέες τής 
κοινωνικής Ιεραρχίας, τής όργανωμένης κοινωνίας 
κλπ. Προϊδεάζει πολύ περισσότερο τούς Εκπαιδευόμε
νους γιά τήν ποσοτικοποίηση τών κοινωνικών σχέσεων 
μέσω τοΰ χρήματος καί γιά τήν άνταλλαγή τών ίσων 
πάνω στήν όποία στηρίζεται ή καπιταλιστική άγορά, 
άλλά καί μέ βάση τήν όποία θεμελιώνεται τό άστικό 
δίκαιο καί όλόκληρη ή καπιταλιστική κοινωνία. Ή  
ποσοτικοποίηση τής Ιεραρχίας καί ή άνταλλαγή τών 
ίσων άποτελεΐ τό βαθύ θεμέλιο τοΰ όρθολογισμοΰ καί
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όλόκληρης τής άστικής Ιδεολογίας2. Ό ,τ ι καταμετρεί
ται καί συγκρίνεται ποσοτικά, σημασιοδοτεΐται σάν 
«άντικειμενικό» καί κοινωνικά ούδέτερο.

Παράλληλα, καθώς ό έκπαιδευόμενος άποδέχεται τή 
διαδικασία έπιλογής καί βαθμολογίας, άποδέχεται ταυ
τόχρονα τόσο τήν κατάτμηση καί Ιεραρχική δόμηση 
τής γνώσης δσο καί τή συνολική έκπαιδευτική Ιεραρ
χία καί πειθαρχία. Γιατί ό βαθμός δέν έπικυρώνει μόνο 
τίς Ιδεολογικές («άξιοκρατικές» - «άντικειμενικές») 
διακρίσεις τού σώματος τών έκπαιδευόμενων μέ βάση 
μιά σειρά άντιθετικές κατηγορίες: Εξυπνοι - βλάκες, 
έργατικοί - τεμπέληδες, προσεκτικοί - Απρόσεκτοι, 
φρόνιμοι - άτακτοι κλπ. Ό  βαθμός έπικυρώνει σάν 
άναγκαία όλόκληρη τή θεσμοθετημένη διαδικασία, 
μέσα άπό τήν όποία περνάει καί κρίνεται ό έκπαιδευό- 
μενος. Γιατί τό κυνήγι τοϋ βαθμοΰ, ή Ιδεολογία τής 
«έπιτυχίας» καί τής «άποτυχίας», ό άνταγωνισμός

2. «ΟΙ σχέσεις τών άνθρώπων στήν παραγωγική διαδικασία άπο- 
κτοΰν διπλά αίνιγματική μορφή. 'Εμφανίζονται άπό τή μιά σάν 
σχίσεις μεταξύ πραγμάτων (Εμπορευμάτων) καί άπό τήν άλλη σάν 
βουλητικές σχέσεις μεταξύ μονάδων άμοιβαΐα Ανεξάρτητων καί 
ίσων (τά υποκείμενα δικαίου). Πλάι στή μυστικιστική Ιδιότητα τής 
άξίας προβάλλει κάτι έξίσου αίνιγματικό: τό δίκαιο. Ταυτόχρονα ή 
μοναδική καί όμοιογενής σχέση παίρνει δυό άφηρημένες καί 
βασικές δψεις: μιά οίκονομική καί μιά νομική... ΟΙ παραγωγικές 
σχέσεις καί ή νομική τους Εκφραση σχηματίζουν δ,τι ό Μάρξ 
όνόμαζε, άκολουθώντας τό Χέγκελ, société civile... 01 τρεις άρχές 
τού έγωισμου τής Ελευθερίας καί τής υπέρτατης άξίας του προσώ
που, είναι στενά δεμένες μεταξύ τους καί στήν όλότητά τους 
φανερώνουν τήν όρθολογική Εκφραση τής ίδιας τής κοινωνικής 
σχέσης. Τό έγωιστικό υποκείμενο, τό υποκείμενο του δικαίου καί τό 
ήθικό πρόσωπο είναι οί τρεϊς κύριες μάσκες κάτω άπό τίς όποΐες 
Εμφανίζεται ό άνθρωπος στήν κοινωνία τής έμπορευματικής παρα
γωγής. Ή  οίκονομία πού βασίζεται στίς άξιακές σχέσεις μάς δίνει 
τό κλειδί γιά νά κατανοήσουμε τή νομική καί ήθική δομή, δχι μέ 
τήν Εννοια τοϋ συγκεκριμένου περιεχομένου τοϋ νομικού ή ήθικοΰ 
κανόνα άλλά μέ τήν Εννοια τής ίδιας τής μορφής τού δικαίου καί 
τής ήθικής». Ε. Πασουκάνις: «Μαρξισμός καί δίκαιο» 'Εκδ. Ό δυσ- 
σέας 1977, σελ. 123, 97, 156 άντίστοιχα.
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άνάμεσα στούς έκπαιδευόμενους κλπ., σάν μαζικά 
φαινόμενα, ή θεοποίηση μ’ άλλα λόγια τής άξιοκρατί- 
ας, τί άλλο δείχνουν παρά τήν έμπρακτη μαζική 
άποδοχή τής σχολικής λειτουργίας καί Ιεραρχίας;

Έ ξ άλλου, δπως ήδη δείξαμε, ή άξιοκρατική έπιλο
γή ένώ έπιτρέπει στόν έκπαιδευτικό μηχανισμό νά 
άνταποκριθεΐ στά άναπαραγωγικά του καθήκοντα στά 
πλαίσια τών κοινωνικών σχέσεων έξουσίας, παράλλη
λα δέν άνατρέπει οδτε κάν τήν Ιστορική συνέπεια, άπό 
γενιά σέ γενιά, τών διαφορετικών κοινωνικών τάξεων, 
καθώς οΐ κοινωνικές σχέσεις έξουσίας περιορίζουν 
άσφυκτικά τά όποια περιθώρια ταξικής κινητικότητας 
μέσα άπό τήν έκπαίδευση.

6.3 Εκπαιδευτική λειτουργία καί άπόκρυψη 
τών κοινωνικών σχέσεων έξουσίας.

Άναφέραμε ήδη προηγούμενα (κεφάλαιο 2), δτι ή 
«άταξική» όργάνωση τοϋ έκπαιδευτικοϋ συστήματος 
καί τό άξιοκρατικό σύστημα έπιλογής συμβάλλει 
άποφασιστικά στό νά άποκρύπτεται ή τοξικότητα τής 
έκπαιδευτικής λειτουργίας, γιά τήν άναπαραγωγή τών 
κοινωνικών (κεφαλαιοκρατικών) σχέσεων έξουσίας. Κι 
αύτό γιατί τό σύστημα τής έπιλογής καί τών έξετάσεων 
παρουσιάζεται τελικά μέσα άπό τήν Ιδεολογία τής 
άξιοκρατίας σάν μιά διαγνωστική μέθοδος πού λειτουρ
γώντας μέ βάση τά προκαθορισμένα «άντικειμενικά» 
κριτήρια καλείται άπλά νά διαπιστώσει, καί νά βραβεύ
σει ή νά άπορρίψει (άν άποφευχθοΰν βέβαια τυχόν 
δυσλειτουργίες) τά διαφορετικά γνωστικά καί διανοη
τικά έπίπεδα άνάμεσα σέ άτομα πού τούς έχουν 
παρασχεθεί ίσες εύκαιρίες. Έ τσι δλα άνάγονται στίς 
φυσικές άνισότητες άνάμεσα στούς έκπαιδευόμενους — 
έξυπνάδα, έργατικότητα, θέληση γιά μάθηση κλπ.

"Ομως ή νομιμοποιητική λειτουργία τής άξιοκρατίας 
δέν περιορίζεται μόνο στήν έκπαιδευτική λειτουργία.
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Πολύ περισσότερο, ή άποδοχή τής σχολικής Ιεραρχίας 
καί έπιλογής όδηγεΐ, αύτόματα σχεδόν, στή νομιμοποί
ηση καί άποδοχή τής ίδιας τής κοινωνικής Ιεραρχίας, 
στήν άπόκρυψη τών ταξικών σχέσεων έξουσίας. Ό χ ι 
μόνο γιατί ή έπιλογή κάνει τήν άνισότητα βίωμα στούς 
έκπαιδευόμενους, άλλά κύρια γιατί είναι προφανής ή 
άντιστοιχία άνάμεσα στήν έκπαίδευση καί τόν κοινωνι
κό καταμερισμό έργασίας. Έ τσι άν αύτοί πού «παίρ
νουν τά γράμματα» καί φθάνουν στίς άνώτερες βαθμίδες 
τής γνώσης είναι οί ίδιοι πού «πετυχαίνουν καί στή 
ζωή», άν δηλαδή ή κοινωνική Ιεραρχία άντιστοιχεΐ (ή 
πρέπει νά άντιστοιχεΐ) στίς γενικές της γραμμές στήν 
άξιοκρατική Ιεράρχηση πού έπιβάλλει τό σχολείο, 
τότε ή κοινωνία αύτή καί ή κοινωνική Ιεραρχία 
δομείται ή μπορεΐ νά δομηθεί (ή πρέπει νά δομηθεί) 
όρθολογικά καί μέ βάση τήν άξιοκρατία. Άκόμα 
περισσότερο, ή μή όρθολογική καί μή άξιοκρατική 
όργάνωση τής κοινωνίας δέν μπορεΐ παρά νά προέρχε
ται άπό μιά άναντιστοιχία άνάμεσα στήν κοινωνική 
θέση (όρισμένων προνομιούχων άλλά «μή άξίων») καί 
τό μορφωτικό (τους) έπίπεδο. Παράλληλα άν οί γνώ
σεις καί οί ειδικότητες πού παρέχει ή έκπαίδευση είναι 
«άντικειμενικές» καί πηγάζουν άπό τεχνικά κριτήρια 
τότε καί τά ίδια τά έπαγγέλματα καί άκόμη ό συνολικός 
κοινωνικός καταμερισμός έργασίας δέν μπορεΐ παρά νά 
καθορίζεται στίς γενικές του γραμμές άπό τεχνικούς 
προσδιορισμούς. Ά ν  κάτι δέν πάει καλά είναι δτι δέν 
ύπάρχουν ίσες εύκαιρίες, δτι οί άξιοι δέν άνταμοίβον- 
ται, δτι τό ρουσφέτι μπαίνει έμπόδιο στήν άξιοκρατία. 
ΟΙ θέσεις στήν παραγωγή τοΰ έργάτη, τοΰ έργοδηγοΰ 
τοΰ ύπομηχανικοΰ, τοΰ μηχανικού, τοΰ διευθυντή 
παραγωγής, τοΰ γενικοΰ διευθυντή άλλά άκόμα καί τής 
κρατικής γραφειοκρατίας, τοΰ στρατοΰ κλπ. ή ίδια 
τελικά ή καπιταλιστική κοινωνία δέν κριτικάρονται 
ούτε άμφισβητοΰνται. Εκείνο πού μόνο έπιζητεΐται 
είναι τή διεύθυνση καί τήν έξουσία νά τήν άσκοΰν οί 
πραγματικά άξιοι. Ή  άποδοχή τής διαίρεσης μορφωμέ
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νοι-άμόρφωτοι όδηγεΐ Ετσι Ανεμπόδιστα στήν Αποδοχή 
τών Ίδιων τών κοινωνικών ρόλων πού παράγει καί 
άναπαράγει ή καπιταλιστική κοινωνία.

Μέ τό νά νομιμοποιηθεί λοιπόν τό περιεχόμενο τής 
έκπαίδευσης σάν ούδέτερο καί κοινωνικά άναγκαΐο, 
νομιμοποιείται σάν κοινωνικά ούδέτερος καί ό ρόλος 
τών διευθυνόντων, τών φορέων τής κεφαλαιοκρατικής 
έξουσίας, άλλά καί τών διευθυνομένων, τών λαϊκών 
τάξεων πού γίνονται Αντικείμενο έκμετάλλευσης. "Ολα 
μοιάζουν νά έξαντλοΰνται στό εύρος τής (ούδέτερης) 
Αρμοδιότητας πού διατηρεί τό κάθε άτομο - πολίτης 
στό «σύστημα άπασχολήσεως». Καί τό εύρος αύτής τής 
άρμοδιότητας (σχέση καθαρά ποσοτική) καθορίζεται 
καί έξαρτάται Από τό εύρος τής μόρφωσης κάθε φορέα. 
Ή  έκπαιδευτική Αξιοκρατία δέν είναι παρΑ ή Αλλη όψη 
τής κοινωνικής Αξιοκρατίας. Δηλαδή ή ποσοτικοποίη- 
ση τής γνώσης καί τής Εκπαιδευτικής Ιεραρχίας προϊ- 
δεΑζει γιά τήν ποσοτικοποίηση τής ίδιας τής κοινωνι
κής Ιεραρχίας, άποκρύβει τήν πάλη τών τάξεων. Καθώς 
άποκρύβεται καί έξαφανίζεται ή ταξική λειτουργία τής 
έκπαίδευσης γιά τήν Αναπαραγωγή τής διάκρισης 
χειρωνακτικής καί πνευματικής έργασίας καί γενικότε
ρα γιά τή διευρυμένη άναπαραγωγή τών κοινωνικών 
τάξεων, Αποκρύβονται καί έξαφανίζονται καί οί ταξικές 
σχέσεις Από τήν Ιδια τήν κοινωνία. Τή θέση τους 
μπορούν τώρα νΑ πάρουν οί «πολίτες» μέ τίς Ίσες 
εύκαιρίες, ή οί Ελληνες καί οί ξένοι, οί προνομιούχοι 
καί οί μή προνομιούχοι, τά μονοπώλια καί τό Εθνος.

Έ τσι γίνεται φανερό πώς ή Επίκληση γιά «πραγματι
κή» άξιοκρατία, ή έπίκληση γιά ουσιαστική κοινωνική 
κινητικότητα μέσα άπό τήν έκπαίδευση, δταν παραμέ
νει τό κύριο αίτημα καί τό κύριο σημείο κριτικής στήν 
καπιταλιστική έκπαίδευση ύποδηλώνει σαφώς πώς οί 
φορείς πού περιορίζονται σ' αύτή τήν κριτική Εχουν 
ήδη άποδεχθεί δχι μόνο τήν κοινωνική λειτουργία τής 
έκπαίδευσης άλλά στίς βασικές του γραμμές Εχουν ήδη 
άποδεχθεί τόν ίδιο τόν κοινωνικό (καπιταλιστικό)
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καταμερισμό έργασίας καί τίς κοινωνικές σχέσεις πού 
συνεπάγεται καί άπό τίς όποϊες πηγάζει.

Παράλληλα, ό έκπαιδευτικός μηχανισμός Εχει τώρα 
τή δυνατότητα νά αύξήσει τόν Ιδεολογικό του ρόλο 
έκμεταλλευόμενος τίς δποιες δυνατότητες ύπάρχουν 
γιά νά «άνοιχθοΰν» τά ’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά Ιδρύ
ματα στά λαϊκά στρώματα. Ή  ταξική κινητικότητα 
γίνεται τό άλλοθι καί ή άπόδειξη γιά τήν Ισότητα 
εύκαιριών καί τήν κοινωνική δικαιοσύνη τού καπιταλι- 
στικοϋ συστήματος. Καί συχνά χρησιμοποιείται σάν ή 
άσφαλιστική δικλείδα πού έκτονώνει κάποιες έπικίνδυ- 
νες κοινωνικές έντάσεις. "Ας μή ξεχνάμε άκόμη δτι οί 
εύκαιρίες αύτές καί ή άξιοκρατία δημιουργούν άκριβώς 
τούς δρους γιά νά άρχίσει, ήδη άπό τήν κατώτερη 
έκπαιδευτική βαθμίδα, ό άνταγωνισμός καί ό άγώνας 
δρόμου τών έκπαιδευόμενων πού όνειρεύονται μιά θέση 
στά Πανεπιστήμια. Καθώς άποκρύβονται οί ταξικές 
σχέσεις έξουσίας ό έκπαιδευτικός μηχανισμός σταθε
ροποιεί τήν Ιδεολογική του λειτουργία.

Ή  άπόκρυψη δμως τών ταξικών κοινωνικών σχέσε
ων έξασφαλίζεται καί άπό τό δομικό χωρισμό τής 
έκπαίδευσης άπό τίς άλλες σφαίρες κοινωνικής δρα
στηριότητας καί κύρια άπό τήν παραγωγή3. Ό  δομικός 
αύτός χωρισμός καί ή άπομόνωση τής έκπαιδευτικής 
λειτουργίας έπενεργεΐ πάνω στήνΐδια τήν έκπαιδευτική 
σχέση καί άπομακρύνει τό ένδιαφέρον τών έκπαιδευό- 
μενων άπό τό περιεχόμενο τής σχολικής γνώσης, ένώ 
παράλληλα έμποδίζει τήν ούσιαστική γνωστική προ
σέγγιση τού κοινωνικού.

"Οπως ήδη είπαμε ό έκπαιδευόμενος στούς προκαπι- 
ταλιστικούς τρόπους παραγωγής είχε μιά Ιδιόμορφη 
συμμετοχή στήν ίδια τήν παραγωγική διαδικασία. Ή  
ίδια ή παραγωγική διαδικασία καθόριζε έτσι τό κοινω
νικό περιεχόμενο καί τήν κοινωνική σημασία τής

3. Βλ. καί J. Groll: «Erziehung im gcscllschaftlichen Reproduktion- 
sprozess» Suhrkamp Verlag, 1975.
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«έργασίας» τοΰ έκπαιδευόμενου. Ή  μαθητεία όλοκλη- 
ρωνόταν λοιπόν δταν ή «έργασία» τοΰ έκπαιδευόμενου 
(σάν κατανάλωση δύναμης) γινόταν έργασία μέ τό 
κοινωνικά καθορισμένο περιεχόμενό της (ποιότητα, 
Ενταση, παραγωγικότητα), πάνω στήν ίδια έκείνη 
παραγωγική - έκπαιδευτική διαδικασία. Ή  έπιτυχία 
τής έκπαίδευσης καθοριζόταν Ετσι άπό τή δυνατότητα 
νά υλοποιηθεί Ενα κοινωνικά χρήσιμο άποτέλεσμα, 
άπό τή δυνατότητα δηλαδή τοΰ έκπαιδευόμενου νά 
συμμετέχει αύτόβουλα στήν παραγωγή ένός κοινωνικά 
χρήσιμου άποτελέσματος ή προϊόντος. Ό  Εκπαιδευό
μενος βίωνε τήν έκπαιδευτική σχέση καί άποκτοΰσε 
ένδιαφέρον γι' αυτήν μέσα άπό τό ίδιο τό περιεχόμενο 
τής «έργασίας» - μαθητείας.

Στόν καπιταλισμό άντίθετα, ή μόνη σημασία τής 
σχολικής «έργασίας» είναι δτι κάνει δυνατό τόν Ελεγχο 
τής προόδου τοΰ έκπαιδευόμενου. Ή  «έργασία» τοΰ 
έκπαιδευόμενου, σάν κατανάλωση πνευματικής, κύρια, 
δύναμης, σάν «κατ’ οίκον έργασία», έξετάσεις κλπ., δέν 
περιέχει κανένα άλλο κοινωνικά χρήσιμο άποτέλεσμα. 
«Παράγεται» γιά νά πεταχθεϊ στά σκουπίδια, άφοΰ 
προηγουμένως, βέβαια, άξιολογηθεί καί βαθμολογηθεί 
άπό τό δάσκαλο. Ή  κοινωνική χρησιμότητα δέν 
βρίσκεται στά άποτελέσματα τής «έργασίας» τοΰ έκ- 
παιδέυόμενου άλλά πέρα άπ’ αύτά. Ή  «έργασία» τοΰ 
έκπαιδευόμενου δέν θά γίνει ποτέ έργασία, παραμένει 
άποκλειστικά Ενα μέσο πού τόν προετοιμάζει γιά τήν 
«κατοπινή ζωή». Ό  έκπαιδευόμενος δέν προσαρμόζε
ται Ετσι στήν έκπαιδευτική σχέση μέ βάση τήν 
κοινωνική χρησιμότητα τής «έργασίας» του. Τό περιε
χόμενο τής γνώσης του, τά άποτελέσματα τής «έργασί
ας» του πού τόν εΙσάγουν σ’ αύτή τή γνώση δέν 
μποροΰν νά βροΰν καμιά άμεση έπικύρωση ή χρήση 
Εξω άπό τόν Εκπαιδευτικό μηχανισμό. Ό  έκπαιδευόμε- 
νος προσαρμόζεται καί άποδέχεται τήν έκπαιδευτική 
σχέση χωρίς τή διαμεσολάβηση μιας πρακτικής πού νά 
είναι κοινωνικά χρήσιμη καί πέρα άπό τήν άμεση
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έκπαιδευτική σχέση. Ή  προσαρμογή στήν έκπαιδευτι- 
κή σχέση είναι λοιπόν άμεση, δέν προϋποθέτει κανένα 
«ένδιαφέρον» γιά τό περιεχόμενο τής παρεχόμενης 
γνώσης καί έτσι άποκτά μοιραία τό χαρακτήρα ένός 
καταναγκασμού. Τό «ένδιαφέρον» τών έκπαιδευόμενων 
(ή τών γονιών τους) γιά τό σχολείο, ή Ιδεολογία πού 
κάνει άποδεκτή τή σχολική λειτουργία, δέν άναφέρεται 
έτσι στό τί θά διδαχθούν. Άναφέρεται στήν «κοινωνι
κή άναγκαιότητα» νά άποκτήσουν τά «έφόδια» γιά τή 
«μελλοντική ζωή», νά «άποκατασταθοΰν» έπαγγελματι- 
κά κλπ.

Ό  έκπαιδευτικός μηχανισμός άναλαμβάνει έτσι νά 
άποκαταστήσει άμεσα τό «ένδιαφέρον» ιΛιί τήν Ιδεολο
γική υπαγωγή τών έκπαιδευόμενων στή σχολική λει
τουργία καθ’ έαυτήν. Ή  άστική Ιδεολογία, ή διαδικα
σία παροχής τής γνώσης, οί σχέσεις έπιλογής, τό 
κυνήγι τού βαθμού καί ή «άμιλλα», ή Ιδεολογία τής 
έπιτυχίας καί τής άποτυχίας, ή άντιστοιχία φυσιολο
γικής καί σχολικής ήλικίας καί ώριμότητας, αύτό τό 
ρόλο άκριβώς καλούνται νά παίξουν. Ή  διεκδίκηση 
τοΰ βαθμού άναδεικνύεται σέ πρώτο στόχο τών έκπαι- 
δευόμενων. Nf άλλα λόγια τό «ένδιαφέρον» τους γιά 
τήν έκπαίδευση άφορά στήν έπιτυχημένη διεκπεραίω
ση τών «σχολικών καθηκόντων» καί τής σχολικής 
«έργασίας» — τά όποια προϋποθέτουν τήν άποτύπωση 
κάποιων γνωστικών περιεχομένων — άλλά δέν άναφέ- 
ρεται κυρίαρχα στά γνωστικά αύτά περιεχόμενα. ‘Η 
κοινωνική χρησιμότητα καί ή έφαρμοσιμότητα αύτών 
τών γνωστικών περιεχομένων ούτε μπαίνει σέ συζήτη
ση άπό τήν έκπαιδευτική λειτουργία άλλά οΰτε καί 
χρειάζεται νά άποδειχθεΐ. θεωρείται δεδομένη καί 
έγγυάται γι' αύτήν τό κράτος, ό ύπερβατικός διαχειρι
στής τοΰ κοινοΰ - έθνικοΰ συμφέροντος.

Έ τσι ό έκπαιδευτικός μηχανισμός, στοχεύοντας νά 
άφήσει έξω άπό τίς κοινωνικές συγκρούσεις τό περιε
χόμενο καί τή λειτουργία τής έκπαίδευσης, παρεμβαί
νει άπλά γιά νά διασφαλίσει τήν άκριτη άποδοχή τής



96 Καπιταλισμός καί έκπαίδευση

παρεχόμενης γνώσης άπό τούς έκπαιδευόμενους. Ή  
κοινωνική σημασία τής παρεχόμενης γνώσης άποσιω- 
πδται ή διαμορφώνεται σάν μιά δευτερεύουσα καί 
περιθωριακή συζήτηση - ένημέρωση. Πρόκειται γιά 
μιά λειτουργία άντιφατική, πού δμως έντάσσεται στή 
γενικότερη λειτουργία τοϋ άστικοϋ κράτους πού έπιδι- 
ώκει νά άποκρύψει τίς κοινωνικές ταξικές σχέσεις μέσα 
άπό τήν άρνηση τής ύπαρξής τους.

Οί παρατηρήσεις πού κάναμε πιό πάνω άφοροΰν 
βέβαια πρώτα άπ’ δλα τή γενική έκπαίδευση. 'Εντού
τοις πρόκειται γιά λειτουργίες πού, μέ τροποποιήσεις, 
διαπερνοΰν καί τήν έπαγγελματική έκαίδευση. Καί έδώ 
ή (μελλοντική) έπαγγελματική άποκατάσταση καί τό 
πτυχίο άναπλάθουν (άποκρύβοντας τίς ούσιαστικές 
κοινωνικές σχέσεις πού άναπαράγονται) τή σχέση τοΰ 
έκπαιδευόμενου μέ τήν έκπαιδευτική διαδικασία. Τό 
περιεχόμενο τών μαθημάτων ή ή «κοινωνική χρησιμό
τητα» τοΰ μελλοντικού έπαγγέλματος παίζουν τό δευτε- 
ρεύοντα ρόλο. Άλλωστε ή «έκλογή» τής έπαγγελματι
κής κατεύθυνσης γίνεται, κατά κανόνα, ήδη κατά τή 
διάρκεια τής στοιχειώδους γενικής έκπαίδευσης, προ- 
τοΰ δηλαδή άποκτηθεΐ όποιαδήποτε σχέση μέ τό 
περιεχόμενο τής έπαγγελματικής έκπαίδευσης. Βέβαια 
έδώ ύπάρχει μιά μεγαλύτερη σχέση μέ τήν παραγωγική 
διαδικασία ένώ παράλληλα κάποιες έκπαιδευτικές λει
τουργίες βγαίνουν άπό τό στεγανό τοΰ έκπαιδευτικοΰ 
μηχανισμοΰ, (πρακτική έξάσκηση, πανεπιστημιακή 
6ρευνα). ΟΙ λειτουργίες δμως αύτές παραμένουν πάντα 
περιθωριακές καί δευτερεύουσες στά πλαίσια τής συνο
λικής έκπαιδευτικής διαδικασίας. Έ τσι ή θεσμοθετη
μένη έκπαιδευτική λειτουργία κατατείνει σέ κάθε 
περίπτωση, χάρη στό δομικό χωρισμό άπό τήν παραγω
γή καί μέσα άπό τό συνεχή έλεγχο τής «προόδου» τοΰ 
έκπαιδευόμενου, νά καταστήσει άνεδαφική καί άδύνατη 
τήν όποιαδήποτε κριτική στό περιεχόμενο τής γνώσης. Ή  
έκπαιδευτική διαδικασία άπομακρύνεται άπό όποιαδή
ποτε ούσιαστική ένασχόληση καί συζήτηση γιά τόν
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κοινωνικό χαρακτήρα καί τή σημασία τής παρεχόμε
νης έκπαίδευσης (πού θεωρείται a priori δεδομένη, 
γνωστή καί άποδεκτή), γιά τή συνάθρωση τής έκπαι- 
δευτικής λειτουργίας μέ τή συνολική κοινωνική όργά- 
νωση καί πρακτική.

Ή  όρθολογική καί άξιοκρατική λοιπόν όργάνωση 
τής γνώσης καί τής έκπαιδευτικής λειτουργίας καί ή 
άπομόνωσή της άπό κάθε άλλη κοινωνική πρακτική 
έπιτρέπουν στήν έκπαίδευση νά άποκρύβει τόσο τό 
κοινωνικό της περιεχόμενο δσο καί τίς γενικότερες 
ταξικές κοινωνικές σχέσεις έξουσίας. Ή  έκπαιδευτική 
διαδικασία ύποβάλλει μέ τόν πιό άμεσο τρόπο στούς 
έκπαιδευόμενους (άλλά καί στούς δασκάλους καί άκό- 
μη σ' αύτούς πού βρίσκονται έξω άπό τόν έκπαιδευτικό 
μηχανισμό) τήν πεποίθηση δτι άποτελεΐ (ή έστω δτι θά 
'πρεπε νά άποτελεΐ άν παραμερίζονταν οί δυσλειτουρ
γίες) μιά λειτουργία πού ύπηρετεΐ τό κοινό-έθνικό 
συμφέρον. Μιά λειτουργία πού παρέχει γνώσεις τεχνι- 
κού-έπιστημονικοΰ χαρακτήρα, δηλαδή τελικά γνώσεις 
ούδέτερες, ένώ παράλληλα διαπαιδαγωγεΐ (τούς νέους) 
σέ πανεθνικά άποδεκτά άξίες.

6.4. Φιλελεύθερη Ιδεολογία, τεχνοκρατική Ιδεολογία 
καί άπόκρυψη τών κοινωνικών σχέσεων.

Τά ίδια άποτελέσματα άπόκρυψης τών κοινωνικών 
σχέσεων έξουσίας τείνουν νά έμπεδώσουν φυσικά καί 
οί θεωρητικές άστικές Ιδεολογίες πού άναφέρονται 
στήν έκπαίδευση. Μιά σύντομη σκιαγράφησή τους στό 
σημείο αύτό θά ήταν άπαραίτητη, καθόσον οί Ιδεολογί
ες αύτές, δχι μόνο διεισδύουν άλλά τίς περισσότερες 
φορές κυριαρχούν στόν πολιτικό λόγο, τήν Ιδεολογία 
καί τίς άναλύσεις τής 'Αριστερός.

Πρόκειται γιά τίς Ιδεολογικές θεωρητικές κατασκευ
ές πού στηρίζονται είτε στό φιλελεύθερο άνθρωπισμό, 
είτε στήν τεχνοκρατική άστική Ιδεολογία. Ή  διάκριση
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αύτή κάνει ώστε τελικά νά διαμορφώνονται δυό διαφο
ρετικές προσεγγίσεις στό πρόβλημα τής έκπαίδευσης. 
Ή  φιλελεύθερη προσέγγιση παρουσιάζει τήν έκπαίδευ
ση σάν μιά διαδικασία «όλοκλήρωσης τής προσωπικό
τητας» τοΰ ’Ανθρώπου, μέσα άπό τήν πρόσβαση στή 
γνώση καί τή «μόρφωση». Πρόκειται γιά μιά προβλη
ματική πού ξεκινάει καί τελειώνει στό «άτομο», τίς 
«άνάγκες», τίς «έπιθυμίες» καί τήν «έλευθερία» του. 
Είναι ή έκδοχή πού θεμελιώνει θεωρητικά τόν ούμανι- 
σμό, τόν όρθολογισμό, τήν έκπαιδευτική ίσοπολιτεία 
καί άξιοκρατία. Ό λ α  αύτά δέν είναι παρά οί προϋποθέ
σεις ή καί οί έκφράσεις μιας διαδικασίας πού στοχεύει 
νά πλάσσει «όλοκληρωμένους άνθρώπους». - Η φιλε
λεύθερη προσέγγιση έξαφανίζει έτσι άπό τό προσκήνιο 
τίς κοινωνικές σχέσεις ή έστω τίς παρουσιάζει σάν 

^δευτερεύουσες. Τό κράτος άπλά πρέπει νά φροντίζει 
ώστε ό κάθε έκπαιδευόμενος νά μπορεΐ νά προχωρήσει 
τή μόρφωσή του, σύμφωνα μέ τίς δυνατότητές του. ·Ή  
κατανομή τών έκπαιδευόμενων σέ κάποιες κοινωνικές 
θέσεις, λειτουργίες καί έπαγγέλματα δέν θεωρείται σάν 
στόχος τής έκπαίδευσης άλλά σάν μιά κατάσταση πού 
προκύπτει λίγο πολύ αύτόματα, σάν άποτέλεσμα τής 
διαφορετικής «παιδείας» τών άτόμων. «Ή  άμεση ή 
Εμμεση προσάρτηση τής Παιδείας σέ έπαγγελματικές 
διεξόδους καί σέ καθαρά οίκονομικές σχέσεις είναι 
άντίθετη στήν προσωπική έλευθερία καί τήν άνεξαρτη- 
σία τοϋ άτόμου, μπορεΐ μάλιστα μακροχρονικά νά 
άποτελεΐ άντιπαραγωγική άντιμετώπιση, άκόμη καί μέ 
τή στενή Εννοια τοϋ δρου»4

’Αντίθετα ή τεχνοκρατική προσέγγιση ξεκινάει άπό 
τίς «άνάγκες τοϋ συνόλου» γιά «οίκονομική καί κοινω
νική πρόοδο», καί θεωρεί τήν έκπαίδευση σάν προϋπό
θεση γιά τήν έπαγγελματική άποκατάσταση τοϋ άτόμου 
καί τήν οίκονομική άνάπτυξη τής χώρας. Ή  όλοκλή-

4. Δ. Α. Φατούρου: «'Αλλαγή καί πραγματικότητα στό Πανεπιστή
μιο- 'Ολκός, 1975.
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ρωση τής προσωπικότητας τοϋ άτόμου δέν είναι πιά ό 
κύριος στόχος άλλά τό μέσον πού θά βοηθήσει τό 
άτομο νά ένταχθεΐ στό «σύστημα άπασχολήσεως» ώστε 
νά συμβάλλει Ετσι στόν πρόοδο τοΰ συνόλου. «Ή  
έκπαίδευση καί γενικότερα ή μόρφωση βοηθοΰν τό 
άτομο νά διαμορφώσει τήν προσωπικότητά τοϋ, νά 
άναπτύξει τίς ίκανότητές του καί νά καλλιεργήσει τίς 
κλίσεις του, ώστε νά πάρει μιάν άνάλογη θέση στήν 
οίκονομική καί κοινωνική ζωή... Ή  έκπαίδευση πρέπει 
νά προσδιορίζει μέ προσοχή τούς στόχους της, γιά νά 
άνταποκρίνεται στίς άπαιτήσεις τοΰ συστήματος άπα
σχολήσεως»5. ·'

ΟΙ δύο αύτές προσεγγίσεις είναι σίγουρα άντιφατι- 
κές. Καί είναι προφανές δτι ή κυριαρχία τής μιάς 
έκτοπίζει τήν κυριαρχία τής άλλης. Έ τσι τό πέρασμα 
άπό τόν άνταγωνιστικό καπιταλισμό στό μονοπωλιακό 
καπιταλισμό καί άκόμη περισσότερο ή διαμόρφωση 
τής σύγχρονης φάσης τοΰ μονοπωλιακού καπιταλι
σμού, είχε σάν άποτέλεσμα νά μετατοπιστεί ή κυρίαρ
χη Ιδεολογία άπό τό φιλελευθερισμό στήν τεχνοκρατία. 
Ή  μετατόπιση αύτή καθορίστηκε άπό τήν τροποποίη
ση τής συνολικής κρατικής λειτουργίας, τή ραγδαία 
αΰξηση τοΰ ρόλου τοΰ κράτους, τίς νέες μορφές καί τήν 
τεράστια πολιτική σημασία πού άπέκτησε ό κρατικός 
παρεμβατισμός. Τό κράτος παρεμβαίνει τώρα καθορι
στικά καί διαμορφώνει τούς δρους τής διευρυμένης 
άναπαραγωγής τοΰ κεφαλαίου, τούς δρους τής διευρυ- 
μένης άναπαραγωγής τής έργατικής δύναμης. Καθώς ή 
συγκέντρωση καί συγκεντροποίηση τοΰ κεφαλαίου 
άναπτύσσεται μέ ραγδαίους ρυθμούς, καθώς διαμορφώ
νονται νέες συνθήκες διεθνοποίησης τών κεφαλαιοκρα
τικών σχέσεων, καθώς όξύνονται οί ένδοαστικές άντι- 
φάσεις, καθώς, πάνω άπ* δλα, όξύνεται ή άντίφαση

5. ΑΙτιολογική Έκθεση τοΰ σχεδίου Νόμου περί Όργανώσεως καί 
Διοικήσεως τής Μέσης καί Άνωτέρας Έπαγγελματικής καί Τεχνι
κής Έκπαιδεύσεως, 'Αθήνα 1976.



100 Καπιταλισμός καί ίκπαϊόευση

άνάμεσα στίς κυρίαρχες τάξεις άπ’ τή μιά καί στήν 
έργατική τάξη καί τίς λαϊκές τάξεις άπ’ τή άλλη, ό 
κρατικός παρεμβατισμός στούς δρους διευρυμένης 
άναπαραγωγής τών σχέσεων έξουσίας γίνεται δλο καί 
πιό καθοριστικός.· Έ τσι καί τό κέντρο τής κυρίαρχης 
Ιδεολογίας μετατοπίζεται άπό τίς άνάγκες τοΰ άτόμου 
(άπό τίς όποιες συνάγονταν καί οί άνάγκες τής κοινωνί
ας), στίς άνάγκες τής οίκονομίας καί κοινωνίας (άπό τίς 
όποιες συνάγονται τώρα καί οί άνάγκες τοΰ άτόμου). Τά 
Ιδεολογήματα τής άποδοτικότητας, παραγωγικότητας, 
όργανωμένης άνάπτυξης κλπ. άποκτοΰν τώρα καθορι
στική σημασία.

Τό δτι δμως κυριαρχεί ή τεχνοκρατική Ιδεολογία δέν 
σημαίνει δτι έξαφανίζεται ό φιλελευθερισμός. ’Αντίθε
τα ό φιλελευθερισμός έξακολουθεΐ καί άναπαράγεται 
σάν ήγεμονευόμενη άστική Ιδεολογία6. Σέ όρισμένους 
μάλιστα Ιδεολογικούς μηχανισμούς τοΰ κράτους καί 
πρώτα άπ’ δλα στόν έκπαιδευτικό μηχανισμό (ίδίως 
στό Πανεπιστήμιο) ή άντίφαση φιλελευθερισμοΰ-τεχνο- 
κρατίας μπορεΐ νά πάρει κάποιες Ιδιαίτερα όξυμένες 
μορφές. -

Μέ τά θέματα δμως αύτά θά άσχοληθοΰμε στά 
έπόμενα. Έδώ είναι άναγκαΐο νά ξεκαθαρίσουμε μόνο 
πώς οί άντιφάσεις αύτές άνάμεσα στίς διαφορετικές 
Ιδεολογίες καί πρακτικές δέν όξύνονται ή άμβλύνονται 
άπό μόνες τους, άπό κάποια δίκιά τους ένύπαρκτη 
δυναμική. Ή  δξυνση ή ή άμβλυνσή τους, ή κυριαρχία 
τοΰ ένός πόλου πάνω στόν άλλο, καθορίζεται όλοκλη- 
ρωτικά άπό τό ρόλο πού παίζει ό έκπαιδευτικός 
μηχανισμός μέσα στή πάλη τών τάξεων, άπό τή 
συνολική συγκυρία τής πάλης τών τάξεων, άπό τή 
φάση πού βρίσκεται ό κοινωνικός σχηματισμός κλπ. 
Έ τσι ή κρίση τής έκπαίδευσης καί ή παρέμβαση τοΰ 
νεολαιίστικου κινήματος μπορεΐ σέ όρισμένες περιπτώ

6. Βλ. καί Marxistische Gruppe: ··Kapilalistische Hochschulreform. 
Analysen und Dokumcnte» Erlangen 1972.
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σεις νά προκαλέσει μιά νέα στροφή τής κυρίαρχης 
Ιδεολογίας στό χώρο τής έκπαίδευσης πρός τό φιλελευ
θερισμό.

Βέβαια ή σύγκρουση άνάμεσα στήν τεχνοκρατία καί 
τό φιλελευθερισμό καθορίζεται δευτερευόντως καί άπό 
όρισμένα δομικά χαρακτηριστικά τών Ιδεολογιών αύ- 

-τών. Έ τσι ένώ ό φιλελευθερισμός άποτελεΐ μιά άρκετά 
εύσταθή Ιδεολογική μορφή μέ σχετικά λίγες έσωτερι- 
κές άντιφάσεις, ή τεχνοκρατική Ιδεολογία παρουσιάζει 
στό έσωτερικό της σημαντικές άντιφάσεις πού δέν 
μπορούν νά ξεπερασθοϋν άπό τήν Ιδια τήν τεχνοκρατι
κή λογική. Στά πλαίσια τοϋ φιλελευθερισμού δλα τά 
προβλήματα άφοροΰν τήν έκπαίδευση καί μόνο, παρα
μένουν έσωτερικά προβλήματα τής έκπαιδευτικής δια
δικασίας. Παράλληλα δλα ξεκινούν άπόπό άτομικό 
συμφέρον (όλοκλήρωση τής προσωπικότητας) καί 
όργανώνονται μέ βάση τό άτομικό συμφέρον (ίσες 
εύκαιρίες, προσωπική άξιολόγηση, κλπ). Τό πέρασμα 
άπό τό άτομικό-ίδιωτικό έπίπεδο στό δημόσιο συμφέ
ρον γίνεται σχεδόν αύτόματα (κοινωνία πού άποτελεΐ- 
ται άπό όλοκληρωμένες προσωπικότητες). Συνακόλου
θα ό φιλελευθερισμός διευκολύνει τόν έκπαιδευτικό 
μηχανισμό στό νά διαχειρίζεται καί νά συγκαλύπτει 
τήν άντίφαση άνάμεσα στή «δημόσια» παροχή τής 
έκπαίδευσης καί στήν άτομική κάρπωσή της άπό τά 
έκπαιδευόμενα άτομα. ’Αντίθετα στά πλαίσια τοϋ 
τεχνοκρατισμοϋ ή άντίφαση άνάμεσα στό δημόσιο καί 
τό Ιδιωτικό παρουσιάζεται περισσότερο όξυμένη. Ό  
τεχνοκρατισμός ξεκινάει άπό τό δημόσιο συμφέρον 
(οίκονομική καί κοινωνική πρόοδος) μέ βάση τό όποιο 
προσπαθεί νά θεμελιώσει τό ίδιωτικό (έπιτυχημένη 
έπαγγελματική σταδιοδρομία). Έ τσι δμως ή έκπαιδευ- 
τική λειτουργία καί ή έπιλογή μοιάζουν νά θεμελιώνον
ται (καί) σέ παράγοντες πού βρίσκονται έξω άπό τήν 
έκπαιδευτική σχέση καί πέρα άπό τίς άτομικές Ικανό
τητες καί κλίσεις. ·. Έξαρτάται δηλαδή ή έκπαίδευση 
άπό κοινωνικούς παράγοντες πού δέν έχουν άμεση
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σχέση μέ τή γνώση καί τή μόρφωση. Ή  άπομόνωση 
τής έκπαίδευσης άπό τήν παραγωγή, ό ουμανιστικός 
προσανατολισμός τής γνώσης κλπ. προβάλλουν τώρα 
σάν έλαττώματα καί άναχρονισμός'! ’Ακόμη περισσότε
ρο, ή άπόκρυψη τών ταξικών σχέσεων δυσχεραίνεται 
καί τό κοινωνικό είσβάλλει άπό παντοΰ, καθώς τά δρια 
τοΰ Ιδιωτικού καί τοΰ δημόσιου συμφέροντος γίνονται 
συγκεχυμένα καί μεταβλητά, ένώ ή άντίφαση μετατοπί
ζεται νά λυθεί Εξω άπό τήν έκπαιδευτική σχέση καί 
άνεξάρτητα άπό τή γνώση καί τή μόρφωση: ’Επιτυχη
μένος έπαγγέλματίας (Ιδιωτικό συμφέρον), σ’ Ενα Εθνος 
πού προοδεύει οίκονομικά καί κοινωνικά (δημόσιο 
συμφέρον).

Ό  τεχνοκρατισμός άδυνατεΐ Ετσι νά ύποκαταστήσει 
όλοκληρωτικά τό φιλελευθερισμό/ ’Αναγκάζεται νά 
συνυπάρχει μαζί του άντιφατικά, νά δανείζεται καί νά 
ένσωματώνει διαρκώς στοιχεία τής φιλελεύθερης Ιδεο
λογίας. Δέν μιλάει λοιπόν μόνο γιά τήν. όλοκλήρωση 
τής προσωπικότητας μέσα άπό τήν έπαγγελματική 
άποκατάσταση,'άλλά καί γιά τήν όλοκλήρωση τής 
προσωπικότητας πού προσφέρει ή μόρφωση σάν τέ
τοια..Δέν θεωρεί τήν έκπαιδευτική ίσοπολιτεία καί τήν 
άξιοκρατία άπλά σάν μέσο γιά νά καλυφθοΰν δσο 
γίνεται καλύτερα καί πιό άποτελεσματικά οί άνάγκες 
τής παραγωγής, άλλά καί σάν άναγκαία Εκφραση τής 
έλευθερίας τοΰ άνθρώπου, πού μέσα άπό τή μόρφωση 
θά μπορέσει νά έκδηλώσει τίς έμφυτες κλίσεις του, τή 
«δίψα» του γιά «πνευματική καλλιέργεια», κλπ.

Αύτό πού πρέπει πάντως νά προσέξουμε τελειώνον
τας είναι πώς πέρα άπό τίς δποιες διαφοροποιήσεις καί 
οί δυό έκδοχές τής άστικής Ιδεολογίας τής έκπαίδευ
σης, Ιδιαίτερα δταν καταφέρνουν νά κυριαρχήσουν 
στήν προβληματική τών λαϊκών δυνάμεων, έμπεδώνουν 
άποφασιστικά τήν Ιδεολογική ύπαγωγή τών κυριαρ
χούμενων τάξεων στήν άστική Ιδεολογία, άποκρύπτον- 
τας παράλληλα τίς κοινωνικές σχέσεις έξουσίας καί τό
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ρόλο τής έκπαίδευσης γιά τή διατήρηση καί τήν 
άναπαραγωγή τους. Γιατί καί οί δυό θεωρητικές κατα
σκευές έχουν σάν στόχο νά έμφανίσουν τήν έκπαίδευ
ση σάν μιά λειτουργία πού έξασφαλίζει τό κοινό 
συμφέρον δλου τού έθνους-λαοΰ, στό όποϊο έντάσσουν 
ή μέ τό όποιο συνδέουν τά άτομικά συμφέροντα καί τίς 
έπιδιώξεις τοϋ κάθε έκπαιδευόμενου. Ή  έκπαιδευτική 
λειτουργία παρουσιάζεται νά διευθετεί καί νά ένοποιεΐ 
στό έσωτερικό τοϋ συνολικού έθνικοϋ συμφέροντος τίς 
Ιδιαίτερες διεκδικήσεις (γιά μόρφωση, έπαγγελματική 
άποκατάσταση, προσωπική όλοκλήρωση καί άνοδο 
κλπ.) τών έκπαιδευομένων, πού άνταγωνίζονται άτομι
κά (μέ άξιοκρατικά κριτήρια) γιά νά καρπωθοΰν τό 
κοινωνικό άγαθό τής μόρφωσης πού προσφέρει τό 
κράτος. Ή  έκπαίδευση έξασφαλίζει τό συμφέρον καί 
τήν ευημερία τοϋ συνόλου έπειδή άκριβώς έπιτρέπει σέ 
κάθε άτομο νά άναπτυχθεΐ (καί νά βοηθήσει τό σύνο
λο), σύμφωνα μέ τίς κλίσεις καί τίς δυνατότητές του. Ή  
Ιδιαιτερότητα τών άτομικών συμφερόντων, οί διαφορε
τικές δυνατότητες καί διεκδικήσεις γιά μόρφωση, 
παρουσιάζονται άπό τήν άστική Ιδεολογία σάν ή 
προϋπόθεση γιά τή δημόσια λειτουργία τής έκπαίδευ
σης, άκριβώς γιατί αύτή ή τελευταία δέν κάνει τίποτα 
άλλο άπό τό νά άνάγει καί νά ένσωματώνει τίς άτομικές 
έπιδιώξεις στό έθνικό συμφέρον. Τή θέση τών κοινωνι
κών σχέσεων παίρνουν κάποιες άτομικές πρακτικές καί 
θελήσεις πού τό κράτος άναλαμβάνει νά διευθετήσει 
καί νά ένοποιήσει. Ό πως χαρακτηριστικά λέει ό 
Πουλαντζάς, μιλώντας γενικά γιά τήν άστική Ιδεολο
γία, «αύτή ή Ιδεολογία έμφανίζει τούς δρώντες παρά
γοντες σάν δτομα-ύποκείμενα, έλεύθερα καί Ίσα, πού τά 
παρουσιάζει κατά κάποιο τρόπο σέ προκοινωνική 
κατάσταση... Αύτά τά άτομα-πρόσωπα τά μ’ αύτό τόν 
τρόπο άτομικοποιημένα, δέν φαίνονται ούτε κάν θεω
ρητικά νά μποροϋν νά ένοποιηθοϋν καί νά φθάσουν 
στήν κοινωνική τους ύπαρξη, παρά μέσω τής πολιτικής 
τους ύπαρξης μέσα στό κράτος. Άποτέλεσμα: αύτή ή



έλευθερία τοΰ άτόμου-Ιδιώτη φαίνεται ξαφνικά νά 
έξαφανίζεται μπροστά στήν έξουσία τοΰ κράτους πού 
ένσαρκώνει τήν κοινή θέληση».7
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7. Ν. Πουλαντζά: «Πολιτική έξουσία καί κοινωνικές τάξεις- Έκδ. 
Θεμέλιο. Αθήνα 1975. (Τόμος II σελ. 56-57).
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'Ο έκπαιδευτικός 
σχεδιασμός

7.1 Ό  σχεδιασμός στόν καπιταλισμό

Ό  έκπαιδευτικός σχεδιασμός καί προγραμματισμός 
άναφέρεται ώς γνωστόν στήν προσπάθεια τοϋ άστικοΰ 
κράτους νά συναρθρώσει αποτελεσματικά τήν έκπαί
δευση μέ τίς άνάγκες τής διευρυμένης άναπαραγωγής 
τοΰ κοινωνικού (καπιταλιστικού) καταμερισμού έργα
σίας. Βέβαια δέν μπορούμε νά άναφερθούμε στό θέμα 
αύτό παρά μ’ £να τρόπο σύντομο καί συμπερασματικό. 
Στά πλαίσια αύτοΰ τοΰ κειμένου, μιά έκτενής άναφορά 
στίς μεθόδους καί τά μοντέλα τοΰ έκπαιδευτικοϋ 
προγραμματισμού, στήν άντιφατικότητά τους, τή συνε
χή μετατόπιση τής κρατικής πολιτικής καί τήν τροπο
ποίηση τοΰ έκπαιδευτικοϋ σχεδιασμοΰ, άνάλογα μέ τή 
φάση καί τή συγκυρία τής ταξικής πάλης, δέν είναι 
οΟτε δυνατή άλλά οΰτε καί χρήσιμη. Γιά νά έκτιμήόου- 
με λοιπόν τή σημασία καί τά δρια τοΰ έκπαιδευτικοϋ
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σχεδιασμοΰ είναι νομίζω άπαραίτητο νά άναφερθοϋμε 
προκαταρκτικά στήν Εννοια τοϋ οίκονομικοΰ καί κοι- 
νωνικοΰ σχεδιασμοΰ, μέσα στά πλαίσια τοϋ καπιταλι
στικού συστήματος. Άλλωστε, κατά γενική όμολογία, 
ό οίκονομικός προγραμματισμός άποτελεΐ μιά άπό τίς 
πιό βασικές προϋποθέσεις τοϋ έκπαιδευτικοΰ σχεδια- 
σμοϋ.

Ό  προγραμματισμός καί ό σχεδιασμός είναι έννοιες 
οί όποιες πρώτα άπ’ δλα άναφέρονται στούς κοινωνι
κούς σχηματισμούς πού βρίσκονται στό μεταβατικό 
στάδιο πρός τόν κομμουνισμό. Δηλαδή «έγγράφονται 
σέ μιά παραγωγή καί μιά κατανάλωση πού είναι 
κοινωνικά όργανωμένη».1 Ό  σχεδιασμός δέν είναι 
δηλαδή ένα έγγραφο, μιά θεωρητική σύλληψη ή μιά 
δέσμη άπό διοικητικές άποφάσεις, άλλά ή έκφραση 
κάποιων νέων κοινωνικών σχέσεων. Ή  κατάκτηση τής 
πολιτικής έξουσίας άπό τήν έργατική τάξη καί ή 
έξασφάλιση τής ούσιαστικής κυριότητας πάνω στά 
μέσα παραγωγής άπό τό έργατικό κράτος, κάνουν 
δυνατό τό σχεδιασμό, δηλαδή μιά τέτοια παρέμβαση 
τοΰ πολιτικού έπιπέδου πάνω στό οίκονομικό έπίπεδο 
πού νά τείνει νά καταργήσει τήν άντίφαση άνάμεσα 
στόν κοινωνικό χαρακτήρα τής παραγωγής καί τήν 
άτομική Ιδιοποίηση. Ή  παρέμβαση αύτή άντιστρατεύ- 
εται έτσι τήν άγορά καί καταπολεμά τόν προσανατολι
σμό τής οίκονομίας στήν παραγωγή (άνταλλακτικών) 
άξιών. Αντίθετα άναδεικνύει τήν παραγωγή άξιών 
χρήσης καί κοινωνικά χρήσιμων άποτελεσμάτων σάν 
τόν (μοναδικό) στόχο τής κοινωνικής παραγωγής. Ή  
σχεδιασμένη σοσιαλιστική οίκονομία προϋποθέτει ένα 
«οίκονομικό λογισμό» πού άναφέρεται δχι στή μέτρη
ση καί σύγκριση άξιών άλλά στή «μέτρηση λίγο-πολύ 
χρήσιμων δαπανών έργασιών, είτε στήν ίδια τήν 
κοινωνική χρησιμότητα τών διαφόρων παραγωγών ή

I. Σ. Μπετελέμ: «Μορφές ιδιοκτησίας στό μεταβατικό στάδιο πρός 
τό σοσιαλισμό» Έκδ. Ράππα, ‘Αθήνα 1972, σελ. 34.
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δραστηριοτήτων»2. Έ τσι «στή σοσιαλιστική κοινωνία 
οί άνθρωποι πρέπει νά διαθέτουν τά μέσα γιά νά 
συγκρίνουν μεταξύ τους τά χρήσιμα κοινωνικά άποτε- 
λέσματα τών διαφόρων άντικειμένων χρήσης καί γιά νά 
κάνουν τήν άναγωγή τους στίς άναγκαΐες γιά τήν 
άναπαραγωγή τους ποσότητες έργασίας· τοΰτο άποτε- 
λεΐ άναγκαιότητα γιά τήν κατάρτιση ένός σχεδίου»3. 
Συνεπώς ό σχεδιασμός «προϋποθέτει μιά κοινωνική 
πρακτική, χάρη στήν όποία τό κράτος καί οί πολιτικοί, 
οίκονομικοί καί διοικητικοί όργανισμοί, πού ύπάγον- 
ται σ’ αύτό, συντονίζουν πραγματικά καί έκ τών 
προτέρων τίς δραστηριότητες τών διαφόρων παραγωγι
κών μονάδων»4.

'Αντίθετα ό καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής στη
ρίζεται πρώτα άπ’ δλα στήν παραγωγή άξιών. Τό 
έμπόρευμα άντιπροσωπεύει κατ’ άρχήν Ενα ποσό άξίας 
πού πραγματοποιείται στήν άγορά μέσα άπό τήν 
πούλησή του. Ή  άξία χρήσης ύπάρχει στό έμπόρευμα 
μόνο σάν προϋπόθεση γιά νά άντιπροσωπεύει αύτό μιά 
άξία, πού τό άπόλυτο μέγεθός της καθορίζεται άποκλει- 
στικά άπό τό χρόνο έργασίας πού Ιχει έπενδυθεΐ γιά 
τήν παραγωγή του. Έ τσι λοιπόν ένώ είναι άλήθεια δτι 
«κάθε έμπορευματοπαραγωγός είναι υποχρεωμένος νά 
παράγει μιά άξία χρήσης, δηλαδή νά Ικανοποιεί μιάν 
είδική κοινωνική άνάγκη, (έντούτοις) ή έκταση τών 
άναγκών διαφέρει ποσοτικά... μέ τό δτι άπό τήν άλλη ό 
νόμος τής άξίας τών έμπορευμάτων καθορίζει πόσο άπό 
διαθέσιμο χρόνο έργασίας της μπορεΐ νά ξοδεύει ή 
κοινωνία γιά τήν παραγωγή κάθε Ιδιαίτερου είδους 
έμπορεύματος»5. Έ τσι οί έπιμέρους παραγωγικές διαδι
κασίες δέν άκολουθοϋν κάποιους άπ’ τά πρίν καθορι
σμένους κοινωνικούς στόχους, άλλά παραμένουν χωρι

2. ό.π. σελ. 27.
3. ό.π. σελ. 31.
4. ό.π. σελ. 31.
5. Κάρλ Μάρξ: «Τό Κεφάλαιο» σελ 369 (Έκδ. Μόρφωση. 1963).
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σμένες καί άνεξάρτητες μεταξύ τους καί ένοποιοΰνται- 
κοινωνικοποιοϋνται μόνο έκ τών υστέρων μέσα άπό τήν 
πραγμάτωση τής άξίας τών έμπορευμάτων στήν άγορά. 
« Άνάμεσα στά άτομικά κεφάλαια πού άντιπαρατίθεν- 
ται σάν αυτόνομοι παραγωγοί έμπορευμάτων κυριαρχεί 
ή όλοκληρωτική άναρχία, μέσα άπό τήν όποία ή 
κοινωνική συνοχή τής παραγωγής έξασφαλίζεται μόνο 
σάν έξουσιαστικός φυσικός νόμος πού έπενεργεΐ πάνω 
στήν άτομική αύθαιρεσία»6. « Ό  κοινωνικός καταμερι
σμός έργασίας άντιπαρατάσσει άνεξάρτητους μεταξύ 
τους έμπορευματοπαραγωγούς πού δέν άναγνωρίζουν 
καμιά άλλη αύθεντία έκτός άπό τό συναγωνισμό, έκτός 
άπό τόν έξαναγκασμό, πού άσκεΐ άπάνω τους ή πίεση 
τών άμοιβαίων τους συμφερόντων»7.

Γίνεται λοιπόν άπό τά πιό πάνω προφανές δτι ό 
καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής άποκλείει τό σχεδι- 
ασμό, μέ τήν αύστηρή Εννοια τοΰ δρου. Έ τσι ό 
(οίκονομικός) σχεδιασμός στά πλαίσια τοϋ καπιταλι
σμού δέν άναφέρεται παρά σέ μιά (έκ τών υστέρων) 
παρέμβαση πού μέσα άπό λογιστικές πράξεις έπιχειρεΐ 
νά έκτιμήσει καί νά προβλέψει τή μεταβολή κάποιων 
(οίκονομικών) μεγεθών —δπως αύτή διαμορφώνεται 
αύτόματα μέσα άπό τούς νόμους τής άγοράς— ώστε νά 
θεσπίσει κάποια μέτρα, κίνητρα κλπ. πού θά βελτίωναν 
μιά μελλοντική έξέλιξη. Ό  καπιταλιστικός σχεδια- 
σμός μπορεΐ νά άναφέρεται είτε στό έπίπεδο μιας 
έπιμέρους παραγωγικής μονάδας είτε στή συνολική 
οίκονομία καί φυσικά στίς οίκονομικές καί άναπαρα- 
γωγικές λειτουργίες τοϋ κράτους. Σέ καμιά περίπτωση 
δμως δέν πρόκειται γιά μιά (έκ τών προτέρων) σχεδια
σμένη (οίκονομική) έξέλιξη μέ βάση κάποια κριτήρια 
κοινωνικής χρησιμότητας. Ό  καπιταλιστικός σχεδια- 
σμός δέν δημιουργεί κάποιες νέες κοινωνικές σχέσεις 
άλλά ούτε μπορεΐ νά προσδιορίσει τό πόσο θά έξελι-

6. Karl Marx: -Das Kapital·· III σελ. 899. (Dieu Vcrlag. 1973).
7. -Τό Κεφάλαιο·· I σελ. 370.
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χθοϋν οί ύπάρχουσες. Δέν μπορεΐ έτσι νά άπαλλάξει 
τόν καπιταλισμό άπό τίς οίκονομικές κρίσεις άλλά 
ούτε καί νά προβλέψει μακροπρόθεσμα τίς μελλοντικές 
(οίκονομικές) έξελίξεις. Είναι άναγκασμένος νά βασί
ζεται σέ κάποια «άπλά λογιστικά μεγέθη, πού οί 
διαστάσεις τους «δίνονται αυτόματα» μέσα άπό ένα 
«σύστημα τιμών». Αύτό τό σύστημα άλλοτε έμφανίζε- 
ται σάν «δημιουργημένο άπό τήν άγορά» καί, άλλοτε, 
φαίνεται νά προέρχεται άπό «διοικητικές άποφάσεις» ή 
«κανονισμούς», άλλά τό γεγονός τούτο δέν μεταβάλλει 
καθόλου τό δοσμένο χαρακτήρα τών τιμών»8.

Μέσα στά πλαίσια πού άναπτύξαμε πιό πάνω διαμορ
φώνονται δυό τύποι καπιταλιστικού σχεδιασμοΰ: Ό  
άναδραστικός σχεδιασμός, πού άναφέρεται στήν άντιμε- 
τώπιση κάποιων έλλείψεων καί κάποιων δυσλειτουργι
ών πού έχουν ήδη έκδηλωθεΐ καί στηρίζεται έτσι στή 
«συνεχή διόρθωση» τών στοιχείων καί ό προεκβολικός 
σχεδιασμός πού μέσα άπό τήν προηγούμενη πείρα, τήν 
άνάλυση τών στοιχείων κλπ. προσπαθεί νά προβλέψει 
τίς μελλοντικές έξελίξεις καί νά παρεμποδίσει τήν 
έκδήλωση έλλείψεων καί δυσλειτουργιών9. Ό  προεκ
βολικός σχεδιασμός συναρθρώνεται βέβαια κατά κανό
να ή μετατοπίζεται πρός τόν άναδραστικό σχεδιασμό 
μιά καί οί περιορισμένες δυνατότητες νά προβλεφθοΰν 
τά μελλοντικά στοιχεία καί οί μελλοντικές έξελίξεις 
κάνουν άναγκαία τήν (έκ τών ύστέρων) διόρθωση τών 
άρχικών προδιαγραφών.

7.2 Τά μοντέλα τοϋ έκπαιδευτικοΰ σχεδιασμοΰ

Ό  έκπαιδευτικός σχεδιασμός άναφέρεται στήν προ
σπάθεια τοΰ κράτους νά καθορίσει τούς «φραγμούς

8. Σ. Μπετελέμ δ.π. σελ.26.
9. Βλ καί Marxistische Gruppc: -Kapilalisiischc Hochschulreform, 
Analysen und Dokumenie» Erlangen 1972.
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έπιλογής» καί γενικότερα, τή συνολική λειτουργία τοΰ 
έκπαιδευτικοϋ μηχανισμοΰ ώστε νά μποροΰν νά προσα
νατολίζονται μέ έπιτυχία οί έκπαιδευόμενοι φορείς στό 
«σύστημα άπασχολήσεως». *0 έκπαιδευτικός σχεδια- 
σμός γίνεται άναγκαΐος πρώτα άπ’ δλα λόγω τοΰ 
δομικού χωρισμού τής έκπαίδευσης άπό τήν παραγωγή. 
Στηρίζεται κατ’ άρχή σέ κάποια θεωρητικά μοντέλα, 
γιά τή σχέση έκπαίδευσης καί παραγωγής, μέ βάση τά 
όποΐα θεσπίζονται τά διάφορα διοικητικά μέτρα σχεδι- 
ασμοΰ, άφού προηγουμένως άναλυθοΰν καί έρμηνευ- 
θοΰν τά στατιστικά στοιχεία. Ή  μετατόπιση τής 
κρατικής πολιτικής άπό τό ένα μοντέλο στό άλλο καί ή 
συνεχής τροποποίηση τών μοντέλων αύτών δείχνουν 
άκριβώς τά δρια τοΰ έκπαιδευτικοϋ σχεδιασμοΰ10.

α) Ή  φιλελεύθερη προσέγγιση, τό μοντέλο social 
(individual, cultural) demand approach.

Πρόκειται γιά τό πρώτο ούσιαστικά μοντέλο έκπαι- 
δευτικοΰ σχεδιασμοΰ πού έφαρμόστηκε στήν Εύρώπη 
καί τίς ΗΠΑ μετά τόν Α' Παγκόσμιο Πόλεμο καί 
ξεκινάει άκριβώς άπό τή φιλελεύθερη προσέγγιση τής 
έκπαιδευτικής διαδικασίας. Ή  έκπαίδευση δέν είναι 
παρά μιά διαδικασία «όλοκλήρωσης τοΰ ’Ανθρώπου», 
συνεπώς καί ό σχεδιασμός της δέν μπορεΐ παρά νά 
βασίζεται καί νά ύποτάσσεται στίς θελήσεις καί στίς 
τάσεις πού έκφράζουν άποκλειστικά οί έκπαιδευόμενοι. 
Ή  έρευνα δέν προσανατολίζεται πρός τό σύστημα τών

10. Γιά μιά λεπτομερή άνάλυση τών μοντέλων καί τών μεθόδων του 
έκπαιδευτικοϋ σχεδιασμοΰ καί προγραμματισμού βλ. Ε. Becker, J. 
Jungblut: «Strategien der Bildungsproduktion» Suhrkamp 1972. E. 
Becker. B. Wagner: «ôkonomie der Bildung» Campus Verlag 1977. E. 
Altvater, F. Huisken (Hrsg): «Materialien zur Politischen ôkonomie 
des Ausbildungssektors», Eglangen 1971, Projektgruppe Automation 
und Qualiflkation: «Bildungsôkonomie und Bildungsreform». Argu
ment Verlag 1980 καί Marxistische Gruppe δ.π.
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θέσεων στόν κοινωνικό καταμερισμό έργασίας, άλλά 
πρός τή ζήτηση γιά θέσεις σπουδών άπό τούς Εκπαιδευ
όμενους. Άνάλογα μέ τίς τάσεις πού έκδηλώνονται γιά 
αύξηση τοΰ άριθμοΰ τών σπουδαστών σέ κάθε κλάδο 
τής έκπαίδευσης, τήν αύξηση τοΰ πληθυσμοΰ κλπ., 
προγραμματίζεται καί ή λειτουργία τοΰ έκπαιδευτικοΰ 
μηχανισμού.

Τό μοντέλο αύτό δέν άγνοοΰσε βέβαια έντελώς τήν 
ύπαρξη τοΰ «συστήματος άπασχολήσεως». Ό  φιλελεύ
θερος προσανατολισμός του θεμελιωνόταν μέ βάση 
κάποιες ύποθέσεις γιά τή σχέση άκριβώς άνάμεσα στήν 
έκπαίδευση καί τήν παραγωγή. Έ τσι κατ’ άρχή γίνεται 
άποδεκτός ό «νόμος» τοΰ Say πού θεωρεί δτι ή 
όποιαδήποτε προσφορά έργατικής δύναμης στήν άγορά 
έργασίας δημιουργεί αύτόματα καί τήν άνάλογη ζήτη
ση. (Πρόκειται γιά Ενα «νόμο» πού χρεωκοπεΐ περίτρα
να σέ κάθε οίκονομική κρίση). Τό social demand 
approach θεωρεί λοιπόν πώς ή τεχνική πρόοδος καί οί 
αύξημένες άπαιτήσεις γιά ειδικευμένη έργασία, καθώς 
καί ή κινητικότητα τής έργατικής δύναμης καί ή 
δυνατότητά της νά καθορίζει τή ζήτηση, κάνουν 
δυνατή τήν άντιστοιχία άνάμεσα στίς Επιδιώξεις τών 
άτόμων γιά έκπαίδευση καί στίς άνάγκες τής παραγω
γής, ένώ παράλληλα οί ίδιοι παράγοντες άποτρέπουν 
τόν κίνδυνο νά δημιουργηθεΐ μιά ύπερπροσφορά σέ 
άποφοίτους Άνωτάτων καί Άνωτέρων σχολών.

Ουσιαστικά στό μοντέλο αύτό ό κύριος ρυθμιστής 
είναι ή άγορά έργασίας, δπως αύτή έπιδρά πάνω στούς 
έκπαιδευόμενους φορείς. Τό social demand approach 
έγκαταλείπεται καθώς σταθεροποιείται ό μονοπωλια
κός καπιταλισμός, καθώς δηλαδή οί νέες μορφές 
συρραφής τοΰ πολιτικοΰ μέ τό οίκονομικό έπίπεδο 
κάνουν πιά προφανές δτι οί άνάγκες τής «κοινωνίας καί 
οίκονομίας» δέν μποροΰν νά άκολουθοΰν ούτε νά 
καθορίζονται άπό τίς θελήσεις καί τίς έπιδιώξεις τών 
έκπαιδευομένων φορέων. Ό  τεχνοκρατισμός παίρνει 
Ετσι τή θέση τοΰ φιλελευθερισμού..
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β) Ή  τεχνοκρατική προσέγγιση: Τό μοντέλο manpo
wer forecasting approach.

Τό μοντέλο αύτό προσπαθεί νά προγραμματίσει τήν 
έκπαιδευτική λειτουργία μέ βάση τίς άνάγκες πού 
δημιουργεί καί άναδημιουργεΐ «ή κοινωνία καί ή 
οίκονομία». Επειδή άκριβώς οί άνάγκες αύτές πρέπει 
πρώτα νά έντοπιστοΰν μέ άκρίβεια, ώστε νά προσαρμο
στεί άνάλογα καί ή έκπαιδευτική λειτουργία, ό έκπαι- 
δευτικός σχεδιασμός είναι υποχρεωμένος νά πάρει ύπ' 
δψη του τίς οίκονομικές θεωρίες τής άνάπτυξης ώστε 
νά μπορέσει νά προβλέψει τή μελλοντική ζήτηση 
έργασίας. Τό manpower forecasting approach δέχεται 
Ετσι κατ’ άρχή δτι έκτός άπό τούς τρεις παράγοντες 
πού, σύμφωνα μέ τήν κλασική άστική οίκονομική 
θεωρία, καθορίζουν τίς οίκονομικές έξελίξεις καί τήν 
άνάπτυξη (κεφάλαιο, έργασία, Εδαφος), ύπάρχει καί 
Ενας τέταρτος παράγοντας, ή έκπαίδευση". Ή  έκπαι- 
δευτική λειτουργία θεωρείται πιά σάν μιά βασική 
προϋπόθεση γιά τήν άξιοποίηση τοϋ κεφαλαίου.

Έ τσι τό μοντέλο αύτό θεωρεί δτι ή σχέση άνάμεσα 
στόν δγκο τής παραγωγής καί στό «άνθρώπινο κεφά
λαιο» παραμένει σταθερή καί συνεπώς όποιαδήποτε 
μεταβολή στόν δγκο τής παραγωγής θά προκαλέσει (ή 
θά άπαιτήσει) μιά μεταβολή τοϋ αύτοϋ ποσοστιαίου 
μεγέθους στό «άνθρώπινο κεφάλαιο». Συνεχώς οί 
έπενδύσεις στήν έκπαίδευση πρέπει νά βρίσκονται σέ 
άντιστοιχία καί νά καθορίζονται άπό τά συνολικά 
οίκονομικά άποτελέσματα. Οί θέσεις αύτές στηρίζον

11. Τήν «έπιστημονική» αύτή θεωρία άσπάζεται βέβαια καί ή 
παραδοσιακή άριστερά. «Διστάζουν νά ξοδέψουν γιά τήν παιδεία, 
δλοι δμως ξέρουμε πώς οί δαπάνες γιά τήν έκπαίδευση είναι οί πιό 
παραγωγικές έπενδύσεις γιατί μακροχρόνια θά άνέβαζαν τή μέση 
παραγωγικότητα τής έργασίας, θά έκσυγχρόνιζαν τήν παραγωγή καί 
θά έπιτάχυναν τήν άνάπτυξη τής έθνικής οίκονομίας» (Πανσπουδα
στική 1.1.75 σελ. 16).
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ται στήν «τεχνική» υπόθεση δτι ή παραγωγική τεχνική 
μένει άναλλοίωτη έτσι ώστε κάθε δγκος παραγωγής νά 
άντιστοιχεΐ σέ μιά μόνο συνάρθρωση μέσων παραγω
γής καί ειδικευμένης έργασίας ένώ παράλληλα κάθε 
συγκεκριμένη είδίκευση (έκπαίδευση) άντιστοιχεΐ σέ 
μιά συγκεκριμένη παραγωγική τεχνική. Παράλληλα 
υποστηρίζεται δτι είναι οίκονομικά συμφέρον νά δια
τηρείται σταθερή ή σχέση άνάμεσα στά έξοδα γιά 
είδικευμένη έργασία καί στά έξοδα γιά μέσα παραγω
γής. Καθώς ό δγκος τής παραγωγής αυξάνει, πρέπει νά 
αυξάνουν γραμμικά καί τά έξοδα μέ τέτοιο τρόπο ώστε 
6 λόγος τους νά μένει σταθερός. ΟΙ διακυμάνσεις δμως 
τών τιμών στήν άγορά μέσων παραγωγής καί στήν 
άγορά έργασίας κάνουν άδυνατο νά διατηρηθεί σταθε
ρός ό λόγος άνάμεσα στά διαφορετικά έξοδα.

Τό manpower forecasting approach άποδεικνύεται 
Ιδιαίτερα στατικό γιά νά προβλέψει τίς μελλοντικές 
οίκονομικές έξελίξεις καί νά συνάγει άπ’ αύτές τίς 
άναγκαΐες μεταβολές στήν έκπαίδευση. Σέ μακροοικο
νομικό έπίπεδο προσπαθεί νά συνδέσει τό άκαθάριστο 
έθνικό προϊόν μέ μιά συγκεκριμένη ζήτηση σέ έργατι
κή δύναμη καί μέ βάση αύτά τά δεδομένα νά σχεδιάσει 
τή μελλοντική έξέλιξη τού έκπαιδευτικοΰ συστήματος, 
υποθέτοντας βέβαια δπως είπαμε δτι διατηρείται ή 
σταθερή σχέση άνάμεσα στόν δγκο παραγωγής καί τό 
άνθρώπινο κεφάλαιο. Ό μως έδώ δέν άπαιτεΐται άπλά 
νά έκτιμηθεΐ ή μελλοντική αύξηση τοΰ άκαθάριστου 
έθνικοΰ προϊόντος, άλλά καί οί διαρθρωτικές άλλαγές 
τής οίκονομίας, οί διαφοροποιήσεις στήν παραγωγικό
τητα τών έπιμέρους κλάδων, οί διακυμάνσεις τών τιμών 
κλπ. Ή  πρόβλεψη βέβαια δλων αύτών τών μεγεθών 
είναι πρακτικά άδύνατη, ένώ παράλληλα ή αύξηση τής 
παραγωγικότητας — οί διακυμάνσεις τών τιμών κλπ. 
μεταβάλλουν άντικειμενικά τή σχέση άνάμεσα στόν 
δγκο παραγωγής καί τό άνθρώπινο κεφάλαιο. Ή  
πολιτική έξουσία γρήγορα συνειδητοποίησε δτι τό
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manpower forecasting approach πρέπει νά άντικαταστα- 
θεΐ ή νά τροποποιηθεί.

γ) Μεταβολές στό έσωτερικό τής τεχνοκρατικής 
προσέγγισης.

Ή  άναποτελεσματικότητα τοϋ manpower forecasting 
approach όδήγησε άρχικά τούς θεωρητικούς τοϋ έκπαι- 
δευτικοΰ σχεδιασμοΰ νά έπιστρέψουν στίς νεοκλασικές 
οίκονομικές θεωρίες (Μ. Friedman, Α.Τ. Peacock). Οί 
θεωρίες αύτές τονίζουν τόν καθοριστικό ρόλο τής 
άγοράς στό νά ρυθμίζει δλες τίς οίκονομικές διαδικασί
ες, άκόμη καί τήν έκπαίδευση. Έ τσι τό πρόβλημα τοϋ 
έκπαιδευτικοϋ σχεδιασμοΰ μετατίθεται στίς άλλαγές 
πού πρέπει νά γίνουν ώστε νά μπορεΐ ό έκπαιδευτικός 
μηχανισμός νά προσαρμόζεται αύτόματα στίς άνάγκες 
πού θά προβάλλει ή άγορά. Βέβαια οί θεωρίες αύτές πού 
ούσιαστικά άπαιτοϋσαν νά έγκαταληφθεΐ κάθε προσπά
θεια έκπαιδευτικοϋ σχεδιασμοΰ, δέν υίοθετήθηκαν τε
λικά πουθενά άπό τήν πολιτική έξουσία. ’Αντίθετα 
άναγνωρίστηκε δτι ή έκπαίδευση άποτελεΐ μιά μακρο
πρόθεσμη διαδικασία πού είναι άδύνατο νά ρυθμιστεί 
άποτελεσματικά άπό τίς άμεσες διακυμάνσεις τής 
άγοράς. Έ τσι κυριάρχησε ή άποψη δτι ή λύση 
βρίσκεται στό νά βελτιωθεί τό manpower forecasting 
approach, νά ξεπεραστεϊ ή στατικότητά του, ώστε νά 
έξασφαλίζεται ή εύκαμψία τοϋ έκπαιδευτικοϋ μηχανι
σμού καί ή κινητικότητα τών έκπαιδευόμενων καί τής 
έργατικής δύναμης.

Τό manpower forecasting approach «βελτιώθηκε» μέ 
τήν Ερευνα τής συγκεκριμένης δομής τοϋ «συστήματος 
άπασχολήσεως», γιά νά διαπιστωθούν (καί νά διευρυν- 
θοϋν) τά περιθώρια κινητικότητας τής έργατικής δύνα
μης καί μέ τήν Ερευνα καί βελτίωση τών περιεχομένων 
τής έκπαίδευσης ώστε νά έξασφαλίζεται ή άντιστοιχία 
άνάμεσα στά περιεχόμενα αύτά καί τίς σύγχρονες



έπαγγελματικές άπαιτήσεις. Βέβαια όλα αύτά παραμέ
νουν σ’ ένα έπιφανειακό καί έμπειρικό έπίπεδο γιατί 
γρήγορα γίνεται άντιληπτό δτι ένώ οί συγκεκριμένες 
είδικεύσεις πού παράγει καί άναπαράγει δ κοινωνικός 
καταμερισμός έργασίας δέν μπορούν νά ταξινομηθούν 
καί νά μελετηθούν συνολικά, άπό τήν άλλη ή έπαγγελ
ματική έκπαίδευση είναι υποχρεωμένη νά στηρίζεται 
όλο καί περισσότερο στή γενική έκπαίδευση καί στίς 
γενικές γνώσεις, καθόσον μόνο έτσι έξασφαλίζονται 
καί ή έπαγγελματική κινητικότητα καί ή άποτελεσμα- 
τική άποτύπωση τής κυρίαρχης Ιδεολογίας. Ό  έκπαι- 
δευτικός σχεδιασμός λοιπόν θέτει τελικά σάν βασικό 
στόχο τό νά έξασφαλίζέται ή δσο τό δυνατό μεγαλύτε
ρη κινητικότητα τής έργατικής δύναμης. Ή  τάση γιά 
δλο καί περισσότερη είδίκευση πού υίοθετήθηκε άρχι- 
κά στά πλαίσια τοΰ manpower forecasting approach, 
υποχωρεί καθώς άναγνωρίζεται ή σημασία τής «γενι
κής μόρφωσης» καί τής «ευρύτερης έπαγγελματικής 
κατάρτισης», (βλ. καί τό κεφάλαιο 4).
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7.3 Τά δρια τοΰ έκπαιδευτικοϋ σχεδιασμοΰ

Ή  παρουσίαση τών μοντέλων τοΰ έκπαιδευτικοϋ 
σχεδιασμοΰ καί Ιδιαίτερα τής σύγχρονης τεχνοκρατι- 
κής προσέγγισης, μάς έπιτρέπουν νά κάνουμε στό 
σημείο αύτό κάποιες συνολικές παρατηρήσεις γιά τά 
δρια τοΰ έκπαιδευτικοϋ σχεδιασμοΰ.

Έ τσι ή άδυναμία μακροπρόθεσμου προγραμματι
σμού τής παραγωγής έχει σάν άποτέλεσμα νά είναι 
έπίσης άδύνατος ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός καί 
προγραμματισμός τής έκπαίδευσης. ’Ακόμη περισσό
τερο ή έκπαιδευτική λειτουργία δέν μπορεΐ νά άναπρο- 
σαρμοστεΐ άμεσα γιά νά καλυφθούν κάποια προβλήμα
τα καί έλλείψεις πού διαπιστώνονται στήν άγορά 
έργασίας, άκριβώς γιατί ένα έκπαιδευτικό σχέδιο όλο- 
κληρώνεται σ’ ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα.
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Γιά νά γίνει δηλαδή δυνατό νά καλυφθούν κάποιες 
άνάγκες πού διαπιστώνονται τή χρονική στιγμή t, 
πραγματοποιούνται κάποιες άλλαγές στήν έκπαίδευση, 
πού δμως τά άποτελέσματά τους γίνονται άντιληπτά τή 
χρονική στιγμή t2, μέ τό τέλος τής έκπαίδευσης 
συγκεκριμένων κατηγοριών φορέων. Τή χρονική στι
γμή t2 δμως οί άνάγκες τής άγοράς έργασίας μπορεΐ νά 
έχουν διαμορφωθεί διαφορετικά. Καί οί πιθανότητες 
γιά νά προβλεφθούν αύτές οί άλλαγές στήν άγορά 
έργασίας είναι σημαντικά περιορισμένες, Ιδιαίτερα 
σήμερα πού ή παγκόσμια καπιταλιστική οίκονομία 
βρίσκεται σέ κρίση. «Τό σύστημα άπασχολήσεως πού 
ένδιαφέρεται κυρίως γιά τό οίκονομικό άποτέλεσμα, 
παρουσιάζει σημαντικές άλλαγές. "Ετσι κάθε άλλο 
παρά μπορούμε νά είμαστε βέβαιοι γιά τήν πρόγνωση 
τής άγοράς έργασίας γιά μεγάλα χρονικά διαστήματα, 
καί δμως ή πρόγνωση αύτή είναι άπαραίτητο στοιχείο 
τού έκπαιδευτικοΰ προγραμματισμού... Εκείνο πού 
κάνει τό πρόβλημα άκόμη πιό δύσκολο είναι ή περί
πτωση δπου μόνο υστέρα άπό πολλά χρόνια μπορεΐ νά 
διαπιστωθεί ή άπόδοση του έκπαιδευτικοΰ συστήμα
τος»12.

Τά δρια δμως του έκπαιδευτικοΰ προγραμματισμού 
καθορίζονται έπίσης καί άπό τήν άντίφαση άνάμεσα 
στό συγκεκριμένο καί τό άφηρημένο περιεχόμενο τής 
έργασίας στόν καπιταλισμό, δπως ή άντίφαση αύτή 
έμφανίζεται, μέ (διόμορφο τρόπο, στήν άγορά έργασί
ας. Έ τσι ένώ ή ζήτηση στήν άγορά έργασίας έχει 
χαρακτήρα είδικό, άφορά δηλαδή κάποιες έντελώς 
συγκεκριμένες θέσεις καί λειτουργίες, ή προσφορά 
έργασίας έχει χαρακτήρα γενικό, δηλαδή μπορεΐ νά 
άναφέρεται καί νά διεκδικεΐ μιά όλόκληρη κατηγορία 
θέσεων καί δχι μιά συγκεκριμένη θέση ή μιά έπιμέρους 
έξειδίκευση. Έ τσι γίνεται δυσκολότερος ό διαρκής

12. Αίτιολογική ϊκθεση σχεδίου νόμου γιά τήν Έπαγγελματική 
Τεχνική Έκπαίδευση (1976).
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άναπροσανατολισμός τής έκπαίδευσης στίς άνάγκες 
τής άγοράς έργασίας. «Ή  άβεβαιότητα δμως αύτή δέν 
καθιστά άδύνατη τήν προετοιμασία τοϋ άτόμου γιά 
άπρόβλεπτες άνάγκες άπασχολήσεως, έφόσον ή έξειδί- 
κευσή του συνοδεύεται άπό τήν παροχή ποικίλων 
γενικότερων γνώσεων πού άνήκουν σέ ένα εύρύτερο 
έπαγγελματικό κύκλο»13.

Τέλος οί δυνατότητες τοϋ κράτους νά προγραμματί
σει τήν έκπαίδευση σύμφωνα μέ τίς άνάγκες τοϋ 
«συστήματος άπασχολήσεως», περιορίζονται καί άπό 
οίκονομικούς παράγοντες. Οί έπενδύσεις στήν έκπαί
δευση δέν μπορούν νά αύξηθοϋν άπεριόριστα καθότι 
δέν είναι άμεσα παραγωγικές, δηλαδή δέν παράγουν 
υπεραξία, άλλά άπλά άναπαράγουν τίς γενικές προϋπο
θέσεις τής καπιταλιστικής συσσώρευσης καί άπορρο- 
φοϋν έτσι ένα μέρος τοϋ κρατικοϋ προϋπολογισμού. Ό  
στόχος γιά μείωση τών έξόδων τοϋ κρατικού τομέα, πού 
υίοθετεΐται Ιδιαίτερα μέσα στήν οίκονομική κρίση, 
περιορίζει τά ποσά πού μποροϋν νά διατεθοϋν στήν 
έκπαίδευση.Ό έκπαιδευτικός σχεδιασμός δέν έχει νά 
άντιμετωπίσει μ >νο τά προβλήματα πού προκύπτουν 
άπό τίς μεταβολές τής ζήτησης στήν άγορά έργασίας, 
άλλά καί τό πρόβλημα τής «όρθολογικής όργάνωσης» 
τής έκπαιδευτικής λειτουργίας γιά τή μείωση τών 
έξόδων14.

13. δ.π.
14. Βλ. καί F. Huisken: «Zur Kritik bürgcrlicher Didaktik und 
Bildungsôkonomie·- Lisi Verlag. München 1972.





______ IL_
Εκπαίδευση

καί
πάλη τών τάξεων





8 .

Ή  κρίση τής έκπαίδευσης 
καί τό νεολαιίστικο 
κίνημα

8.1 Εκπαίδευση καί νεολαία

Ό  χωρισμός τής έκπαίδευσης άπό τίς άλλες σφαίρες 
κοινωνικής πρακτικής καί Ιδιαίτερα άπό τήν παραγωγή 
είχε σάν άποτέλεσμα νά δημιουργηθεΐ μιά Ιδιαίτερη 
διαταξική κοινωνική όμάδα, ή νεολαία. Άναφερόμα- 
στε φυσικά στή νεολαία σάν κοινωνική όμάδα κι δχι 
σάν φυσιολογική κατηγορία, άν καί δπως δείξαμε στά 
προηγούμενα, ή έκπαίδευση στόν καπιταλισμό προϋπο
θέτει μιά σαφή άντιστοιχία άνάμεσα στή «σχολική 
ήλικία» καί τή φυσιολογική ήλικία.

Ή  νεολαία λοιπόν σάν κοινωνική όμάδα είναι τό 
σύνολο τών έκπαιδευόμενων, ή καλύτερα ό συνολικός 
«Οπό Ενταξη» πληθυσμός. Πρόκειται γιά μιά όμάδα 
πολυταξική καθόσον ή ταξική Ενταξη κάθε Εκπαιδευό
μενου προσδιορίζεσαι κατ' άρχή άπό τήν Ενταξή του 
στή σφαίρα τής κατανάλωσης, άπό τή συμμετοχή του
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δηλαδή στήν άτομική κατανάλωση τοΰ πατέρα (ή τών 
γονέων), στά πλαίσια τής οίκογένειας. ’Εντούτοις, άν 
καί άποτελεΐ μιά πολυταξική κοινωνική όμάδα, ή 
νεολαία άποκτά μιά σειρά άπό κοινά Ιδεολογικά καί 
πολιτικά χαρακτηριστικά, μιά Ιδιαίτερη Ιδεολογικοπο
λιτική ένότητα καί συνοχή. Ή  Ιδεολογικοπολιτική 
αύτή συνοχή είναι άκριβώς τό άποτέλεσμα τοΰ δτι ή 
νεολαία έντάσσεται μέ ένιαΐο τρόπο στά πλαίσια 
λειτουργίας κάποιων κρατικών μηχανισμός: τοΰ έκπαι- 
δευτικοΰ μηχανισμοΰ καί τής οίκογένειας. Στά πολιτι
κά πλαίσια πού θέτει τό δίδυμο αύτό τών μηχανισμών ή 
νεολαία καταλαμβάνει μιά ένιαία θέση, τή θέση τών 
έκπαιδευόμενων, τή θέση τών «ύπό ένταξη» φορέων.

Πρόκειται λοιπόν γιά μιά ένότητα πού οίκοδομεΐται 
άποκλειστικά στό Ιδεολογικό καί πολιτικό έπίπεδο τών 
κοινωνικών σχέσεων. Ή  νεολαία συγκροτεί έτσι μιά 
Ιδιαίτερη κοινωνική κατηγορία1. Προκύπτει σάν άπο
τέλεσμα τής συνολικής δομής τοΰ κεφαλαιοκρατικού 
τρόπου παραγωγής στά πλαίσια τοΰ όποιου καί διαμορ
φώνεται ό ένιαΐος, καί δομικά διαχωρισμένος άπό τήν 
παραγωγή, έκπαιδευτικός μηχανισμός.

-Ετσι λοιπόν ή νεολαία, παρά τήν πολυταξική της 
σύνθεση, άποκτά μιά σειρά άπό κοινά Ιδεολογικά 
χαρακτηριστικά πού μεταφράζονται σ’ ένα σχετικά 
Ιδιαίτερο τρόπο ζωής παρά τίς συγκεκριμένες ταξικές 
διαφοροποιήσεις (έμφάνιση, ένδυμασία έπιδεκτικότη- 
τα καί εύαισθησία σέ Ιδεολογικά θέματα, «νεωτεριστι
κό» πνεΰμα καί άντιπαράθεση μέ τό «κατεστημένο» τόν 
«κόσμο τών μεγάλων» κλπ.). Ά λλά άκόμη περισσότε
ρο, καί αύτό είναι πού κύρια μάς ένδιαφέρει έδώ, ή 
συγκρότηση τής νεολαίας σέ κοινωνική κατηγορία 
κάνει δυνατό νά διαμορφωθεί μιά Ιδιαίτερη, νεολαιίστι- 
κη πολιτική παρέμβαση, ένα νεολαιίστικο κίνημα. Ή  
νεολαία, σάν κοινωνική κατηγορία, άποκτά τή δυνατό

I. Γιά τό ζήτημα τών κοινωνικών κατηγοριών βλ. Nicos Poulanizas 
«Les classes sociales» στό L’ homme et la société No 24-25 1972.
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τητα νά συγκροτηθεί σέ κοινωνική δύναμη, καί ή 
συγκρότηση αύτή δέν έξαρτάται Αμεσα άπό τήν ταξική 
Ενταξη τών νεολαίων. ’Εξαρτάται πολύ περισσότερο 
άπό τή συγκυρία τής ταξικής πάλης καί άπό τό ρόλο 
πού άποκτδ στά πλαίσια αύτής τής συγκυρίας ό 
έκπαιδευτικός μηχανισμός.

Ή  νεολαία λοιπόν στόν καπιταλιστικό τρόπο παρα
γωγής παρουσιάζει μιά σχετική αύτονομία ώς πρός τίς 
κοινωνικές τάξεις πού τήν άπαρτίζουν. Βέβαια, ή 
Ιδεολογία καί ή πολιτική συμπεριφορά τής νεολαίας 
Επηρεάζονται άπό τίς ταξικές τοποθετήσεις τών μελών 
της. ’Εκείνο δμως πού είναι κυρίαρχο καί πού πρέπει 
όπωσδήποτε νά συγκροτήσουμε, είναι δτι οί ταξικές 
διαφοροποιήσεις στό έσωτερικό τής νεολαίας δέν 
άναιροδν τίς δυνατότητες γιά μιά ένιαία πολιτική 
παρέμβαση καί ριζοσπαστικοποίηση τής νεολαίας, 
δυνατότητες πού προκύπτουν δχι άπό τήν ταξική 
Ενταξη άλλά άπό τήν είδική σχέση τής νεολαίας μέ τό 
κράτος. ’Εδώ χρειάζεται βέβαια νά ξεκαθαρίσουμε δτι 
δταν άναφερόμαστε στήν ένιαία πολιτική παρέμβαση 
τής νεολαίας, δέν έννοοϋμε φυσικά, δτι δέν θά ύπάρ- 
χουν στό χώρο τής νεολαίας διαφορετικές Ιδεολογίες 
καί πολιτικές γραμμές. ’Εννοούμε δτι ή πολιτικά 
δραστήρια νεολαία μπορεΐ νά συγκροτηθεί σέ κοινωνι
κή δύναμη καί νά παρέμβει μέσα κι Εξω άπό τόν 
Εκπαιδευτικό μηχανισμό, δχι στή βάση κάποιων κοι
νών ταξικών συμφερόντων (τέτοια δέν ύπάρχουν) άλλά 
μέ βάση κάποια προβλήματα καί άντιφάσεις πού 
άναδεικνύονται άπό τήν ίδεολογική καί πολιτική ταξι
κή πάλη, πρώτα άπ’ δλα στό χώρο τής έκπαίδευσης.

Γιατί πραγματικά, ή Ενταξη τής νεολαίας στόν 
έκπαιδευτικό μηχανισμό δημιουργεί κάποια Ιδιαίτερα 
νεολαιίστικα συμφέροντα καί διεκδικήσεις. Διεκδική
σεις γιά μόρφωση, γιά περισσότερη συμμετοχή στήν 
κοινωνική ζωή κλπ. Οί διεκδικήσεις αύτές είναι περισ
σότερες καί πιό Εντονες στούς νέους μέ λαϊκή ταξική 
Ενταξη, πού προβάλλουν άπέναντι στό κράτος καί μιά
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σειρά άπό οίκονομικά αίτήματα μέσα άπό τά όποια καί 
μόνο μπορεΐ νά κατοχυρωθεί ή ουσιαστική «δωρεάν 
έκπαίδευση» καί συνεπώς ή ουσιαστική έκπαιδευτική 
ίσοπολιτεία. Τό νεολαιίστικο δμως κίνημα δέν εξαν
τλείται στά αίτήματα αύτά. ’Αντίθετα, ή συγκρότηση 
τής νεολαίας σέ κοινωνική κατηγορία σημαίνει δτι τό 
νεολαιίστικο κίνημα μπορεΐ, άνάλογα μέ τή συγκυρία 
τής ταξικής πάλης, νά ξεπεράσει τά κοινά νεολαιίστικο 
συμφέροντα καί άκόμα τά Ιδιαίτερα οίκονομικά συμφέ
ροντα τών νέων λαϊκής καταγωγής, καί νά προσανατο
λιστεί πρός άμεσα πολιτικούς στόχους πού άφοροΰν τό 
συνολικό πολιτικό συσχετισμό τών δυνάμεων στά 
πλαίσια τοΰ κοινωνικού σχηματισμού. "Ετσι τό νεολαι- 
ίστικο κίνημα μπορεΐ, ξεπερνώντας τά Ιδιαίτερα νεο- 
λαιίστικα συμφέροντα, ή άπλά ξεκινώντας άπ’ αύτά, νά 
γίνει φορέας μιάς έπαναστατικής πολιτικής παρέμβα
σης στό χώρο τής έκπαίδευσης (καί πέρα άπ’ αύτόν), 
φορέας δηλαδή τών συμφερόντων τής έργατικής τάξης, 
καί νά άμφισβητήσει Εμπρακτα τίς πολιτικές καί 
Ιδεολογικές σχέσεις πού έμπεδώνει καί άναπαράγει ό 
έκπαιδευτικός μηχανισμός2. Ή  συγκυριακή σχέση τοΰ

2. Είναι χαρακτηριστικό ότι οί κλασικοί του μαρξισμού αντιμετωπί
ζουν πάντα τή νεολαία σάν μιά σχετικά όμογενή κοινωνική όμάδα, 
δτι έντοπίζουν καί τήν Ενότητα τής νεολαίας στό Ιδεολογικό καί 
πολιτικό έπίπεδο καί τή σχετική αυτονομία της άπό τίς κοινωνικές 
τάξεις πού τήν άποτελούν. Καί μάλιστα σέ έποχές πού ό νεολαιίστι- 
κος ριζοσπαστισμός καί ή συγκρότηση τής νεολαίας σέ κοινωνική 
δύναμη μόλις έκδηλωνόταν. Έ τσ ι ό Λένιν στά «Καθήκοντα τής 
Επαναστατικής νεολαίας» (έκδ. 'Αλλαγή, 'Αθήνα) άφοϋ διαπιστώσει 
δτι ή διαίρεση τών φοιτητών σέ πολιτικές όμάδες δέν άντικατοπρί- 
ζει άμεσα άλλά μόνο σέ «τελευταία άνάλυση» τήν ταξική διαίρεση, 
υποστηρίζει δτι είναι δυνατόν νά προσανατολιστεί τό μεγαλύτερο 
μέρος τών φοιτητών πρός τή σοσιαλδημοκρατική πολιτική καί τό 
σοσιαλδημοκρατικό κόμμα καί δτι ό πολιτικός αύτός άγώνος τών 
φοιτητών ξεπερνά τά κοινά τους Εκπαιδευτικά ή συνδικαλιστικά 
συμφέροντα καί διεκδικήσεις. «Τι πρέπει νά Εννοΰμε όταν λέμε 
«ιδεολογική Ενότητα τού φοιτητικού κόσμου», «έπαναστατικοποίη- 
σή» του κλπ;... Ή  τό τράβηγμα όσο τό δυνατό μεγαλύτερου άριθμού
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έκπαιδευτικοϋ μηχανισμού μέ τήν ένότητα τοϋ κοινωνι
κού σχηματισμού είναι άκριβώς ό παράγοντας πού 
καθορίζει τό κατά πόσο είναι δυνατή μιά τέτοιου είδους 
παρέμβαση.3 Έ τσι λοιπόν τό νεολαιίστικο κίνημα 
μπορεΐ νά ένταχθεΐ στή στρατηγική τής έργατικής 
τάξης, παρότι ή στρατηγική αύτή τείνει προοπτικά νά 
Αμφισβητήσει τά «προνόμια» καί τή θέση στόν κοινω
νικό καταμερισμό : τής έργασίας ένός τμήματος τής 
νεολαίας, καί κύρια τοϋ «πιό ριζοσπαστικού», τών 
φοιτητών4.

8.2 Ή  κρίση τής έκπαίδευσης

Ά πό τήν άνάλυση πού προηγήθηκε έγινε νομίζω 
φανερό δτι ή έκπαιδευτική διαδικασία στόν καπιταλι
σμό συγκροτείται μ’ ένα Ιδιαίτερα άντιφατικό τρόπο.

φοιτητών μέ τό μέρος ένός όλότελα καθορισμένου κύκλου κοινωνι- 
κοπολιτικών Ιδεών, ή τήν όσο τό δυνατό πιό στενή προσέγγιση άνά- 
στούς φοιτητές μιάς όρισμένης πολιτικής όμάδας καί τούς έκπροσώ- 
πους αύτής όμάδας πού δέν άνήκουν στό φοιτητικό κόσμο... 
(Αλλιώς) θά χρειαζόταν νά μεταπηδήσεις άπ' τόν πολιτικό στόν 
έπαγγελματικό ή στόν έκπαιδευτικό τομέα» (δ.π. σελ. 8-10). Παρό
μοιες άντιλήψεις έκφράζει ό Μάο στό έργο του « Ό  προσανατολι
σμός του κινήματος τής νεολαίας» (Διαλεχτά έργα τόμος II). ένώ ό 
Γκράμσι στούς «Διανοούμενους» άναφέρει πώς τό νεολαιίστικο 
κίνημα είναι «έθνικό», δηλαδή δέν στηρίζεται στίς ταξικές διακρί
σεις μεταξύ τών νέων ή στήν ταξική τους ένταξη — «Δέν φανερώνει 
άνοικτά τήν ταξική έπίδραση» — καί συσχετίζει τή νεολαιίστικη 
έξέγερση μέ τήν κρίση τής έκπαίδευσης. «Οί ήλικιωμένοι δέν 
καταφέρνουν νά διαπαιδαγωγήσουν τούς νέους καί νά τούς προετοι
μάσουν γιά τή διαδοχή» (βλ. «Τό πρόβλημα τών νέων» στούς 
«Διανοούμενους» έκδ. Στοχαστής. 'Αθήνα 1972 σελ. 102).
3. Πάνω στά ζητήματα αύτά βλ. τήν ιδιαίτερα σημαντική καί 
πρωτότυπη, παρά τίς όποιες σχηματοποιήσεις, άνάλυση τού Α. 
Μαούνη « Ή  Νεολαία καί τό πρόβλημα τής πρωτοπορίας» στό 
Θούριο 29-30. (1976).
4. Βλ. καί κεφάλαιο 10.
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'Υπάρχουν δηλαδή στήν έκπαίδευση κάποιες δομικές 
άντιφάσεις πού σέ καμιά περίπτωση δέν μπορούν νά 
ξεπεραστοΰν ή νά έξαφανιστοΰν. Γιά παράδειγμα, δπως 
ήδη δείξαμε, ή άντίφαση άνάμεσα στήν είδίκευση καί 
τή γενική έκπαίδευση, οί άντιθέσεις συνακόλουθα γιά 
τό εύρος καί τόν προσανατολισμό τής έπαγγελματικής 
έκπαίδευσης, έχουν ένα χαρακτήρα μόνιμο καί έγγενή 
μέσα στήν έκπαιδευτική διαδικασία καί διαπλέκονται 
μέ τίς ένδοαστικές άντιθέσεις. Έ τσι ή άντίφαση 
άνάμεσα στήν είδίκευση καί τή γενική έκπαίδευση 
μπορεΐ νά μετατοπίζεται ή νά άμβλύνεται, δέν μπορεΐ 
δμως νά «λυθεί» όλοκληρωτικά καί νά έξαφανιστεΐ, 
δσο έξακολουθεΐ νά κυριαρχεί ό κεφαλαιοκρατικός 
τρόπος παραγωγής. Παράλληλα ό δομικός χωρισμός 
τής έκπαίδευσης άπό τήν παραγωγή δέν κάνει μόνο 
προβληματικό τόν όποιονδήποτε έκπαιδευτικό σχεδια- 
σμό καί προγραμματισμό, άλλά φέρνει άναγκαστικά σέ 
σύγκρουση τό περιεχόμενο τής έκπαίδευσης καί τή 
συγκεκριμένη κάθε φορά έπαγγελματική πρακτική. 
Ά λλά καί στό χώρο τής Ιδεολογίας, ό τεχνοκρατισμός 
άπ’ τή μία διακηρύσσει τήν άναγκαιότητα νά άκολου- 
θεΐ ή έκπαίδευση τίς άνάγκες καί τήν έξέλιξη τοΰ 
«συστήματος άπασχολήσεως», θεοποιεί τούς «είδι- 
κούς», τίς διαδικασίες έπιλογής καί άποκλεισμοΰ, 
έπαγγέλλεται μιά αύστηρότερη Ιεραρχία καί όργάνωση 
κλπ. άλλά παράλληλα είναι άπό τήν άλλη άναγκασμέ- 
νος νά συνυπάρχει μέ μιά σειρά φιλελεύθερες Ιδεολογι
κές παραλλαγές πού προβάλλουν τήν έκπαιδευτική 
Ισοπολιτεία, τό δικαίωμα δλων στή μόρφωση, τήν 
όλοκλήρωση τής προσωπικότητας μέσα άπό τή γνώση 
κλπ.

Οί άντιφάσεις αύτές διαπερνούν σέ κάθε περίπτωση 
τήν έκπαιδευτική λειτουργία καί θέτουν κάποια δρια 
στήν άποτελεσματικότητά της. Δέν συνεπάγονται έν- 
τούτοις δτι ή έκπαίδευση βρίσκεται άναγκαστικά σέ 
κρίση. Ή  κρίση τής έκπαίδευσης χαρακτηρίζεται άπό 
τήν δξυνση αύτών τών άντιφάσεων, δξυνση πού έπικα-
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λύπτεται καί προσδιορίζεται άπό τίς πολιτικές καί 
Ιδεολογικές συγκρούσεις πού διαπερνούν τό χώρο τής 
έκπαίδευσης καί άποσταθεροποιοΰν τή λειτουργία τοΰ 
έκπαιδευτικοϋ μηχανισμοΰ5. Ή  κρίση τής έκπαίδευσης 
δέν είναι Ετσι ή νομοτελειακή καί αύτοδύναμη άνάπτυ- 
ξη τών έσωτερικών άντιφάσεών της. ’Αντίθετα είναι 
μιά διαδικασία συγκυριακή πού έξαρτάται καί καθορί
ζεται όλοκληρωτικά άπό τήν ταξική πάλη καί τόν 
γενικότερο πολιτικό συσχετισμό τών δυνάμεων.

Ή  κρίση λοιπόν τής έκπαίδευσης δέν έκφαίνεται 
παρά σάν μιά (συγκυριακή) άστάθεια καί άνικανότητα 
τοΰ έκπαιδευτικοϋ μηχανισμού νά έκπληρώσει τά 
κοινωνικά του καθήκοντα σάν Ιδεολογικός μηχανισμός 
τού άστικοΰ κράτους. "Ετσι ή κρίση αύτή έκδηλώνεται 
είτε σάν άδυναμία τού έκπαιδευτικοϋ μηχανισμού νά 
κατανείμει μέ έπιτυχία τούς έκπαιδευόμενους στίς 
θέσεις πού δημιουργεί καί άναδημιουργεΐ ό κοινωνικός 
(καπιταλιστικός) καταμερισμός έργασίας (κατανεμητική 
άστάθεια), είτε άκόμη καί σάν άδυναμία τοΰ έκπαιδευτι- 
κοΰ μηχανισμοΰ νά άνταποκριθεΐ στά Ιδεολογικά του 
καθήκοντα, νά καταστήσει δηλαδή πρόθυμους τούς 
έκπαιδευόμενους νά άποδεχθοΰν τήν έκπαιδευτική λει
τουργία καί τόν κοινωνικό τους ρόλο ετσι δπως ό 
ρόλος αύτός καθορίζεται άπό τίς σχέσεις έξουσίας 
{κρίση Ιδεολογίας).

Ή  κρίση λοιπόν τής έκπαίδευσης δέν μπορεΐ παρά 
νά είναι άποτέλεσμα τής δξυνσης τών ταξικών συγ
κρούσεων Ιδιαίτερα στό έσωτερικό τοϋ έκπαιδευτικοϋ 
μηχανισμοΰ. Δέν πρόκειται γιά κάποιες δυσλειτουργίες 
τεχνικού χαρακτήρα, κάποιες «καθυστερήσεις» πού

5. Βλ. έπίσης καί τά άρθρα -Θέσεις γιά τήν παιδεία» τών Ρ. 
Ροσάντα, Μ. Τσίνι, Λ. Μπερλίνγκουερ άπό τό -II Manifesto, 
'Επιλογή Άρθρων·· Εξάντας, 'Αθήνα 1976 καί -Für eine Wiedera- 
ufnahme der Sludcnten. und Schülerbewegung» του Lucio Magri 
άπό τό II manifesto: -Thescn zur Schul -  und Hochschul -  politik··. 
Mcrve Verlag Berlin/W, 1972.
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άφησαν τήν έκπαίδευση πίσω άπό τά σύγχρονα τεχνο
λογικά έπιτεύγματα, δπως Ισχυρίζονται οί άπολογητές 
τού συστήματος6. Τό Ιμπεριαλιστικό στάδιο τοΰ καπι
ταλισμού καί Ιδιαίτερα ή σύγχρονη μεταπολεμική 
φάση του, χαρακτηρίζονται άκριβώς άπό μιά ραγδαία 
δξυνση τών ταξικών συγκρούσεων καί παράλληλα άπό 
μιά ραγδαία διεύρυνση τοΰ ρόλου τών Ιδεολογικών 
μηχανισμών τοΰ κράτους καί πρώτα άπ’ δλα τοΰ 
έκπαιδευτικοΰ μηχανισμοΰ. Μέσα σ’ αύτά τά πλαίσια ή 
νεολαία ριζοσπαστικοποιήθηκε μέ πολύ γρήγορους 
ρυθμούς, σ’ δλες τίς χώρες τοΰ άναπτυγμένου καπιταλι
σμού καί πρόβαλε στό πολιτικό προσκήνιο σάν κοινω
νική δύναμη. Ή  κρίση τής έκπαίδευσης ήταν άκριβώς 
τό άποτέλεσμα αύτής τής ριζοσπαστικοποίησης.

Βέβαια στό σημείο αύτό ή άνάλυσή μας θά μπορέσει 
νά προχωρήσει παραπέρα μόνο άν μετατραπεϊ σέ 
«συγκεκριμένη άνάλυση τής συγκεκριμένης κατάστα
σης». Δέν μπορούμε νά μιλάμε γενικά, γιά τή νεολαιί- 
στικη έκρηξη στή Δυτική Εύρώπη καί τίς ΗΠΑ κατά 
τά τέλη τής δεκαετίας τοΰ ’60, γιά τή σημερινή κρίση 
τής έκπαίδευσης στίς χώρες αύτές καί τήν κατάσταση 
τού νεολαιίστικου κινήματος, γιά τή σημερινή κρίση 
τής έκπαίδευσης στή χώρα μας κλπ. Μιά τέτοια 
άνάλυση είναι δμως πέρα άπό τίς προθέσεις μας7. ’Εδώ 
έκτίθεται άπλά τό θεωρητικό πλαίσιο μέσα στό όποίο 
μπορεΐ νά γίνει δυνατή μιά τέτοια άνάλυση τής

6. Βλ. π.χ. τό άρθρο τοϋ κ. Παπανούτσου στό Βήμα 20.2.1977 γιά τά 
«'Επαγγελματικά Σχολεία».
7. Στό παρελθόν προσπάθησα νά αναλύσω τή συγκυρία τής ταξικής 
πάλης γύρω άπό τήν έκπαιδευτική μεταρρύθμιση στήν 'Ελλάδα. Βλ. 
τά άρθρα «Ή  στροφή πρός τήν τεχνική έκπαίδευση», Ό  Πολίτης 
τεύχος 13, 'Οκτώβριος 1977, «'Επαγγελματικός προσανατολισμός 
καί άπόκρυψη τών ταξικών σχέσεων», Ό  Πολίτης τεύχος 16, 
Ίανουάριος-Φεβρουάριος 1978, καί « Ή  σημερινή συγκυρία στό 
χώρο τής έκπαίδευσης κι ό νέος νόμος γιά τά Α.Ε.Ι.», 'Αγώνας γιά 
τήν κομμουνιστική ανανέωση τεύχος 3, Σεπτέμβριος-'Οκτώβριος 
1978.
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συγκυρίας καί συνακόλουθα νά βγουν τά άντίστοιχα 
πολιτικά συμπεράσματα.

01 παρατηρήσεις λοιπόν πού θά κάνουμε στά έπόμε- 
να, θά πρέπει νά θεωρηθούν δτι έντάσσονται στό γενικό 
πλαίσιο άνάλυσης τών σχέσεων άνάμεσα στό νεολαιί- 
στικο κίνημα καί τήν κρίση τής έκπαίδευσης.

Πρώτα άπ’ δλα λοιπόν πρέπει νά δούμε δτι τό 
νεολαιίστικο κίνημα άν καί άποτελεΐ τόν κύριο παρά
γοντα πού προκαλεΐ τήν κρίση τής έκπαίδευσης, 
έντούτοις δέν άποτελεΐ τό μόνο παράγοντα. Ή  κρίση 
τής έκπαίδευσης καθορίζεται άπό τή συνολική ταξική 
πάλη στά πλαίσια ένός κοινωνικού σχηματισμού. Γιά 
παράδειγμα, ή κρίση Ιδεολογίας πού έκδηλώνεται στά 
πλαίσια τού έκπαιδευτικοϋ μηχανισμού μπορεΐ συχνά 
νά διαπλέκεται μέ μιά γενικευμένη Ιδεολογική κρίση ή 
μέ μιά Ιδεολογική άστάθεια καί κρίση τοϋς δρχοντος 
συγκροτήματος.. Ή  κατανεμητική άστάθεια τού έκπαι- 
δευτικού μηχανισμού μπορεΐ παράλληλα νά συνδέεται 
μέ κάποιες σημαντικές κοινωνικές άναδιαρθρώσεις, μέ 
τήν οίκονομική κρίση, ή μέ τήν τάση τών λαϊκών 
στρωμάτων νά διεκδικούν τήν κοινωνική τους άνοδο 
μέσα άπό τήν πρόσβασή τους στήν πανεπιστημιακή 
έκπαίδευση. ’Ιδιαίτερα αύτή ή πίεση γιά αΰξηση τοϋ 
άριθμοΰ τών είσαγομένων στά Πανεπιστήμια Ιχει καί 
σημαντικές Ιδεολογικές έπιπτώσεις καθώς δέν συνδέε
ται μόνο μέ τήν ύπερδιόγκωση τών Πανεπιστημίων καί 
τήν «άτροφία» τών έπαγγελματικών σχολών, άλλά 
συνεπάγεται καί τήν Ιδεολογική, καί κοινωνική ύποβά- 
θμιση τής μέσης έπαγγελματικής έκπαίδευσης καί τών 
έπαγγελμάτων πρός τά όποια αύτή προσανατολίζει τούς 
έκπαιδευόμενους.

Παρόλα αύτά βέβαια ποτέ δέν πρέπει νά ξεχνάμε δτι 
ό κύριος παράγοντας πού προκαλεΐ τήν κρίση τής 
έκπαίδευσης είναι ή παρέμβαση τού νεολαιίστικου 
κινήματος στό έσωτερικό τοϋ έκπαιδευτικοϋ μηχανι
σμού. Ή  παρέμβαση αύτή συγκροτείται στό πολιτικό 
καί τό Ιδεολογικό έπίπεδο καί γίνεται δυνατή άκριβώς
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γιατί ή νεολαία σχηματίζει στό έσωτερικό ένός καπιτα
λιστικού κοινωνικού σχηματισμού, μιά Ιδιαίτερη κοι
νωνική κατηγορία. Ή  παρέμβαση αύτή έχει έτσι 
—δπως είπαμε— τή δυνατότητα νά ξεπεράσει τά κοινά 
νεολαιίστικα συμφέροντα καί τά «μόνιμα προβλήματα» 
τής έκπαίδευσης καί νά ταχθεί στό πλευρό τής έργατι
κής τάξης γιά τήν άνατροπή τών κοινωνικών σχέσεων 
έξουσίας. Μπορεΐ έτσι, άνάλογα μέ τή συγκυρία, νά 
άμφισβητήσει πολιτικά τή συνολική λειτουργία καί 
Ιδεολογία τής έκπαίδευσης, τίς ίεραρχικές σχέσεις στό 
έσωτερικό τοΰ έκπαιδευτικοΰ μηχανισμοΰ καί τίς κοι
νωνικές σχέσεις πού άναπαράγει.;Ή παρέμβαση δμως 
αύτή δέν μπορεΐ νά μή συνδέεται μέ κάποιο τρόπο ή καί 
άκόμη νά μήν ξεκινάει άπό κάποια «μόνιμα προβλήμα
τα» ή «συντεχνιακά αίτήματα» τής νεολαίας, τά όποια 
βέβαια τελικά ξεπερνάει. Γιατί μέσα άπό αύτά τά 
προβλήματα καί τά αίτήματα, μέσα άπό τίς όρατές 
άντιφάσεις άνάμεσα στό «δικαίωμα δλων στή μόρφω
ση» καί στήν τεχνοκρατική έπιλογή, άνάμεσα στό 
περιεχόμενο τών μαθημάτων καί στίς έπαγγελίες γιά 
«έπαγγελματική άποκατάσταση» κλπ., μπορεΐ νά άρχί- 
σει νά σπάει ή συνοχή τών μύθων τής κυρίαρχης 
Ιδεολογίας, μπορεΐ οί όρατές πιά κοινωνικές σχέσεις νά 
κάνουν δυνατό γιά τή νεολαία νά άρνηθεΐ πολιτικά τό 
άστικό σχολείο. Βέβαια τό ποιά αίτήματα καί προβλή
ματα συνδέονται καί διευκολύνουν μιά τέτοια πολιτική 
παρέμβαση κρίνεται άποκλειστικά μέσα στή συγκυρία 
τής πάλης τών τάξεων. Ό  ρόλος φυσικά τής όργάνω- 
σης τής πρωτοπορίας είναι καί έδώ καθοριστικός.

Βέβαια, ή κρίση τής έκπαίδευσης δέν προκαλεΐται 
σάν άποτέλεσμα μόνο μιάς έπαναστατικής παρέμβασης 
τοΰ νεολαιίστικου κινήματος. Τό νεολαιίστικο κίνημα, 
άκόμα κι δταν δέν άμφισβητεΐ τόν κοινωνικό ρόλο τής 
έκπαίδευσης, άκόμα κι δταν όργανώνει τήν παρέμβασή 
του μέ Ιδεολογικά καί πολιτικά έφόδια δανεισμένα άπό 
τήν άστική πολιτική καί τήν άστική Ιδεολογία, μπορεΐ 
νά άποσταθεροποιήσει τή λειτουργία τοΰ έκπαιδευτι-
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κοΰ μηχανισμού. Παράλληλα, αύτή ή άστάθεια τής 
έκπαιδευτικής λειτουργίας θά τρέφει διαρκώς καί θά 
άνατροφοδοτεΐ τή ριζοσπαστικοποίηση τής νεολαίας, 
παρότι ή ριζοσπαστικοποίηση αύτή δέν θά καταφέρνει 
νά συγκροτηθεί σέ μιά έπαναστατική πολιτική παρέμ
βαση. Έ τσι Ινα κίνημα στό Πανεπιστήμιο πού περιο
ρίζεται καί έξαντλεΐται στίς έξεταστικές διευκολύνσεις 
καί στό «άνοιγμα» τοϋ Πανεπιστημίου πρός τίς λαϊκές 
τάξεις, παρότι δέν άμφισβητεΐ οδτε κριτικάρει ούσια- 
στικά τόν Ιδεολογικό καί άναπαραγωγικό ρόλο τής 
άνώτατης έκπαίδευσης, έντούτοις μπορεΐ νά όξύνει τήν 
κρίση της καθώς όδηγεΐ σ’ Ινα «πληθωρισμό» τών 
πανεπιστημιακών διπλωμάτων, άπομυθοπο'ιώντας πα
ράλληλα τήν προοπτική τής «έπιτυχημένης έπαγγελμα- 
τικής σταδιοδρομίας». Βέβαια, τό κοινωνικό σύστημα 
έχει τή δυνατότητα καί νά ένσωματώνει καί νά άμβλύ- 
νει τίς άντιφάσεις ή ίστω νά τίς άνάγει σέ άνταγωνι- 
σμούς μέσα στούς κόλπους τών λαϊκών τάξεων, έμπεδώ- 
νοντας έτσι τόν πολιτικό άποπροσανατολισμό τους. 
Καί ή πείρα δείχνει —Ιδιαίτερα ή πείρα τών κινημάτων 
τής Δυτικής Εύρώπης— πώς Ινα κίνημα πού δέν 
καταφέρνει νά άπαλλαγεΐ άπό τήν κυριαρχία τής 
άστικής πολιτικής καί τής άστικής Ιδεολογίας στό 
έσωτερικό του, κινδυνεύει άμεσα νά περιθωριοποιηθεί, 
νά περιπέσει σέ «χειμερία νάρκη», νά χάσει τήν 
όποιαδήποτε πολιτική άποτελεσματικότητά του.

■Έτσι συμπερασματικά μπορούμε νά πούμε πώς ή 
παρέμβαση τοΰ νεολαιίστικου κινήματος, άπό τή μιά 
ένεργοποιεΐ τήν κρίση τής έκπαίδευσης, ένώ παράλλη
λα «τρέφεται» καί διευκολύνεται άπό τήν κρίση τής 
έκπαίδευσης. Ή  άστάθεια τοΰ έκπαιδευτικοϋ μηχανι
σμού άναπαράγει τή συγκρότηση τής νεολαίας σέ 
νεολαιίστικο κίνημα. "Ομως, δπως τά χαρακτηριστικά 
τοΰ νεολαιίστικου κινήματος μπορεΐ νά είναι διαφορε
τικά, άνάλογα μέ τή συγκυρία, Ιτσι μπορεΐ νά είναι 
διαφορετικά καί τά χαρακτηριστικά τής έκπαιδευτικής 
κρίσης. Κάθε συγκυρία κρίσης τής έκπαίδευσης, λοι
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πόν, δέ διευκολύνει, ούτε άναπαράγει αυτόματα τήν 
πολιτική συγκρότηση καί τό ξεκαθάρισμα τών πολιτι
κών στόχων του νεολαιίστικου κινήματος. Πολύ συχνά 
(καί όπωσδήποτε σήμερα) πρόκειται γιά κάτι έντελώς 
διαφορετικό. Έχουμε δηλαδή νά κάνουμε μέ μιά 
συγκυρία γενικευμένης κρίσης στό χώρο τής έκπαίδευ
σης, δπου ή κρίση καί ή άστάθεια τοϋ έκπαιδευτικοϋ 
μηχανισμού συνυπάρχουν μέ μιά παράλληλη (καί Ίσως 
άκόμη βαθύτερη) κρίση τού νεολαιίστικου κινήματος. 
Είναι οί συγκυρίες μέσα στίς όποιες τό νεολαιίστικο 
κίνημα θεοποιεί καί άναπαράγει τόν κορπορατιβισμό, 
τήν ύπαγωγή στίς κοινοβουλευτικές έπιταγές, τίς «προ
σωπικές» λύσεις, τίς πρακτικές τής πρόκλησης. Πρό
κειται γιά μιά κρίση πού άποτελεΐ συνέχεια καί 
διαπλέκεται στενά μέ τήν κρίση τού γενικότερου 
λαϊκοΰ κινήματος καί τήν κρίση τής άριστεράς*.

8. Βλ. X. Λαζαρίδη: «Φοιτητικό κίνημα καί ’Αριστερά. Ό  καθρέ
φτης καί τό είδωλο», 'Αγώνας γιά τήν κομμουνιστική ανανέωση, 
τεύχος 6 Μάιος 1979, Γ. Φλώρου: «Τό κίνημα τών καταλήψεων», 
'Αγώνας γιά τήν κομμουνιστική ανανέωση, τεύχος 9. Φλεβάρης 
1980 καί Τ. Ύπέρμαχου: «Γιά τό Νόμο Πλαίσιο» 'Αγώνας γιά τήν 
κομμουνιστική άνανέωση Τ. 13, Νοέμβρης—Δεκέμβρης 1980.



Σχετικά 
μέ τήν έκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση

Ή  έκπαιδευτική μεταρρύθμιση, πού βρίσκεται σήμε
ρα στήν ήμερήσια διάταξη τής κυβερνητικής πολιτι
κής στή χώρα μας, άποτέλεσε καί άποτελεΐ κατά τήν 
τελευταία δεκαετία, σ* δλες τίς χώρες τοΰ άναπτυγμέ- 
νου καπιταλισμού τό βασικότερο στόχο τής πολιτικής 
έξουσίας στό χώρο τής έκπαίδευσης. Ό  λόγος είναι 
άπλός. Ή  έκπαιδευτική μεταρρύθμιση πού ξεκινάει 
άπό τό άστικό κράτος δέν είναι τίποτε άλλο παρά ή 
προσπάθεια τής πολιτικής έξουσίας νά ξεπεράσει καί 
νά έπιλύσει — μέ τούς δικούς της προφανώς δρους— 
τήν κρίση τής έκπαίδευσης, μέσα άπό τροποποιήσεις 
καί μετασχηματισμούς τοΰ έκπαιδευτικοΰ θεσμικού 
πλαισίου καί τής όλης λειτουργίας τοΰ έκπαιδευτικοΰ 
μηχανισμοΰ. Ή  έκπαιδευτική μεταρρύθμιση στοχεύει 
νά δώσει καί πάλι στόν έκπαιδευτικό μηχανισμό τόσο 
τήν κατανεμητική του Ικανότητα δσο καί τήν Ιδεολογι
κή του σταθερότητα, ένώ παράλληλα έπιδιώκει νά

9 ._____________________
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έντάξει τήν παρέμβαση τού νεολαιίστικου κινήματος 
σέ κάποιους άπό τά πρίν θεσμοθετημένους «κανόνες 
τοϋ παιχνιδιού».

Βέβαια μέ τήν άφοριστική αύτή διατύπωση δέν 
έξαντλεΐται τό ζήτημα. Γιατί παράλληλα ή έκπαιδευτι- 
κή μεταρρύθμιση είναι καί ένα πεδίο σύγκρουσης τών 
διαφορετικών κοινωνικών καί πολιτικών δυνάμεων. Οί 
άλλαγές πού θεσμοθετούνται στήν έκπαίδευση είναι 
άποτέλεσμα αύτών τών συγκρούσεων μέσα άπό τίς 
όποιες οί «προοδευτικές δυνάμεις» έπιδιώκουν μιά 
«άλλη» κατεύθυνση καί ένα «άλλο» (προοδευτικό) 
προσανατολισμό τής έκπαίδευσης. Γιά τά ζητήματα 
δμως αύτά πού άναφέρονται στή γραμμή παρέμβασης 
τής άριστεράς στό χώρο τής έκπαίδευσης θά άναφερ- 
θοΰμε στά δύο έπόμενα κεφάλαια. ’Εδώ άρκεΐ νά 
συγκροτήσουμε δύο σημεία πού στηρίζουν τήν άρχική 
μας γενική παρατήρηση γιά τήν έκπαιδευτική μεταρρύ
θμιση:

1) Ή  έκπαιδευτική μεταρρύθμιση τόσο στήν 'Ελλά
δα δσο καί στίς άλλες δυτικές χώρες1 ξεκίνησε σάν μιά 
κρατική παρέμβαση καί πολιτική πού σάν διακηρυγμέ
νο στόχο της είχε νά «βάλει τάξη στήν έκπαίδευση» 
καί νά ξεπεράσει τήν άνοιχτή κρίση της καί τό 
πρόδηλο «χάσμα έκπαίδευσης καί παραγωγής». Ή  
παρέμβαση μάλιστα αύτή μεθοδεύτηκε, σέ δλες τίς

I. Βλ. γιά παράδειγμα: Marxistische Gruppe: «Kapitalistische Hochs- 
chulreform, Analysen und ud Dokumente·· Polilladen Erlangen 1972, 
Samuel Bowles: «Widersprüche im Amerikanischen Hochschulsystem» 
στό Andre Gorz (Hrsg.): «Schule und Fabrik» Merve Verlag, Berlin 
1972, Edgar Weiche (Hrsg.): «Arbeit und Lernen. Beitràge zum 
iialienischen Modell des bildungsurlaubs» Merve Verlag. Berlin 1976, 
U. Krombach: «Die Reform der berufsausbildung. ZumGutachtendes 
Bildungsrats» στό Erziehung und Klassenkamp 3/'73, Berliner Kolle- 
ktiv: «Widersprüche in der Slrukturreform des Bildugssystems» στό 
Alternative Nr.77, Autoren Kollektiv: Kapitalistiche Reform der 
Lehrerausbildung στό Erziehung und Klassenkampf Γ 9/'73, «Τά 
Πανεπιστήμια στή Δυτ. Ευρώπη: Συσχετισμός μέ τήν ίλληνική 
πραγματικότητα». Έκδ. Παρατηρητής Θεσ/νίκη 1978.
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περιπτώσεις, μέσα σέ συνθήκες γενικευμένης κρίσης 
τής έκπαίδευσης, δταν τά κινήματα τής νεολαίας — 
μετά μιά φάση άνάπτυξης καί «έπιθετικής πολιτικής», 
τέλος τής δεκαετίας τοΰ ’60 στή Δυτ. Ευρώπη— 
βρίσκονταν ήδη σέ μιά φάση ήττας, υποχώρησης ή 
έστω άπλής κάμψης, —άρχές-μέσα δεκαετίας τοΰ '70. 
Αύτό δέν σημαίνει βέβαια δτι τό νεολαιίστικο κίνημα 
καί ή άριστερά δέν είχαν ή δέν θά Επρεπε νά έχουν σάν 
στόχο μιά σειρά άπό θεσμικές άλλαγές στή συνολική 
έκπαιδευτική λειτουργία, ή άκόμη δτι πάρα πολλές άπό 
τίς θεσμικές αύτές άλλαγές δέν Εγινε δυνατό νά 
κατακτηθοΰν δταν άκόμη τήν πρωτοβουλία τών κινή
σεων τήν είχε τό νεολαιίστικο κίνημα. ΟΙ άλλαγές 
δμως αύτές δέν άποτέλεσαν πουθενά μιά «άλλη σύλλη
ψη» γιά τήν έκπαιδευτική λειτουργία, Ενα «άλλο 
μοντέλο «έκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Είτε γιατί οί 
άλλαγές αύτές ήταν άποσπασματικές καί περιθωριακές 
Ετσι ώστε τελικά νά μή γίνεται δυνατό νά περάσει ή 
«άλλη έκπαιδευτική λειτουργία» καί ή «άλλη μεταρρύ
θμιση» πού έπαγγέλλονταν οί άριστερές καί προοδευτι
κές δυνάμεις, είτε γιατί οί άλλαγές αύτές παρά τό 
ριζοσπαστισμό τους (ή μάλλον χάρη σ’ αύτόν), δέν 
μποροΰσαν νά ένταχθοΰν σέ καμιά «άλλη» εύρυθμη 
έκπαιδευτική λειτουργία καί «άλλη» έκπαιδευτική με
ταρρύθμιση. Γιατί οί άλλαγές αύτές βάθαιναν τήν 
κρίση τής έκπαίδευσης, ένώ ή έκπαιδευτική μεταρρύ
θμιση (δηλαδή ή κάθε έκπαιδευτική μεταρρύθμιση καί 
ή κυβερνητική καί ή «άλλη») ξεκινάει άπό τό στόχο νά 
ξεπεραστεΐ ή κρίση τής έκπαίδευσης. Έ τσι ή έκπαιδευ- 
τική μεταρρύθμιση δπου ύλοποιήθηκε Εκφραζε Ενα 
πολιτικό συσχετισμό δυνάμεων δπου οί κυρίαρχες 
τάξεις είχαν τήν άσφυκτική ύπεροχή. ’Αποτελοΰσε 
δηλαδή, μιά πολιτική παρέμβαση τής έξουσίας στό 
χώρο τής λειτουργίας τοΰ έκπαιδευτικοϋ μηχανισμοΰ 
μέ στόχο νά ξεπεραστεΐ ή κρίση τής έκπαίδευσης καί 
νά διασφαλιστούν τά μακροπρόθεσμα πολιτικά καί 
Ιδεολογικά συμφέροντα τοΰ κυρίαρχου κεφαλαιοκρατι-
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κοΰ συνασπισμού.
2) Ή  «άλλη» έκπαιδευτική μεταρρύθμιση τήν όποία 

έπαγγέλθηκε καί έπαγγέλλεται ή έπίσημη άριστερά 
διακηρύσσει έπίσης σάν βασικό στόχο της νά άντιμε- 
τωπίσει καί νά ξεπεράσει τήν κρίση τής έκπαίδευσης. 
Δηλώνει, δτι ή κρίση πρέπει νά ξεπεραστεΐ πρός τό 
συμφέρον τοΰ λαοΰ καί τοΰ τόπου (έκδημοκρατισμός, 
ίσες εύκαιρίες, σύνδεση μέ τήν παραγωγή, άνάπτυξη 
τής τεχνολογίας καί τής έθνικής οίκονομίας) καί δχι 
πρός τό συμφέρον τών μονοπωλίων, τό όποιο τελικά 
έξυπηρετεΐ ή σημερινή (κυβερνητική) έκπαιδευτική 
πολιτική. ’Αποδέχεται δηλαδή πώς ή έκπαίδευση, μέ 
δλα τά βασικά χαρακτηριστικά πού πρίν άναλύσαμε, 
μπορεΐ νά έξυπηρετεΐ τά συμφέροντα τοΰ «λαοΰ καί τοΰ 
τόπου» άν προωθηθεί μιά «δημοκρατική μεταρρύθμι
ση». Αύτή μάλιστα ή μεταρρύθμιση είναι ή μόνη πού 
μπορεΐ νά ξεπεράσει τήν κρίση τής έκπαίδευσης, άλλά 
καί νά άνοίξει τό δρόμο γιά τή λαϊκή-δημοκρατική ή 
σοσιαλιστική έκπαίδευση, πού θά θεσμοθετηθούν βέ
βαια μετά τήν κοινωνική άλλαγή. Είναι προφανές δτι 
πρόκειται γιά μιά προβληματική πού κινείται όλοκλη- 
ρωτικά μέσα στά πλαίσια τής άστικής Ιδεολογίας, πού 
παρουσιάζει τήν έκπαίδευση σάν μιά λειτουργία πού 
πραγματώνει (ή θά έπρεπε νά πραγματώνει) τό κοινό 
έθνικό συμφέρον. (Μόρφωση, οίκονομική άνάπτυξη 
κλπ). Έ τσι ή έκπαίδευση δέν μπορεΐ νά γίνει άντιλη- 
πτή σάν μιά λειτουργία πού έμπεδώνει τήν άστική 
Ιδεολογική κυριαρχία, τή διάκριση χειρωνακτικής καί 
πνευματικής έργασίας, τήν άπομόνωση τής έργατικής 
τάξης, σάν τάξης, άπό τήν άσκηση τής έξουσίας, 
τελικά σάν μιά λειτουργία πού συντελεί άποφασιστικά 
στήν άναπαραγωγή τοΰ κοινωνικοΰ καπιταλιστικού 
καταμερισμού έργασίας. Ή  άντίληψη αύτή έπαγγέλλε- 
ται μιά σταθεροποιημένη έκπαιδευτική λειτουργία πού 
νά έξυπηρετεΐ τά λαϊκά συμφέροντα. Τά πραγματικά 
δμως πολιτικά άποτελέσματα αύτής τής θέσης μπορεΐ 
νά είναι δύο είδών: Είτε ή «μεταρρύθμιση» πού προτεί
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νει, θά γίνει μεταρρύθμιση, δηλαδή θά Ενσωματωθεί 
στήν άστική κρατική πολιτική γιά τή σταθεροποίηση 
τής Εκπαιδευτικής λειτουργίας, είτε παρά τίς προθέσεις 
καί τίς Επαγγελίες τής Επίσημης άριστεράς ή «μεταρρύ
θμιση» αύτή, δσο καταφέρνει νά Επιβάλλεται, θά 
βαθαίνει άπλά τήν κρίση τής έκπαίδευσης. Τό ποιά 
Εκδοχή (θά) είναι ή πραγματική μπορεΐ νά άπαντηθεΐ 
μόνο συγκεκριμΕνα μέσα στή συγκυρία τής ταξικής 
πάλης. Μέχρι τώρα πάντως ή «άλλη μεταρρύθμιση» 
πού Επαγγέλλεται ή άριστερά δΕν μπόρεσε νά Εκτοπίσει 
τίς κυβερνητικές Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.

ΟΙ παρατηρήσεις πού κάναμε στό προηγούμενο 
κεφάλαιο γιά τήν κρίση τής έκπαίδευσης Εχουν φυσικά 
Ισχύ καί Εδώ, στό πρόβλημα τής Εκπαιδευτικής μεταρ
ρύθμισης: ΔΕν μπορούμε νά άναλύσουμε «γενικά» τήν 
Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση άλλά μόνο είδικά καί 
συγκεκριμένα, νά άναλύσουμε δηλαδή κάθε μιά Εκπαι- 
δευτική μεταρρύθμιση. ’Εντούτοις μπορούν νά γίνουν 
μιά σειρά άπό παρατηρήσεις, πού Εχουν γενική Ισχύ, 
άκριβώς γιατί κάθε Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση άν καί 
άναφέρεται σέ μιά Ιδιαίτερη (καί (διόμορφη) Εκπαιδευ
τική κρίση άφορά Εντούτοις σέ μιά κρίση τοΰ αύτοΰ 
τύπου (κατανεμητική άστάθεια, κρίση Ιδεολογίας). 
Έ τσι οΐ κατευθύνσεις τής Εκπαιδευτικής μεταρρύθμι
σης είναι σ’ δλες τίς χώρες τοΰ άναπτυγμΕνου καπιταλι
σμού συγκλίνουσες: Ά π’ τή μιά νά σταθεροποιηθεί ή 
Ιδεολογική λειτουργία τής Εκπαίδευσης καί άπό τήν 
άλλη νά Εξασφαλιστεί ή εύκαμψία τοΰ Εκπαιδευτικοϋ 
μηχανισμού καί ή Επαγγελματική κινητικότητα τών 
Εκπαιδευόμενων ώστε ή Εκπαίδευση (καί ύ Εκπαιδευτι
κός σχεδιασμός) νά μπορεΐ νά άναπροσαρμόζεται 
διαρκώς στίς άνάγκες τοΰ «συστήματος άπασχολήσε- 
ως». Άλλωστε ή κοινή γραμμή πλεύσης τών Εκπαιδευ
τικών μεταρρυθμίσεων είναι κάτι πού τό Επιδιώκουν καί 
οί ίδιοι οί Εκπρόσωποι τής πολιτικής Εξουσίας στίς 
διαφορετικΕς χώρες. Έ τσι, γιά παράδειγμα, σΕ συνΕν- 
τευξη τύπου στήν Α θήνα, ό γενικός διευθυντής τοΰ
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' Υπουργείου Παιδείας τής ’Ολλανδίας καί τ. πρόεδρος 
τής ’Επιτροπής Παιδείας τής Ε.Ο.Κ., κ. Γκατιέ, δήλω
νε: «Είμαι άπολύτως βέβαιος δτι ή έκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση πού συντελεΐται στήν 'Ελλάδα άκολου- 
θεϊ σωστή γραμμή, ή μάλλον κοινή μ’ αύτή τών 
εύρωπαϊκών κρατών. ‘Υπάρχουν φυσικά διαφορές οί 
όποιες είναι άνάλογες μέ τά είδικότερα προβλήματα 
πού άντιμετωπίζει κάθε χώρα... ’Εκείνο πού μέ ένθουσί- 
ασε ήταν ή συζήτηση πού είχα μέ τούς Έλληνες 
συναδέλφους μου, έπάνω στά έκπαιδευτικά προβλήμα
τα, τά όποϊα μέ εύκολία άναπτύξαμε γιατί καί γιά τίς 
δύο χώρες είναι κοινά... Διαπιστώσαμε δτι στήν Ε λλά
δα άκολουθεϊται ή ίδια έκπαιδευτική γραμμή μέ τίς 
άλλες χώρες τής Εύρώπης»2. Μπορούμε λοιπόν νά 
έντοπίσουμε κάποιους βασικούς άξονες τών σύγχρονων 
έκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων άνεξάρτητα άπό τίς 
όποιες διαφοροποιήσεις3:

1) ’Αναδιοργανώνεται ή σχέση άνάμεσα στή γενική 
καί τήν έπαγγελματική έκπαίδευση καί μέ τόν τρόπο 
αύτό έπιδιώκεται τόσο νά αύξηθεΐ ή Ικανότητα τοΰ 
έκπαιδευτικοΰ μηχανισμοΰ νά άποτυπώνει τήν κυρίαρ
χη Ιδεολογία, δσο καί νά άποκτήσουν οί έκπαιδευόμε- 
νοι τήν άναγκαία κινητικότητα καί είδίκευση. Συγκε
κριμένα ή άναδιάρθρωση αύτή περνάει άπό μιά σειρά 
έπιμέρους ρυθμίσεις.

Ι.α) Αύξάνει ή διάρκεια τής κατώτερης (γενικής) 
βαθμίδας τής έκπαίδευσης (ίδεολογία+κινητικότητα 
τών έκπαιδευόμενων). Παράλληλα διευρύνεται ή παρο
χή γενικών γνώσεων σ’ δλες τίς βαθμίδες τής έπαγγελ
ματικής έκπαίδευσης (ίδεολογία+κινητικότητα).

Ι.β) Πραγματοποιείται στροφή τοΰ κατώτερου έπιπέ- 
δου τής μέσης βαθμίδας («Μέση ’Εκπαίδευση») πρός 
τήν έπαγγελματική έκπαίδευσ.,. Παράλληλα, οί διαδι
κασίες έπιλογής γιά τήν πανεπιστημιακή βαθμίδα.

2. « Ή  Καθημερινή» 29-1-'77.
3. Βλ. καί υποσημείωση I.
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άλλά καί γιά τό άνώτερο έπίπεδο τής μέσης βαθμίδας 
(«'Ανώτερη Έκπαίδευση») μετατοπίζονται τώρα στό 
έσωτερικό τής «Μέσης Έκπαίδευσης». (Αύξάνει ή 
κατανεμητική Ικανότητα τοΰ έκπαιδευτικοϋ μηχανι
σμού, άντιμετωπίζεται ευκολότερα ή πίεση πρός τίς 
άνώτατες σχολές, ένώ ή πρόωρη έκλογή έπαγγελματι- 
κής κατεύθυνσης κάνει πιό εΰκολο γιά τόν έκπαιδευτι- 
κό μηχανισμό νά έπιβάλει τήν τάξη καί τό «έντατικό 
διάβασμα» στίς μικρές ήδη ήλικίες).;Ή  άλλαγή αύτή 
θεσμοθετείται συχνά μέ τό χωρισμό τής μέσης βαθμί
δας σέ δύο κατευθύνσεις, μιά θεωρητική (γενική) καί 
μία τεχνικο-διοικητική (έπαγγελματική). Ή  θεωρητι
κή κατεύθυνση όδηγεΐ στά Πανεπιστήμια, ένώ ή 
τεχνικο-διοικητική στήν άγορά έργασίας ή ίστω στήν 
«'Ανώτερη Έκπαίδευση». Ό  διαχωρισμός τής έκπαί
δευσης σέ δύο διακριτά ταξικά έκπαιδευτικά κυκλώμα
τα παίρνει δτσι μιά πιό συγκεκριμένη θεσμική μορφή.

Ι.γ) Ενοποιούνται (άποστεγανοποιοΰνται) οί βαθμί
δες τής έπαγγελματικής έκπαίδευσης έτσι ώστε τά 
έπαγγελματικά έκπαιδευτικά Ιδρύματα νά προσφέρουν 
έκτός άπό τή συγκεκριμένη έπαγγελματική κατάρτιση 
καί 6να άποδεικτικό γιά τή διεκδίκηση τής έγγραφής 
στό άμέσως ψηλότερο έπίπεδο έπαγγελματικής έκπαί
δευσης. (Δυσκολεύοντας ή άπλοποιώντας τίς έξετάσεις 
ρυθμίζεται τό «ρεΰμα» πρός τίς άνώτερες έπαγγελματι- 
κές βαθμίδες — εύκαμψία τοΰ έκπαιδευτικοϋ μηχανι- 
σμοΰ). Παράλληλα δίνεται μεγαλύτερο βάρος στήν 
πρακτική έξάσκηση. (ΕΙδίκευση πάνω στήν παραγωγή 
πού «συμπληρώνει» τή γενική μόρφωση).

2) Άναδιαρθρώνεται τό σύστημα διδασκαλίας καί 
έξετάσεων καί γενικότερα δλη ή έσωτερική λειτουργία 
τών έκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Τά μέτρα αύτά έφαρμό- 
ζονται κύρια στήν πανεπιστημιακή έκπαίδευση καί τίς 
« 'Ανώτερες Σχολές» καί Ιχουν σάν άμεσο άποτέλεσμα 
τήν «έντατικοποίηση τών σπουδών». (« Άντικειμενο- 
ποίηση» τών έξετάσεων, αϋξηση τοΰ άριθμοΰ τους, 
περιορισμοί στό χρόνο σπουδών, άναδιάρθρωση τής
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διδασκόμενης Ολης —π.χ. έξάμηνα— κλπ.) Μέσα άπ’ 
αύτή τήν έσωτερική άναδιάρθρωση τής έκπαιδευτικής 
λειτουργίας έπιδιώκεται νά αύξηθεΐ ταυτόχρονα τόσο ή 
Ικανότητα τοϋ έκπαιδευτικοΰ μηχανισμοΰ νά «έπιβάλ- 
λει τήν τάξη» (συνεχείς έξετάσεις, παρουσίες κλπ) δσο 
καί ή κατανεμητική του Ικανότητα (αύστηρότερος 
Ελεγχος, «άντικειμενικότερα κριτήρια», περισσότεροι 
«φραγμοί έπιλογής» κλπ.) Ή  έντατικοποίηση δέν έχει 
ούσιαστικά περιθώρια έφαρμογής στήν ύποχρεωτική 
έκπαίδευση ή στήν κατώτερη βαθμίδα τής μέσης 
έκπαίδευσης γιατί έδώ ή έκπαιδευτική διαδικασία είναι 
ήδη «άπόλυτα έντατικοποιημένη» (διακανονισμένος 
χρόνος, καθημερινός έλεγχος, ύποχρεωτικές παρουσίες 
κλπ). Εντούτοις ή στροφή τής «Μέσης Έκπαίδευσης» 
πρός τήν έπαγγελματική έκπαίδευση καί ή πρωιμότερη 
«έκλογή» έπαγγελματικής κατεύθυνσης συνεπάγεται 
μιά αύξηση τοΰ άνταγωνισμοΰ άνάμεσα στούς έκπαι- 
δευόμενους, μιά έντονότερη διεκδίκηση τοΰ βαθμού 
(πού θά έπιτρέψει στόν έκπαιδευόμενο νά άκολουθήσει 
έκεΐνο τό κανάλι τής «Μέσης Έκπαίδευσης» —π.χ. 
θεωρητική κατεύθυνση— πού όδηγε! στίς ’Ανώτατες 
Σχολές). Παράλληλα στήν ύποχρεωτική καί μέση 
βαθμίδα έγκαινιάζονται μιά σειρά νέοι θεσμοί καί 
λειτουργίες πού ύποβοηθοΰν, μέ Ιδεολογικό τρόπο, τό 
καναλιζάρισμα τών έκπαιδευόμενων πρός τίς διαφορε
τικές έπαγγελματικές καί έκπαιδευτικές κατευθύνσεις, 
ένώ έπιδιώκουν νά έξασφαλίσουν τή συναίνεση τών 
έκπαιδευόμενων πρός τίς διαδικασίες έπιλογής (καθη
γητές «σύμβουλοι», ό «έπαγγελματικός προσανατολι
σμός» σάν μάθημα κλπ.)4.

3) Θεσμοθετείται, πρώτα άπ’ δλα στήν πανεπιστημια
κή βαθμίδα τής έκπαίδευσης, ίνα νέο πλαίσιο λειτουρ
γίας (νόμος πλαίσιο) πού ρυθμίζει τούς βασικούς 
άξονες λειτουργίας, διοίκησης καί αύτοτέλειας τών

4. Βλ. Γ. Μηλιού « ‘Επαγγελματικός προσανατολισμός καί άπόκρυ- 
ψη τών ταξικών σχέσεων», Ό  Πολίτης τεύχος 16 (1978).
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έκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ιδιαίτερα προβλέπεται ή 
συμμετοχή τών έκπαιδευόμενων, τών φοιτητών, στά 
κέντρα λήψης τών άποφάσεων, δπως καί του βοηθητι
κού διδακτικού προσωπικού, σέ ποσοστά δμως τέτοια 
ώστε οί καθηγητές νά κατέχουν πάντα τήν πλειοψηφία 
(συνδιοίκηση). Παράλληλα τροποποιείται ή έσωτερι- 
κή δομή τών Πανεπιστημίων (ό τομέας έκτοπίζει τήν 
έδρα κλπ) έτσι ώστε νά έξασφαλιστεί μιά «πιό όρθολο- 
γική» καί «πιό δημοκρατική» όργάνωση τών Πανεπι
στημίων. ’Ανάλογου τύπου ρυθμίσεις, σέ μικρότερη 
κλίμακα, γίνονται καί στίς «’Ανώτερες Σχολές», δπου 
κατοχυρώνεται πάντως ή δράση τών σπουδαστικών 
συλλόγων καθώς καί ή συνολική (δευτεροβάθμια) 
σπουδαστική έκπροσώπηση, άλλά καί στή «Μέση 
’Εκπαίδευση», δπου άναγνωρίζεται τό δικαίωμα ίδρυ
σης «μαθητικών κοινοτήτων» καί δευτεροβαθμίων όρ- 
γάνων μαθητικής έκπροσώπησης, κάτω άπό τόν Ελεγχο 
δμως τών σχολικών άρχών. (Παράλληλα θεσμοθετούν
ται καί άποκτούν άρμοδιότητες οί σύλλογοι γονέων).

ΟΙ θεσμικές αύτές ρυθμίσεις στοχεύουν, άπό τή μεριά 
τής έξουσίας, νά έκτονώσουν τό νεολαιίστικο ριζοσπα
στισμό καί νά τόν έντάξουν σέ κάποια προκαθορισμένα 
πλαίσια «εύρυθμης λειτουργίας» τής έκπαίδευσης. Ή  
έκπαίδευση άποτελεΐ μιά λειτουργία πού ύπηρετεΐ καί 
ένδιαφέρει δλο τό έθνος. Ή  κοινότητα αύτή τών 
συμφερόντων άγκαλιάζει καί άναφέρεται πρώτα άπ’ 
δλα σ’ αύτούς πού συμμετέχουν άμεσα στήν έκπαιδευτι- 
κή διαδικασία. (Διδάσκοντες καί διδασκόμενοι. "Αν οί 
τελευταίοι είναι άνήλικοι τότε «έκπροσωπούνται» άπ’ 
τούς γονείς τους). Έτσι άνάλογα μέ τό ρόλο τους στήν 
έκπαδευτική διαδικασία, δλοι οί άμεσα ένδιαφερόμενοι 
φορείς πρέπει νά συμμετέχουν στή λήψη τών άποφάσε
ων, μέσα στά πλαίσια πού έχουν ήδη όριστεΐ άπό τό 
κράτος. Αύτή είναι ή κυρίαρχη άντίληψη γιά τή 
συνδιοίκηση. Καί μέ βάση αύτή τήν άντίληψη οίκοδο- 
μεΐται καί τό θεσμικό πλαίσιο καί τό έσωτερικό 
λειτουργικό τής συνδιοίκησης. Πέρα δμως άπ’ αύτό ή
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συνδιοίκηση άποτελεΐ καί κάτι άλλο: Μιά νέα έπιμέ
ρους ένότητα άντιθέσεων, ϊνα νέο πεδίο παρέμβασης 
γιά τίς προοδευτικές καί έπαναστατικές δυνάμεις. Κάτω 
άπό συγκεκριμένους δρους μπορεΐ δχι μόνο νά μήν 
άκυρώνει τίς δυνατότητες γιά μιά αύτόνομη συγκρότη
ση τοϋ μαζικού κινήματος τής νεολαίας, άλλά νά 
υποβοηθά καί νά διευρύνει αύτή τή συγκρότηση. 
Ά λλά στά ζητήματα αύτά θά άναφερθοϋμε στό έπόμενο 
κεφάλαιο.

4) Δίνεται Ιδιαίτερο βάρος στό άνώτερο έπίπεδο τής 
μέσης έπαγγελματικής έκπαίδευσης, τή λεγόμενη « Α 
νώτερη Έκπαίδευση». Ή  τάση αύτή έκφράζει τίς 
άλλαγές πού συντελοϋνται στά πλαίσια τής σύγχρονης 
φάσης τοΰ Ιμπεριαλισμού τόσο στήν παραγωγή δσο καί 
στίς λειτουργίες τοΰ κράτους. Έκφράζει παράλληλα 
τήν έπιδίωξη τής έξουσίας γιά μιά «πιό όρθολογική» 
όργάνωση τών κρατικών λειτουργιών καί τής παραγω
γής·

Παράλληλα οί διαφοροποιήσεις στά πλαίσια τού 
κοινωνικού καταμερισμού έργασίας, άλλά καί οί διακυ
μάνσεις τής άγορδς έργασίας, υπαγορεύουν συχνά Εναν 
ίεραρχικό διαχωρισμό στό έσωτερικό όρισμένων πανε
πιστημιακών κατευθύνσεων άνάμεσα σέ μιά έπιμέρους 
«κατεύθυνση θεωρίας» καί μιά έπιμέρους «κατεύθυνση 
έφαρμογής».

Τέλος θεσπίζονται ρυθμίσεις πού διευκολύνουν τή 
συντόμευση τοΰ χρόνου φοίτησης στίς «Ανώτερες» 
καί «Ανώτατες» Σχολές.

Είναι βέβαια 'ένα ζήτημα τής συγκυρίας τής ταξικής 
πάλης, σέ κάθε Ιδιαίτερο κοινωνικό σχηματισμό, τό 
κατά πόσο ή έκπαιδευτική μεταρρύθμιση καταφέρνει 
νά άμβλύνει τίς άντιφάσεις καί τίς συγκρούσεις πού 
άναπτύσσονται στό χώρο τής έκπαίδευσης, κατά πόσο 
καταφέρνει νά διαχειριστεί τά προβλήματα γύρω άπό 
τά όποΐα άναπτύσσεται καί άναπαράγεται τό νεολαιί- 
στικο κίνημα, κατά πόσο καταφέρνει νά καναλιζάρει τό
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νεολαιίστικο ριζοσπαστισμό. Έκεΐνο τό όποιο μπο
ρούμε μόνο νά πούμε έδώ μέ βεβαιότητα είναι δτι ή 
έκπαιδευτική μεταρρύθμιση —δπως άλλωστε καί ό 
έκπαιδευτικός σχεδιασμός— δέν άναιρεΐ, άλλά άναπα- 
ράγει, τίς μόνιμες, ένδογενεΐς άντιφάσεις τής έκπαδευ- 
τικής λειτουργίας. Γιά παράδειγμα τροποποιούνται, 
άλλά έξακολουθοϋν νά άναπαράγονται καί ή άντίφαση 
άνάμεσα στή γενική καί τήν έπαγγελματική έκπαίδευ
ση, καί ή άντίφαση άνάμεσα στήν «άναγκαιότητα» γιά 
όλόπλευρη κινητικότητα τής έργατικής δύναμης καί 
στήν «άναγκαιότητα» γιά Ικανότητα άμεσης προσαρ
μογής σέ μιά παραγωγική διαδικασία, καί ή άντίφαση 
άνάμεσα στόν τεχνοκρατισμό καί τό φιλελευθερισμό 
κλπ. Ή  διεύρυνση τών γενικών γνώσεων συνοδεύεται 
λοιπόν μέ τήν παραπέρα έξειδίκευση τών έπαγγελματι- 
κών κατευθύνσεων. Ή  «έντατικοποίηση» έπιβάλλεται 
έκεΐ άκριβώς πού άναγνωρίζεται ή άναγκαιότητα νά 
καλλιεργείται τό «κριτικό πνεύμα». Ή  τάση νά περιο
ριστεί ό χρόνος τής έπαγγελματικής έκπαίδευσης 
συνυπάρχει μαζί μέ τήν τάση νά αύξηθεϊ ό συνολικός 
χρόνος τής έκπαίδευσης. Άκόμα, ή εύκαμψία καί ή 
προσαρμοστικότητα τής έκπαιδευτικής λειτουργίας, ή 
μελλοντική έπαγγελματική κινητικότητα τοΰ έκπαιδευ- 
όμενου, ή —έστω περιορισμένη— δυνατότητά του νά 
άλλάζει κατεύθυνση σπουδών κλπ., έπιδιώκονται πα
ράλληλα με τή θεσμοθέτηση στεγανών κυκλωμάτων 
(κατευθύνσεων) ήδη άπό τό κατώτερο έπίπεδο τής 
μέσης βαθμίδας, μέ τόν «έξαναγκασμό» τών έκπαιδευό- 
μενων σέ μιά πρόωρη έκλογή έπαγγέλματος κλπ.



1 0 .

Ή  κομμουνιστική 
στρατηγική 
γιά τήν έκπαίδευση

10.1 Ό  κομμουνισμός καί ή προοπτική τής κατάργησης 
τοΰ έκπαιδευτικοϋ μηχανισμοΰ.

Δείξαμε στά προηγούμενα δτι ό έκπαιδευτικός μηχα
νισμός συγκροτεί τόν κύριο Ιδεολογικό μηχανισμό τοΰ 
άστικοΰ κράτους. Ή  δομή του, ή λειτουργία του, ό 
διαχωρισμός του άπό τήν παραγωγή, οί κοινωνικοί 
ρόλοι καί τά έπαγγέλματα πρός τά όποϊα προσανατολί
ζει τούς έκπαιδευόμενους καθορίζονται έξ όλοκλήρου 
άπό τίς κεφαλαιοκρατικές σχέσεις έξουσίας, τόν κοι
νωνικό (κεφαλαιοκρατικό) καταμερισμό έργασίας καί 
τή διάκριση χειρωνακτικής καί πνευματικής έργασίας 
πού είναι συνυφασμένη μαζί του. Ή  έκπαιδευτική 
λειτουργία δέν άφορά έτσι μόνο τούς φορείς πού 
παίρνουν μέρος σ’ αύτήν, τούς έκπαιδευόμενους καί 
τούς έκπαιδευτές, ή έστω τίς κυρίαρχες τάξεις καί τούς
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φορείς τής έκπαιδευτικής σχέσης, άλλά τίς συνολικές 
σχέσεις έξουσίας, καθώς συντελεί άποφασιστικά στή 
διευρυμένη άναπαραγωγή τών σχέσεων αύτών. ; Ή  
ΰπαρξη καί λειτουργία τοΰ έκπαιδευτικοΰ μηχανισμοΰ 
(σάν Ιδιαίτερου κρατικοΰ μηχανισμοΰ —πού είναι, 
έπομένως, διαχωρισμένος άπό τήν παραγωγή— καί ό 
όποιος λειτουργεί μέ βάση τήν άξιοκρατία καί δομείται 
σέ κάποια αύστηρά καθορισμένα ίεραρχικά έπίπεδα) 
άπαγορεύει άπό τήν έργατική τάξη νά πραγματοποιή
σει τά στρατηγικά της συμφέροντα, άκόμα καί μετά τήν 
κατάληψη τής πολιτικής έξουσίας, καθώς ό «παλιός» 
έκπαιδευτικός μηχανισμός άναπαράγει τήν άστική 
Ιδεολογία καί τή διάκριση χειρωνακτικής καί πνευμα
τικής έργασίας, καθώς άπαγορεύει τήν κατάργηση τών 
ταξικών διακρίσεων καί τή μετάβαση στήν κομμουνι
στική κοινωνία.

Ό  στρατηγικός στόχος έτσι τής έργατικής τάξης καί 
τών κομμουνιστών στό χώρο τής έκπαίδευσης είναι ή 
όλοκληρωτική διάλυση καί κατάργηση τοΰ έκπαιδευτι- 
κοΰ μηχανισμοΰ, ή ένσωμάτωση καί ένωση τής έκπαι- 
δευτικής διαδικασίας μέ τήν παραγωγή. Πρόκειται 
βέβαια γιά ένα στόχο στρατηγικό, πού δέν μπορεΐ νά 
πραγματοποιηθεί άμεσα, μετά τήν κατάληψη τής έξου
σίας άπό τήν έργατική τάξη καί τούς συμμάχους της, 
άλλά πού ή κατάκτησή του είναι συνυφασμένη μέ τήν 
όλοκλήρωση τής μετάβασης στόν κομμουνισμό, μέ τήν 
όλοκληρωτική άνατροπή τών κεφαλαιοκρατικών σχέ- 
σων καί τήν κατάργηση τών τάξεων καί τής διάκρισης 
άνάμεσα στήν πνευματική καί τή χειρωνακτική έργα
σία. Πρόκειται δηλαδή γιά ένα στόχο πού θά όλοκλη- 
ρωθεΐ παράλληλα μέ τήν όλοκλήρωση καί τό ξεπέρα
σμα τοΰ μεταβατικού σταδίου τής δικτατορίας τοΰ 
προλεταριάτου. Ή  όλοκληρωτική ένσωμάτωση τής 
έκπαίδευσης στή διαδικασία τής παραγωγής θά σημαί
νει λοιπόν παράλληλα δτι έχει καταργηθεΐ όλοκληρω- 
τικά ό «παλιός» κοινωνικός καταμερισμός έργασίας, 
δτι ή έργασία δέν θά είναι πιά «μέσο ζωής, άλλά ή
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πρώτη άνάγκη τής ζωής»1, δτι θά ’χει όλοκληρωθεΐ ή 
«άντικατάσταση τοϋ μερικοϋ άτόμου, τοϋ άπλοϋ φορέα 
μιας κοινωνικής μερικής λειτουργίας, μέ τό όλόπλευρα 
άναπτυγμένο άτομο, γιά τό όποιο οί διάφορες κοινωνι
κές λειτουργίες δέν είναι παρά διαδοχικοί τρόποι 
δραστηριότητας»2 —τάση πού δπως είδαμε έκδηλώνε- 
ται ήδη μέσα στή μεγάλη βιομηχανία στά πλαίσια τοϋ 
κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. «Ή  κοινωνική 
διεξαγωγή τής παραγωγής δέν μπορεΐ νά πραγματοποι
ηθεί μέ τέτοιους άνθρώπους δπως είναι οί σημερινοί, 
δηλαδή άνθρωποι πού ό καθένας άπ’ αύτούς είναι 
ύποταγμένος σέ κάποιο κλάδο τής παραγωγής, είναι 
δεμένος σ’ αύτόν, έργάζεται γι’ αύτόν, άναπτύσσει μόνο 
μιά πλευρά τών Ικανοτήτων του σέ βάρος δλων τών 
άλλων, καί ξέρει μόνο £να κλάδο ή ένα μέρος ένός 
κλάδου τής δλης παραγωγής. ’Ακόμα καί ή σημερινή 
βιομηχανία δυσκολεύεται νά χρησιμοποιήσει τέτοιους 
άνθρώπους. Πολύ περισσότερο ή βιομηχανική παρα
γωγή πού θά διεξάγεται άπό κοινοϋ καί σχεδιασμένα 
άπό όλόκληρη τήν κοινωνία, προϋποθέτει άνθρώπους 
όλόπλευρα άναπτυγμένους, άνθρώπους Ικανούς νά προ
σανατολίζονται σέ όλόκληρο τό σύστημα παραγωγής. 
Συνεπώς, ό καταμερισμός τής έργασίας —πού σήμερα 
έχει υπονομευτεί ήδη άπό τή μηχανή— πού μετατρέπει 
τόν ένα σέ άγρότη, τόν άλλο σέ τσαγκάρη, τόν τρίτο σέ 
έργοστασιακό έργάτη καί τόν τέταρτο σέ κερδοσκόπο 
τοϋ χρηματιστηρίου θά έξαφανιστεΐ έντελώς. Ή  έκπαί
δευση θά δώσει στούς νεαρούς άνθρώπους τή δυνατότη
τα νά άφομοιώσουν γρήγορα στήν πράξη δλο τό 
σύστημα τής παραγωγής, θά τούς έπιτρέψει νά περνούν 
μέ τή σειρά άπό τόν ένα κλάδο τής παραγωγής στόν 
άλλο, σύμφωνα μέ τίς άνάγκες τής κοινωνίας, ή 
σύμφωνα μέ τήνάτομική τους κλίση. Ή  έκπαίδευση θά

1. Κ. Μάρξ: «Κριτική τού προγράμματος τής Γκότα» Έκδ. Β.
Καμπίτση σελ. 26.
2. Κ. Μάρξ: «Τό Κεφάλαιο» Α \ σελ. 504.
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τούς άπαλλάξει, συνεπώς, άπό τή μονομέρεια πού ό 
σημερινός καταμερισμός τής έργασίας έπιβάλλει στόν 
κάθε ξεχωριστό άνθρωπο»3.

Ή  κατάργηση λοιπόν τοΰ έκπαιδευτικοϋ μηχανι
σμού άποτελεΐ τελικό, στρατηγικό στόχο τής έργατι- 
κής τάξης —πού συνδέεται μέ τήν όλοκληρωτική 
κατάργηση τοΰ κοινωνικοΰ (καπιταλιστικού) καταμερι
σμού έργασίας, μέ τή μετάβαση στόν κομμουνισμό— 
καί δχι άμεση πολιτική στοχοθεσία της ή άμεσο στόχο 
μετά τήν κατάληψη τής έξουσίας4. ’Εντούτοις ό 
στόχος αύτός τής κατάργησης τοΰ έκπαιδεύτικοΰ μηχα
νισμού καί τής Ενωσης τής έκπαίδευσης μέ τήν 
παραγωγή άναδεικνύεται άντικειμενικά καί μπαίνει 
στήν ήμερήσια διάταξη τοΰ πολιτικοΰ άγώνα τών 
έπαναστατικών δυνάμεων άμέσως μετά τήν κατάληψη 
τής έξουσίας άπό τήν έργατική τάξη. Τότε πού ή 
συνοχή καί ή κατασταλτική Ικανότητα τοΰ παλιοΰ 
κρατικού μηχανισμού έχει ύπονομευτεΐ, πού ό πολιτι
κός συσχετισμός τών άντιμαχομένων ταξικών δυνάμε
ων έχει άνατραπεΐ καί τό μπλόκ τών έπαναστατικών 
δυνάμεων έχει κατακτήσει, μέσα άπό τήν άμεση πολιτι
κή κινητοποίησή του, τήν έξουσία, είναι δυνατή ή 
έπαναστατικοποίηση τοΰ έκπαιδευτικοϋ μηχανισμοΰ 
—καί δλων τών Ιδεολογικών μηχανισμών τού κράτους. 
Όπως έδειξε ή Ιστορική πείρα τών σοσιαλιστικών 
έπαναστάσεων, ή έπαναστατικοποίηση αύτή τοΰ έκπαι- 
δευτικοΰ μηχανισμού προϋποθέτει καί έπικαλύπτεται 
μέ τόν άμεσο πολιτικό έλεγχο τής έκπαίδευσης άπό τίς 
έπαναστατικές δυνάμεις, άπό τή «γραμμή τής έργατι- 
κής τάξης», πού κατατείνει νά ένώσει τή διαδικασία 
τής έκπαίδευσης μέ τή διαδικασία τής παραγωγής, 
μέσα άπό τό σπάσιμο τών στεγανών τοϋ έκπαιδευτικοϋ 
μηχανισμοΰ, τήν έμπρακτη άμφισβήτηση τής έκπαι-

3. Φ. Ένγκελς: «Οί άρχές του κομμουνισμού» Νέα βιβλία, 1973.

4. Βλ. καί Otto Rühle: «Erziehung zum Sozialismus» Verlag Gesel- 
Ischaft und Erziehung. Berlin 1919.



δευτικής Ιεραρχίας, τών κληροδοτημένων παιδαγωγι
κών σχέσεων καί τής διάκρισης διδασκόντων — 
διδασκομένων, τήν άμφισβήτηση τής άπολιτικότητας 
τής έκπαίδευσης, τό ριζικό μετασχηματισμό τών μεθό
δων έπιλογής, τήν είσβολή τών γενικότερων κοινωνι
κών προβλημάτων, άντιθέσεων καί προβληματισμών 
μέσα στήν έκπαιδευτική διαδικασία, τήν άμεση παρου
σία τών πολιτικά συγκροτημένων καί κινητοποιημένων 
μαζών μέσα στό χώρο λειτουργίας τοΰ έκπαιδευτικοΰ 
μηχανισμοΰ, παράλληλα μέ τήν κριτική καί τήν έμπρα
κτη άμφισβήτηση μέσα κι έξω άπό τήν έκπαίδευση τών 
κοινωνικών ρόλων καί τοΰ «παλιοΰ» κοινωνικοΰ κατα
μερισμού έργασίας.‘ Πρόκειται γιά μιά πορεία πού 
κατατείνει νά έπαναστατικοποιήσει καί νά έπαναπροσ- 
διορίσει τή διαδικασία παραγωγής καί διάδοσης γνώ
σης στό σύνολό της καί συνδέεται έτσι μέ τή συνολική 
διαδικασία κοινωνικής άνατροπής, πού τελικός στόχος 
της είναι ή ένωση έκπαίδευσης καί παραγωγής, ή 
κατάργηση τής διάκρισης χειρωνακτικής καί πνευματι
κής έργασίας, ή κατάργηση τής κοινωνικής έξουσίας 
καί τών τάξεων. Ή  ταξική πάλη γύρω άπό τήν 
έκπαίδευση άποκτά μάλιστα καθοριστική σημασία 
καθώς έδώ όργανώνεται κατά κανόνα ένα άπό τά πιό 
άνθεκτικά όχυρά τής άστικής τάξης, πού προσπαθεί, 
μέσα άπό «νέου τύπου» κοινωνικές πρακτικές, νά 
έπανακτήσει τήν πολιτική έξουσία. Στά ζητήματα δμως 
αύτά θά άναφερθοϋμε πιό άναλυτικά παρακάτω, δταν θά 
έξετάσουμε σύντομα τήν Ιστορική έμπειρία άπό τήν 
ταξική πάλη γύρω άπό τήν έκπαίδευση μετά τήν 
Όχτωβριανή ’Επανάσταση καί κατά τή διάρκεια τής 
Πολιτιστικής 'Επανάστασης στήν Κίνα.

’Εκείνο πού πρέπει νά συγκροτήσουμε έδώ είναι δτι 
ό στρατηγικός στόχος τής έργατικής τάξης στήν έκπαί
δευση δέν μπορεΐ νά είναι ούτε μιά άπλή τροποποίηση 
τοΰ περιεχομένου τής έκπαίδευσης, ούτε ή άπλή 
διεύρυνση τών όρίων κινητικότητας τών έκπαιδευόμε- 
νων, ούτε ένας (άπλός) έκδημοκρατισμός τής έκπαίδευ-

48 Καπιτα/.ισμός καί έκπαίδευση
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σης, ή μιά ούσιαστικότερη σύνδεση τής (δομικά) 
Ιδιαίτερης έκπαιδευτικής λειτουργίας μέ τήν παραγω
γή. Ό  στρατηγικός στόχος τής έργατικής τάξης, ήδη 
διατυπωμένος άπό τήν έποχή τοΰ «Κομμουνιστικού 
Μανιφέστου», είναι ή κατάργηση τοΰ έκπαιδευτικοϋ 
μηχανισμού, παράλληλα μέ τήν κατάργηση τοϋ «παλι
ού» (καπιταλιστικού) καταμερισμού έργασίας καί ή 
£νωση τής έκπαίδευσης μέ τήν παραγωγή. Ό  στόχος 
αύτός μπορεΐ νά υλοποιηθεί μετά τήν κατάκτηση τής 
έξουσίας άπό τήν έργατική τάξη καί περνάει μέσα άπό 
μιά μακρόχρονη διαδικασία πού προϋποθέτει τόν πολι
τικό έλεγχο τού έκπαιδευτικοϋ μηχανισμού άπό τίς 
έπαναστατικές δυνάμεις, πράγμα πού μπορεΐ νά έξα- 
σφαλίσει τήν άδιάκοπη έπαναστατικοποίησή του, τόν 
άδιάκοπο μετασχηματισμό τών βασικών δομικών χαρα
κτηριστικών του καί τών περιεχομένων τής παρεχόμε
νης γνώσης, τήν κυριαρχία τής σοσιαλιστικής Ιδεολο
γίας πάνω στήν άστική Ιδεολογία, τήν τελική όλοκλη- 
ρωτική ένωση έκπαίδευσης καί παραγωγής.

10.2 Ή  δυνατότητα γιά μιά έπαναστατικη πολιτική 
παρέμβαση στήν καπιταλιστική έκπαίδευση.

Τά δσα είπαμε γιά τή στρατηγική τής έργατικής 
τάξης καί τοΰ κομμουνιστικού κινήματος στό χώρο τής 
έκπαίδευσης, μέ κανένα τρόπο δέν σημαίνουν δτι ή 
άναγκαιότητα γιά μιά έπαναστατική πολιτική παρέμβα
ση στήν έκπαίδευση δημιουργεΐται μόνο μετά τήν 
κατάληψη τής έξουσίας άπό τήν έργατική τάξη, όπότε 
γίνεται δυνατή ή έπαναστατικοποίηση τής έκπαίδευ
σης. Οΰτε πολύ περισσότερο δτι ή παρέμβαση αύτή 
είναι άδύνατη πρίν τήν κατάληψη τής έξουσίας, όπότε 
ή δράση τών έπαναστατικών δυνάμεων άναγκαστικά 
περιορίζεται στήν Ιδεολογική κριτική, τήν προπαγάν
δα καί τόν στενά διεκδικητικό άγώνα. Τό άντίθετο 
μάλιστα. Ή  λειτουργία τής έκπαίδευσης έντάσσεται



150 Καπιταλισμός καί έκπαίδευση

δπως είπαμε στή συνολική λειτουργία τοϋ κράτους, πού 
άποσκοπε! στή διατήρηση καί άναπαραγωγή τών κεφα
λαιοκρατικών σχέσεων έξουσίας. Άναδεικνύεται λοι
πόν ή άναγκαιότητα γιά τίς έπαναστατικές δυνάμεις νά 
παρέμβουν πολιτικά καί νά άμφισβητήσουν τά κατα
σταλτικά πολιτικά πλαίσια —γιά τίς λαϊκές τάξεις— 
πού θέτει καί άναπαράγει ό έκπαιδευτικός μηχανισμός, 
έντάσσοντας έτσι άναγκαστικά τήν παρέμβαση αύτή 
στή συνολική καί ένιαία πολιτική τής έργατικής τάξης 
καί τών συμμάχων της, πολιτική πού στοχεύει στήν 
άνατροπή τοΰ άστικοΰ κράτους καί τήν κατάληψη τής 
πολιτικής έξουσίας5. Άκόμη περισσότερο άναδεικνύε- 
ται, δπως δείξαμε, ή δυνατότητα γιά μιά τέτοια έπανα- 
στατική παρέμβαση στό χώρο τής καπιταλιστικής 
έκπαίδευσης, άκριβώς γιατί ό κοινωνικός χαρακτήρας 
τής νεολαίας, σάν κοινωνικής κατηγορίας, κάνει δυνα
τό, κάτω άπό όρισμένες συνθήκες, τό νά γίνει ή νεολαία 
φορέας τής «γραμμής τής έργατικής τάξης» στό χώρο 
τής έκπαίδευσης. J

Έ τσι μιά έπαναστατική παρέμβαση τοΰ νεολαιίστι- 
κου κινήματος δέν μπορεΐ παρά νά άναδεικνύει τήν 
προοπτική τοΰ πολιτικοΰ έλέγχου τής έκπαίδευσης άπό 
τίς έπαναστατικές δυνάμεις, τήν προοπτική έπομένως 
τής έπαναστατικοποίησης καί τελικής κατάργησης τής 
έκπαίδευσης, σάν λειτουργίας πού διαχωρίζεται δομικά 
άπό τίς άλλες σφαίρες κοινωνικής δραστηριότητας καί 
ίδιαίτερα άπό τήν παραγωγή. Άναφερόμαστε συνεπώς 
σέ μιά πολιτική παρέμβαση πού έμπρακτα άμφισβητεΐ 
τόσο τά άποτελέσματα τής έκπαιδευτικής λειτουργίας, 
τήν Ιδεολογία πού άναπαράγει, τίς κοινωνικές πρακτι
κές πού άποτυπώνει, δσο καί τήν έσωτερική της δομή 
καί λειτουργία, πού άκριβώς κάνουν δυνατή τήν άναπα
ραγωγή αύτών τών άποτελεσμάτων. Μιά τέτοια πολιτι

5. Βλ. καί II Manifesto: «Thesen zur Schul -  und Hochschulpolitik» 
Merve Verlag, Berlin, 1972 καί Andre Gorz (Hrsg ): «Schule und 
Fabrik». Merve Verlag. Berlin. 1972.
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κή παρέμβαση δέν μπορεΐ παράλληλα παρά νά ένοποι- 
εΐται μέ τή συνολική έπαναστατική παρέμβαση τής 
έργατικής τάξης καί τών συμμάχων της. Έδώ ή ύπαρξη 
καί λειτουργία τού κόμματος τής πρωτοπορίας γίνεται 
καθοριστική.

Είναι προφανές δτι οί παρατηρήσεις πού κάναμε πιό 
πάνω δέν συνθέτουν μιά «γραμμή παρέμβασης» στό 
χώρο τής έκπαίδευσης. Κάτι τέτοιο είναι έντελώς 
άδύνατο στά πλαίσια ένός θεωρητικού κειμένου. Ή  
«γραμμή παρέμβασης» άναφέρεται άποκλειστικά σέ 
μιά δεδομένη συγκυρία, σέ κάποιες Ιδιαίτερες άνοικτές 
άντιφάσεις καί προϋποθέτει άκριβώς τήν (συγκεκριμέ
νη) άνάλυση τών άντιφάσεων αυτών. Έ τσι, καί στήν 
περίπτωση αύτή, δέν θά κάνουμε τίποτε άλλο άπό τό νά 
προσπαθήσουμε νά θέσουμε τό θεωρητικό πλαίσιο τό 
όποιο κάνει δυνατή καί τή συγκεκριμένη άνάλυση καί 
τή χάραξη μιάς συγκεκριμένης γραμμής.

Μιά έπαναστατική λοιπόν παρέμβαση στό χώρο τής 
έκπαίδευσης, πού στοχεύει νά άμφισβητήσει τά πολιτι
κά καί Ιδεολογικά άποτελέσματα τής λειτουργίας τοΰ 
έκπαιδευτικοϋ μηχανισμού, δέν μπορεΐ νά Εχει άλλο 
στόχο άπό τό νά ένεργοποιήσει καί νά βαθύνει τή 
συνολική κρίση τής έκπαίδευσης, πρός μιά τέτοια 
κατεύθυνση δμως, ώστε νά γίνεται δυνατή καί νά 
άναπαράγεται ή πολιτική συγκρότηση καί ριζοσπαστι- 
κοποίηση τοΰ νεολαιίστικου κινήματος. Τό ζήτημα 
θέλει Ιδιαίτερη προσοχή. Δέν άναφερόμαστε στήν 
κρίση τής έκπαίδευσης γενικά, ή σέ όποιοδήποτε τύπο 
κρίσης, άλλά σέ Ενα συγκεκριμένο τύπο κρίσης πού θά 
είναι άποτέλεσμα καί ταυτόχρονα θά άναπαράγει τή 
μαζική πολιτική συγκρότηση καί παρέμβαση τών 
έπαναστατικών δυνάμεων, πού θά άναπαράγει καί θά 
τρέφεται άπό τήν Εμπρακτη άμφισβήτηση τής Ιδεολο
γίας καί τής πολιτικής λειτουργίας τής έκπαίδευσης.

Άναφερόμαστε σέ μιά κρίση πού, κάπως σχηματικά, 
θά πρέπει νά περιέχει στοιχεία δπως:

Ανικανότητα τοΰ έκπαιδευτικοϋ μηχανισμοΰ νά
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σταθεροποιήσει τήν Ιδεολογική του λειτουργία. Γενί
κευση τής κριτικής καί τής άμφισβήτησης σ’ δλους 
τούς έκπαιδευτικούς μηχανισμούς. Κριτική στήν Ιδεο
λογία τής έκπαίδευσης, στή σχέση διδάσκοντες—διδα
σκόμενοι, στό περιεχόμενο τών μαθημάτων κλπ. —

’Ανικανότητα τοΰ έκπαιδευτικοΰ μηχανισμού νά 
«έπιβάλει τήν τάξη», νά σταθεροποιήσει τίς λειτουργί
ες έπιλογής-άποκλεισμοΰ κλπ. Μ* άλλα λόγια άνικανό- 
τητά του νά ένσωματώσει καί νά καταστείλει τό 
ριζοσπαστικό νεολαιίστικο κίνημα, πού τείνει νά 
άμφισβητήσει έμπρακτα τή λειτουργία τής έκπαίδευ
σης.

’Ανικανότητα τέλος τοΰ έκπαιδευτικοΰ μηχανισμού, 
Ιδιαίτερα τών άνώτερων βαθμιδών του, νά διατηρήσει 
τά στεγανά του, ώς πρός τήν ύπόλοιπη κοινωνία. 
Πράγμα πού σημαίνει, άνάμεσα στά άλλα, ένότητα τοΰ 
ριζοσπαστικού νεολαιίστικου κινήματος μέ τίς πρωτο
πόρες δυνάμεις τοΰ λαϊκοΰ κινήματος ένάντια στή 
συνολική πολιτική τοΰ άστισμοΰ.

Μιά πολιτική γραμμή λοιπόν πού στοχεύει νά όξύνει 
τήν κρίση τής έκπαίδευσης πρός τήν κατεύθυνση πού 
σχηματικά περιγράψαμε δέν μπορεΐ παρά νά άξονίζεται 
καί νά στοχεύει σέ μιά έπέμβαση τοΰ νεολαιίστικου 
κινήματος στούς (έκπαιδευτικούς) θεσμούς, δέν μπορεΐ 
παρά νά υΐοθετεϊ στόχους δημοκρατικών άλλαγών καί 
τομών. Ή  έμπρακτη άμφισβήτηση καί άποσταθεροποί- 
ηση τής κατασταλτικής πολιτικής λειτουργίας τής 
έκπαίδευσης περνάει άκριβώς μέσα άπό μιά έπέμβαση 
στούς θεσμούς, μέσα άπό τή διεκδίκηση δημοκρατικών 
άλλαγών, μέσα άπό τήν άκύρωοη μέτρων καί ρυθμίσε
ων τής έξουσίας. Τό κρίσιμο σημείο καί τό ζητούμενο 
είναι βέβαια, κάθε φορά, ή δυνατότητα τοΰ νεολαιίστι- 
κου κινήματος (καί τών προοδευτικών όργανώσεών 
του) νά παρεμβαίνει στό έδαφος τών άνοικτών καί 
όξυμένων άντιφάσεων (πού άλλοτε μπορεΐ νά είναι τά 
έξεταστικά, άλλοτε ή συνδιοίκηση κλπ.) δηλαδή νά 
άναλύει τή συγκυρία καί νά έπεμβαίνει σ’ αύτήν, νά
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καταφέρνει παράλληλα νά πολιτικοποιεί τούς στόχους 
του, νά ριζοσπαστικοποιεϊται, νά-ίξεπερνά τό στενό 
διεκδικητισμό, νά μήν Εγκλωβίζεται στά «Ιδιαίτερα 
συμφέροντα» τής νεολαίας, νά Εκδημοκρατίζει καί νά 
άποσταθεροποιεΐ Ετσι τήν Εκπαιδευτική λειτουργία.

Μιά τέτοια κατεύθυνση άντιμετωπίζει φυσικά πάρα 
πολλΕς καί Εξαιρετικές δυσκολίες. Ά π’ τή μιά πρόκει
ται γιά τίς «άντικειμενικές δυσκολίες», αύτές δηλαδή 
πού άναφέρονται στή σωστή άνάλυση τής συγκυρίας, 
στή διατύπωση καί μεθόδευση τών συγκεκριμένων 
στόχων, συνθημάτων, κινητοποιήσεων κλπ. Ά πό τήν 
άλλη πρόκειται γιά τίς «υποκειμενικές» δυσκολίες πού 
πηγάζουν άπό τήν ύπαρξη γραμμών καί πρακτικών 
μέσα στό νεολαιίστικο κίνημα, πού δρουν άποπροσα- 
νατολιστικά καί είτε προτάσσουν κάποιες «δημοκρατι
κές άλλαγές» μέ διαχρονική Ισχύ, άνεξάρτητα άπό τή 
συγκυρία καί τίς ύπαρκτές όξυμένες άντιφάσεις, είτε 
άρνοϋνται τήν πολιτική παρέμβαση καί τήν δξυνση 
κάποιων συγκρούσεων στό δνομα τής «εύρυθμης 
λειτουργίας» τής έκπαίδευσης —καί νουθετούν τό 
κράτος νά προσφέρει περισσότερα στήν παιδεία—, είτε 
τέλος άρνοϋνται τήν παρέμβαση στούς θεσμούς (καί 
τελικά τήν πολιτική παρέμβαση) στό δνομα τής «Επα
ναστατικής καθαρότητας» —θεωρώντας τόν όποιοδή- 
ποτε άγώνα γιά θεσμικές άλλαγές σάν «μεταρρυθμι- 
σμό» καί αύτοπεριορίζοντας Ετσι τήν παρέμβασή τους 
στήν («Επαναστατική») προπαγάνδα καί τήν («άγωνι- 
στική») προώθηση τών συντεχνιακών συμφερόντων 
τής νεολαίας. Καί οί δύο τύποι δυσκολιών άντανακλοΰν 
βέβαια τό γενικότερο πολιτικό συσχετισμό τών δυνάμε
ων στό χώρο τής έκπαίδευσης.

Έδώ δμως χρειάζεται νά γίνουμε λίγο πιό σαφείς 
σχετικά μέ τά ζητήματα τών δημοκρατικών άλλαγών 
στήν έκπαίδευση.

Είναι λοιπόν κατ’ άρχή προφανές δτι ή προβληματι
κή τής «δημοκρατικής έκπαιδευτικής μεταρρύθμισης», 
όπως προβάλλεται άπό τίς κεντρώες καί τίς παραδοσια
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κές άριστερές δυνάμεις, άντιδιαστέλλεται καί βρίσκε
ται έντελώς Εξω άπό τή στρατηγική τής δξυνσης τής 
Εκπαιδευτικής κρίσης πού μόλις θίξαμε. Άκριβώς 
γιατί ή έπαγγελλόμενη «δημοκρατική έκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση» έπιδιώκει νά σταθεροποιήσει τήν Εκ
παιδευτική λειτουργία, άρκεΐ νά κατοχυρωθούν παράλ
ληλα τά «έθνικά» καί τά Ιδιαίτερα νεολαιίστικο συμφέ
ροντα, γιά περισσότερες παροχές στήν έκπαίδευση, 
τεχνικό έκσυχρονισμό, ίσες εύκαιρίες, πρόσθετες πα
ροχές στούς Εργαζόμενους σπουδαστές, Εξεταστικές 
διευκολύνσεις, συνδικαλιστικές έλευθερίες, συνδιοίκη
ση κλπ. Δέν άμφισβητεΐ δηλαδή τόν κοινωνικό ρόλο 
τής έκπαίδευσης, τήν έσωτερική της δομή καί λειτουρ
γία, τήν ούσία τής παιδαγωγικής σχέσης, τή διάκριση 
διδασκόντων-διδασκομένων κλπ.

’Εντούτοις μιά πολιτική παρέμβαση πού στοχεύει νά 
όξύνει τήν κρίση τής έκπαίδευσης, νά καλλιεργήσει 
καί νά πολιτικοποιήσει τό νεολαιίστικο ριζοσπαστι
σμό, δέν μπορεΐ παρά νά στηρίζεται στόν άγώνα γιά 
δημοκρατικές θεσμικές άλλαγές. Αντίθετα μέ τήν 
προβληματική τής «δημοκρατικής έκπαιδευτικής με
ταρρύθμισης», δέν προβάλλει Ενα άλλο μοντέλο εύρυ
θμης Εκπαιδευτικής λειτουργίας. Παρεμβαίνει στίς 
άνοικτΕς άντιφάσεις, στά όξυμένα προβλήματα πού 
άναδεικνύει ή ταξική πάλη καί προσπαθεί νά τά 
πολιτικοποιήσει προωθώντας παράλληλα δημοκρατι
κές άλλαγές πού άποσταθεροποιοϋν τήν Ιδεολογική καί 
κατασταλτική λειτουργία τοΰ έκπαιδευτικοϋ μηχανι
σμού. "Ετσι, τήν άναταραχή γύρω άπό τά Εξεταστικά 
δέν τή φορτίζει Ιδεολογικά, οϋτε τήν περιορίζει στή 
διεκδίκηση Ενός πιό εύκολου άπολυτηρίου ή πτυχίου, 
άλλά προσπαθεί νά τήν καθοδηγήσει σέ μιά κριτική 
καί άμφισβήτηση όλόκληρου τοΰ συστήματος έπιλο- 
γής, τής έκπαιδευτικής Ιεραρχίας, τών κοινωνικών 
ρόλων γιά τούς όποιους προετοιμάζει τό σχολείο κλπ. 
'Ομοίως τόν προβληματισμό γύρω άπό τή συνδιοίκηση 
στά Πανεπιστήμια δέν τόν άντιμετωπίζει οΟτε μέ τήν
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κατάφαση «έμπρός γιά μιά εύνομούμενη καί δημοκρα
τική έκπαίδευση», οϋτε μέ τόν άφορισμό «άποχή άπό 
τή συνδιοίκηση γιά νά άποφύγουμε τό ρεφορμισμό», 
άλλά παρεμβαίνει πολιτικά στό πρόβλημα (είτε συμμε
τέχοντας, είτε μή συμμετέχοντας στίς έπιτροπές συνδι- 
οίκησης) άνάλογα μέ τή συγκυρία, έχοντας σάν μοναδι
κό μπούσουλα τό νά δευκολύνει τήν αύτόνομη πολιτική 
συγκρότηση καί παρέμβαση τοϋ νεολαιίστικου κινήμα
τος.

Ή  διαφορά στή λογική καί στά πολιτικά άποτελέ
σματα άνάμεσα στίς δύο στρατηγικές elvai προφανώς 
τεράστια. Ό  έκδημοκρατισμός, γιά παράδειγμα, τής 
παιδαγωγικής σχέσης στό Πανεπιστήμιο, σάν στοιχείο 
τής «δημοκρατικής έκπαιδευτικής μεταρρύθμισης», 
λίγο μπορεΐ νά συνεισφέρει στήν προοπτική άμφισβή- 
τησης καί άνατροπής τών άστικών σχέσεων έξουσίας 
στό χώρο τής έκπαίδευσης. Κάποιο μάθημα μπορεΐ νά 
τό διδάσκει ό καθηγητής, ό βοηθός ή καί οί Ιδιοι οί 
φοιτητές. Ή  ούσία του θά μείνει ή Ίδια: ή έπιβεβαίωση 
τής καθαρότητας τής έπιστήμης, ή διάκριση διδάσκον- 
τος-διδασκομένου δέ θά θιγεΐ. Τό ίδιο Ισχύει γιά τή 
συνδιοίκηση: οΐ μέχρι τώρα συμμετοχές τών φοιτητών 
στά κέντρα λήψης τών άποφάσεων στά Πανεπιστήμια 
έχουν νά δώσουν πενιχρά άποτελέσματα. Τό μόνο πού 
ύπόσχονται, καί γι’ αύτό ξαναζωντανεύουν κάθε τόσο, 
είναι Ενα ξελάφρωμα άπό τό βάρος τής έντατικής 
δουλειάς, καί μιά πιό «έποικοδομητική» σχέση άνάμε
σα στούς καθηγητές, τό βοηθητικό διδακτικό προσωπι
κό καί τούς φοιτητές. ’Αντίθετα οί δημοκρατικές 
άλλαγές όταν έντάσσονται στή στρατηγική τής άπο- 
σταθεροποίησης τών κατασταλτικών πολιτικών πλαι
σίων πού δημιουργεί καί άναδημιουργεϊ, γιά τίς λαϊκές 
τάξεις ή έκπαίδευση άποκτούν μιά έντελώς διαφορετι
κή δυναμική καθόσον δένονται μέ τήν πολιτική παρέμ
βαση τής νεολαίας μέσα στή συγκυρία καί συνακόλου
θα δέν ένσωματώνονται, άλλά πολιτικοποιούνται σέ 
μιά κατεύθυνση πού τείνει νά άμφισβητήσει τά πολιτι
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κά καί Ιδεολογικά συμφέροντα καί έπιλογές τής άστι
κής έξουσίας. Άκόμη περισσότερο κάνουν δυνατό γιά 
τό έπαναστατικό νεολαιίστικο κίνημα νά συνάψει 
συμμαχίες τόσο μέ μερίδες τών διδασκόντων, δσο καί 
μέ τή φιλελεύθερη άστική προβληματική πού ή συμπό- 
ρευσή της μέ τήν κυρίαρχη τεχνοκρατική πολιτική 
γραμμή μπορεΐ νά διαρραγεΐ μέσα στά πλαίσια τής 
γενικότερης έκπαιδευτικής κρίσης. Έ τσι, γιά παράδει
γμα, ή συνδιοίκηση στό Πανεπιστήμιο άν καί δέν 
άποτελεΐ ëva «στρατηγικό στόχο» έντούτοις μπορεΐ νά 
είναι, κάτω άπό κάποιους συσχετισμούς, μιά κατάκτη- 
ση τής συμμαχίας άνάμεσα στήν έπαναστατική γραμμή 
καί στή φιλελεύθερη άστική άποψη. Ά πό μόνη της ή 
συνδιοίκηση δέν άνατρέπει τίς σχέσεις έξουσίας μέσα 
στά ΑΕΙ, δέν άμφισβητεΐ τά βασικά χαρακτηριστικά 
τής καπιταλιστικής έκπαίδευσης. Όμως σέ μιά εύνοϊ- 
κή συγκυρία μπορεΐ νά άναδείξει καί νά καταγράψει τό 
αίτημα τής έπαναστατικής διαχείρισης τής διαδικασίας 
παραγωγής καί διάδοσης τής γνώσης. Αντίστοιχες 
συμμαχίες θά μπορούσαν νά συναφθούν καί σέ άλλα 
μέτωπα τής έκπαίδευσης. Θά άναφερθούμε, γιά παρά
δειγμα, στό αίτημα νά καταργηθεΐ ή διάκριση άνάμεσα 
στή γενική καί τήν έπαγγελματική κατεύθυνση τής 
μέσης βαθμίδας6, καί νά θεσπιστεί μιά 1 θετής ύποχρεω-

6. Γιά παράδειγμα δταν θεσμοθετήθηκαν στήν ‘Ελλάδα οΙ δύο 
στεγανοποιημένοι τύποι Λυκείων (Γενικό Λύκειο πού όδηγεΐ στά 
Πανεπιστήμια καί Τεχνικό— 'Επαγγελματικό Λύκειο), άπό τούς 
πρώτους πού άντέδρασαν ήταν ό τότε πρύτανις του Ε.Μ.Π. κ. 
Σακελλαρίδης καί ή πρόεδρος τής ΣΕΛΕΤΕ — καί πρωτεργάτρια 
τής στροφής πρός τήν τεχνική έκπαίδευση τό 1959 έπί κυβερνήσεως 
ΕΡΕ — κα Δενδρινοΰ-Άντωνακάκη. "Ετσι ή όμάδα έργασίας 
Σακελλαρίδη άντιτάχθηκε στή στεγανοποίηση τών δύο έκπαιδευτι- 
κών κυκλωμάτων ζητώντας «νά έπιτρέπεται ή κινητικότης τών 
μαθητών καί σπουδαστών πρός πάσαν κατεύθυνση μέ τήν έλαχίστην 
δυνατήν άπώλειαν χρόνου σπουδών» (Καθημερινή 5-9-'76), ένώ ή κα 
Δενδρινοΰ-Άντωνακάκη άντιτάχθηκε άκόμα καί στήν ύπαρξη τών 
δύο διαφορετικών κυκλωμάτων: «Γυμνάσιο α' βαθμίδος μέ έπαγγελ- 
ματικό προσανατολισμό καί έργαστήρια καί μέ μονοτάξιο κατόπιν
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τική έκπαίδευση μέ £να συγκεκριμένο άριθμό διαφορο
ποιημένων κατευθύνσεων στίς τελευταίες τάξεις, πού 
δλες νά έπιτρέπουν (μετά τήν άποφοίτηση) τήν είσοδο 
στά Πανεπιστήμια. Τό αίτημα αύτό γιά ένοποίηση τής 
κατώτερης μέ τή μέση βαθμίδα πού γίνεται άποδεκτό 
άπό μιά σειρά φιλελεύθερους παράγοντες τής έκπαίδευ
σης, γιατί Ικανοποιεί τό Ιδεώδες τών «ίσων εύκαιριών», 
τής «όλοκλήρωσης τής προσωπικότητας» κλπ., θά 
μπορούσε νά έξυπηρετήσει καί μιά έπαναστατική 
στρατηγική στό χώρο τής έκπαίδευσης. Ή  ίση μετα
χείριση τού μέλλοντα έργάτη μέ τό μέλλοντα υπάλλη
λο θά παρείχε έξαιρετικές δυνατότητες γιά παρέμβαση 
στή διαμόρφωση τής Ιδεολογίας τών διαφορετικών 
κοινωνικών φορέων. Βέβαια μιά τέτοια μεταρρύθμιση, 
κι άν άκόμα ήταν έφικτή δέν θά «Ελυνε τά προβλήμα
τα». Σχολές τεχνολόγων καί μεσαίων στελεχών θά 
δημιουργούνταν έστω καί μέ τήν πρωτοβουλία «Ιδιωτι
κών φορέων», ένώ παράλληλα οί διαφοροποιήσεις 
άνάμεσα στά σχολεία τών μεγάλων πόλεων καί τής 
έπαρχίας, άνάμεσα στά «πρότυπα» ή τά ίδιωτικά 
σχολεία καί τά δημόσια σχολεία θά άναπαρήγαγαν τά 
δύο έκπαιδευτικά κυκλώματα καί τή διάκριση άνάμεσα 
στήν κατώτερη καί τή μέση έκπαιδευτική βαθμίδα.

ΝΓ δλα αύτά δέν έρχόμαστε παρά νά έπιβεβαιώσουμε 
τή θέση πώς όποιαδήποτε μεταρρύθμιση δέν άφαιρεΐ 
άπό τόν έκπαιδευτικό μηχανισμό τόν κεφαλαιοκρατικό 
χαρακτήρα του. Τό μόνο πού μπορεΐ νά πετύχει είναι, 
κάτω άπό εύνοϊκούς πολιτικούς συσχετισμούς, νά 
άποσταθεροποιήσει τή λειτουργία του, νά διευκολύνει

τεχνική σχολή γιά ειδικά έπαγγέλματα. Γυμνάσιο β' βαθμίδος μέ 
διαφοροποιημένο πρόγραμμα διαφόρων κατευθύνσεων κατ’ έπιλο- 
γήν. όλων όμως ισοτίμων καί μέ μονοτάξιο πάλι είδίκευση γιά ένα 
γρήγορο έπαγγελματικό έφόδιο — δυνατότητα συνεχίσεως σπουδών 
στήν Άνωτάτη έκπαίδευση καί φυσικά στήν Άνωτέρα (...) Αύτές 
είναι οί άπόψεις τών ρεαλιστών δημοκρατικών έπί τής παιδείας πού 
δέν συμφωνούν μέ τούς χωρίζοντες τούς νέους εις κοινωνικές τάξεις 
διά τού σχολείου» (Καθημερινή 22-9-’76).
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τήν πολιτική συγκρότηση τοΰ νεολαιίστικου ριζοσπα
στισμού.

Δέν είναι τυχαίο δτι τά παραδείγματα πού άναφέραμε 
γιά νά περιγράψουμε τίς δυνατότητες παρέμβασης τοΰ 
νεολαιίστικου κινήματος άναφέρονταν δλα κύρια στήν 
άνώτατη καί σέ δεύτερο βαθμό στή μέση βαθμίδα τής 
έκπαίδευσης. 0 ( δύο αύτές βαθμίδες είναι οί χώροι 
δπου προνομιακά έχει τή δυνατότητα (δπως είναι 
προφανές) νά παρέμβει τό νεολαιίστικο κίνημα. Ε ν 
τούτοις είναι έπίσης προφανές, άπ’ δσα είπαμε στά 
προηγούμενα, δτι ή κρίση τής έκπαίδευσης δέν άφορά 
μόνο τίς βαθμίδες αύτές, άλλά όλόκληρο τόν έκπαιδευ- 
τικό μηχανισμό πού, παρά τίς διαφοροποιήσεις, λει
τουργεί σάν ένιαϊος μηχανισμός καί διαπερνάται άπό 
τήν πάλη τών τάξεων. Άναφερόμαστε τόσο στίς 
γενικότερες πολιτικές καί Ιδεολογικές συγκρούσεις 
στό έσωτερικό τού κοινωνικοΰ σχηματισμοΰ πού άφο- 
ροΰν τήν έκπαίδευση συνολικά, δσο καί γιά τίς 
συγκρούσεις —γιά τούς φραγμούς έπιλογής κλπ— πού 
διεξάγονται μέσα στή μέση βαθμίδα (Λύκεια) καί έχουν 
άμεση άντανάκλαση στήν κατώτερη έκπαιδευτική βα
θμίδα. "Ετσι ή κρίση τής έκπαίδευσης έκδηλώνεται καί 
στήν κατώτερη (ύποχρεωτική) βαθμίδα παρότι έκεΐ δ 
νεολαιίστικος ριζοσπαστισμός (ήλικία, σχέση μέ οίκο- 
γένεια κλπ) Εχει μηδαμινές δυνατότητες νά έκδηλωθεΐ.

Έ να τελευταίο ζήτημα πού χρειάζεται νά θίξουμε 
έδώ άφορά τούς διδάσκοντες. Πρόκειται γιά μιά Ιδιαί
τερη κατηγορία διανοουμένων μέ μικροαστική κατά 
κανόνα ταξική ένταξη (όρισμένοι καθηγητές Πανεπι
στημίων μπορεΐ νά άνήκουν καί στήν άστική τάξη) πού 
Εχουν τό κοινό χαρακτηριστικό δτι διαχειρίζονται καί 
«θέτουν σέ λειτουργία» τόν έκπαιδευτικό μηχανισμό. 
Ά πό τή θέση τους αύτή στόν κοινωνικό (καπιταλιστι
κό) καταμερισμό έργασίας ταυτίζονται μέ τή λειτουρ
γία τής έκπαίδευσης καί τόν κρατικό μηχανισμό, ή 
«έπαγγελματική τους έπάρκεια» κρίνεται άπό τήν 
Ικανότητά τους νά έξασφαλίζουν τήν κανονική λει
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τουργία καί άναπαραγωγή τής καπιταλιστικής έκπαί
δευσης. Εντούτοις ύπάρχουν στό έσωτερικό τών φορέ
ων αύτών μιά σειρά άπό σημαντικότατες διαφοροποιή
σεις πού έχουν συχνά σάν άποτέλεσμα μιά διαφορετική 
στάση, μιά διαφορετική ταξική τοποθέτηση στή συγ
κυρία τής ταξικής πάλης. ΟΙ διαφοροποιήσεις αύτές 
έμφανίζονται καί μέσα στό ίδιο έκπαιδευτικό Ιδρυμα 
(π.χ. Γυμνασιάρχης καί καθηγητές κλπ.). ’Εντούτοις 
ύπάρχει μιά βασική διαχωριστική γραμμή, πού άναφέ- 
ρεται στίς σχέσεις τών φορέων αύτών μέ τή συνολική 
Ιδεολογική λειτουργία τοϋ κράτους πού τείνει νά 
διαχωρίσει τούς καθηγητές Πανεπιστημίου άπό τή μιά 
καί δλους τούς άλλους διδάσκοντες άπό τήν άλλη. ΟΙ 
πρώτοι έντάσσονται έτσι στούς «Κέρβερους τής Ιδεολο
γίας», τούς φορείς πού έπιφορτίζονται μέ τήν έπεξεργα- 
σία, τή μορφοποίηση, τήν τεχνική διάδοσης κλπ. τής 
κυρίαρχης Ιδεολογίας. Οί ύπόλοιποι έντάσσονται στήν 
κατηγορία τών «υπαλλήλων τής Ιδεολογίας» καί έπι- 
φορτίζονται άπλά μέ τή διάδοση συγκεκριμένων Ιδεο
λογικών περιεχομένων καί μηνυμάτων μέσα σέ αύστη- 
ρά προδεδομένα πλαίσια μέ βάση μιά προκαθορισμένη 
«τεχνική». Έ τσι ή κρίση τής έκπαίδευσης καί ή 
παρέμβαση τού νεολαιίστικου κινήματος μπορεΐ κάτω 
άπό συγκεκριμένους δρους νά άποσταθεροποιήσει τή 
σχέση όρισμένων άπό τούς «υπαλλήλους» αύτούς τής 
Ιδεολογίας μέ τόν κρατικό μηχανισμό. Είναι λοιπόν 
δυνατή, σέ όρισμένες περιπτώσεις, ή συμμαχία τοΰ 
ριζοσπαστισμοΰ νεολαιίστικου κινήματος μέ κάποιες 
κατηγορίες διδασκόντων φορέων. Τά δρια μιας τέτοιας 
συμμαχίας καθορίζονται αύστηρά μέσα στή συγκυρία 
καί όπωσδήποτε περιορίζονται σημαντικά σέ, κατά 
κανόνα, τακτικές συμπράξεις, άπό τή θέση τών διδα- 
κόντων σάν «χειριστών» τοΰ έκπαιδευτικοΰ μηχανι
σμού. Τό έδαφος είναι βέβαια πιό πρόσφορο γιά τέτοιες 
συμπράξεις καί συμμαχίες μέ τό βοηθητικό έπιστημο- 
νικό προσωπικό τών Πανεπιστημίων πού ή θέση του 
στόν έκπαιδευτικό μηχανισμό είναι περισσότερο άβέ-
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βαιη καί άσταθής καί πού ή έπίδραση του ριζοσπαστι
κού φοιτητικού κινήματος έπάνω του είναι πιό άμεση 
Ή  μεταρρύθμιση έξάλλου στή μέση βαθμίδα, ή στρο
φή στήν έπαγγελματική έκπαίδευση άποσταθεροποιεϊ 
συχνά τούς έκπαιδευτικούς τής κατώτερης καί τής 
μέσης βαθμίδας άν καί κατά κανόνα οί κινητοποιήσεις 
τών φορέων αύτών υίοθετοϋν κάποια στενά έπαγγελμα- 
τικά αίτήματα ή έστω στρέφονται ένάντια στίς δυσλει
τουργίες τής έκπαίδευσης. Τέλος διαφοροποιήσεις καί 
διαφορετικές τοποθετήσεις στή συγκυρία τής ταξικής 
πάλης μπορούν νάδημιουργηθοΰν καί στό έσωτερικό τού 
σώματος τών καθηγητών Πανεπιστημίου, παρά τή θέση 
τών φορέων αύτών σάν «κερβέρων τής Ιδεολογίας». 
Βέβαια δέν πρόκειται νά δούμε πολιτικές ή συνδικαλι
στικές κινητοποιήσεις τών καθηγητών Πανεπιστημίου. 
'Εντούτοις, δπως ήδη έξηγήσαμε στά προηγούμενα, τό 
Πανεπιστήμιο, πού διαμορφώνει «άτομα μέ ύπεύθυνη 
κρίση» κλπ. γίνεται συχνά ό προνομιακός χώρος γιά 
τήν άναπαραγωγή τής φιλελεύθερης άστικής Ιδεολογί
ας τής έκπαίδευσης. Παράλληλα, είναι ή έκπαιδευτική 
βαθμίδα δπου οί θεωρητικές καί Ιδεολογικές συγκρού
σεις είναι περισσότερο όξυμένες, δπου ή «άξιοκρατία» 
έχει τήν περισσότερη βαρύτητα κλπ. Έ τσι καί μέσα 
στό σώμα τών καθηγητών μπορούν νά δημιουργηθοΰν 
διαφοροποιήσεις καί τό φαινόμενο τών «προοδευτικών 
ή καί έπαναστατών καθηγητών» είναι συχνά μιά 
πραγματικότητα.

10.3 Δύο Ιστορικά παραδείγματα: Ή  έκπαίδευση μετά 
τήν 'Οκτωβριανή Επανάσταση καί κατά τή διάρκεια 
τής Πολιτιστικής Επανάστασης στήν Κίνα.

Τελειώνοντας τήν άναφορά μας στήν κομμουνιστική 
στρατηγική στό χώρο τής έκπαίδευσης είναι χρήσιμο 
νά άναφερθοΰμε, άναγκαστικά κάπως σύντομα καί 
σχηματικά, σέ δύο Ιδιαίτερα σημαντικά Ιστορικά παρα
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δείγματα άπό τήν πάλη τών τάξεων καί τήν προσπάθεια 
έπαναστατικοποίησης τής έκπαίδευσης: στήν ΕΣΣΔ, 
άμέσως μετά τήν ’Οκτωβριανή ’Επανάσταση, καί στήν 
Κίνα, κατά τή διάρκεια τής Πολιτιστικής ’Επανάστα
σης. Ή  μελέτη τών δύο αυτών Ιστορικών συγκυριών 
έχει νά μάς προσφέρει ένα έξαιρετικά πλούσιο υλικό, 
ένώ παράλληλα άφήνει νά φανούν τόσο ή άναγκαιότη
τα δσο καί τά δρια τής πάλης γιά τήν άνατροπή τών 
κεφαλαιοκρατικών σχέσεων στό χώρο τής έκπαίδευ
σης.

’Αμέσως μετά τήν ’Οκτωβριανή ’Επανάσταση οί 
μπολσεβίκοι (ή έστω ή λενινιστική γραμμή πού κυρι
αρχεί τότε) έχουν σαφή άντίληψη γιά τή σημασία πού 
έχει ό έπαναστατικός μετασχηματισμός τής έκπαίδευ
σης, γιά τίς άστικές σχέσεις έξουσίας πού συντηρεί καί 
άναπαράγει τό παλιό σχολείο. "Ετσι ό Λένιν θά 
δηλώσει: «Ό σο πιό προχωρημένος ήταν ό πολιτισμός 
κάθε άστικοΰ κράτους, τόσο πιό ραφιναρισμένη ήταν ή 
ψευτιά του σάν βεβαίωνε, πώς τό σχολείο μπορούσε νά 
είναι ούδέτερο καί νά ύπηρετήσει όλόκληρη τήν 
κοινωνία. ’Αληθινά, τό σχολείο μεταμορφώθηκε σέ 
δπλο πού στερέωνε τήν άστική κυριαρχία. Ή ταν 
ποτισμένο όλότελα μέ τό πνεΰμα τής άστικής τάξης, μέ 
σκοπό νά δώσει στούς κεφαλαιοκράτες,δούλους χρήσι
μους καί ξυπνούς έργάτες. Καί στό σχολείο τό ίδιο 
έχουμε χρέος νά καταλύσουμε τήν άστική τάξη καί τό 
δηλώνουμε άπερίφραστα, πώς τό σχολείο έξω άπό τή 
ζωή, έξω άπό τήν πολιτική είναι ψέμα, υποκρισία»7. 
Καί άκόμα στό 3ο Πανρωσικό Συνέδριο τής Κομμουνι
στικής Νεολαίας θά δηλώσει: «Θά προσπαθήσω νά 
άπαντήσω στό έρώτημα: πώς πρέπει νά μαθαίνουμε: Κι 
ή παραμικρότερη σχολική ένέργειά, κάθε βήμα στή

7. Λόγος στό Ιο Πανρωσικό 'Εκπαιδευτικό Συνέδριο, 25 Αύγου
στου 1918. Άναφέρεται στό «’Ενιαίο Σχολείο 'Εργασίας στή 
Ρωσία. Τά έπίσημα έκπαιδευτικά προγράμματα», ΆΟήνα 1928 σελ.
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μόρφωση, στή μαθητεία, στήν έκπαίδευση πρέπει νά 
στηρίζεται γερά πάνω στήν πάλη τών έκμεταλλευόμε- 
νων πρός τούς έμεταλλευτές»8. Εξάλλου στό πρόγραμ
μα πού υίοθετήθηκε άπό τό μπολσεβίκικο κόμμα στό 5ο 
Συνέδριο τό Μάρτη τοϋ 1919 άναφέρεται: «Γιά τή 
Δημόσια Παιδεία τό Κ.Κ.Ρ. βάζει σκοπό νά τελειώσει 
κείνο πού ή Επανάσταση τοΰ Όχτώβρη άρχισε: νά 
άλλάξει τό σχολείο πού ήταν δπλο τής άστικής 
κυριαρχίας, σέ μέσο πού θά έξαφανίσει τίς κοινωνικές 
τάξεις, σέ δπλο γιά τήν κομμουνιστική οίκοδόμηση 
τής κοινωνίας»9. «Τό παιδί τοΰ έργάτη καί τοΰ χωρικού 
δέν πάνε στό σχολείο γιά νά άπαρνηθοΰν τή τάξη τους, 
νά τήν ξεπεράσουν , γιά νά γίνουν οί μορφωμένοι, δπως 
γινόταν πρώτα, μά γιά ένωθοΰν μέ τήν όργανωμένη 
πορεία τής τάξης τους...»10.

Βασική κατεύθυνση τοΰ νέου σχολείου ήταν νά 
σπάσει τό στεγανό τοΰ σχολείου, νά μεταφέρει τήν 
έκπαίδευση στούς ίδιους τούς τόπους δουλειάς, νά συνδέ
σει άμεσα τήν έκπαίδευση μέ τήν παραγωγική έργασία 
«Θέλω νά έργαστώ μαζί μέ τούς έργάτες καί τούς 
χωρικούς, θέλω νά άγωνιστώ μαζί τους ένάντια στόν 
κοινό έχτρό, νά παλέψω μαζί τους γιά τήν κοινή 
ύπόθεση- θέλω νά γίνω πιστός καί χρήσιμος συνεργά
της τών μεγαλύτερων άπό μένα συντρόφων, γιά τούτο, 
πρώτα άπ’ δλα, πρέπει νά μάθω νά δουλεύω»11.

8. δ.π. σελ. 18.
9. δ.π. σελ. 14.
10. «Μεθοδολογικές όδηγίες γιά τή διδασκαλία», δ.π. σελ. 39.
11. δ.π. σελ. 60. Ή δη άπό τό 1897 ό Λένιν είχε άλλωστε διατυπώσει 
μέ γλαφυρότητα τή θέση πώς «δέν μπορεΐ νά φανταστεί κανείς τό 
ιδανικό τής μελλοντικής κοινωνίας χωρίς τό συνδυασμό τής έκπαί
δευσης μέ τήν παραγωγική έργασία τής νέας γενιάς: οϋτε ή 
έκπαίδευση καί ή μόρφωση χωρίς παραγωγική έργασία, ούτε ή 
παραγωγική έργασία χωρίς έκπαίδευση καί μόρφωση...» Ά πό «Τά 
μαργαριτάρια τής σχεδιομανίας τών ναρόντνικων». "Απαντα τόμος 2 
σελ 473 (έκδοση 1955).
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Μέ βάση αύτή τίς άντιλ^ψεις δημιουργεΐται τό 
«ένιαΐο σχολείο έργασίας» πού περιλαμβάνει δυό 
υποχρεωτικές βαθμίδες μέ έννιαετή διάρκεια. Τή σύν
ταξη τών προγραμμάτων λειτουργίας τοΰ «σχολείου 
έργασίας» καθοδηγεί ή Κρούπτσκαγια.

Τό σχολείο αύτό έθετε σάν κύριο στόχο του νά 
μελετήσει «τήν έργασία καί τή ζωή» όργανώνοντας τή 
συμμετοχή τοΰ παιδιοΰ στήν έργασία καί στήν κοινωνι
κή ζωή». Ή  γνώση δέν θεωρείται πιά άταξική, ούδέτε- 
ρη κοινωνικά, «άντικειμενική» κλπ. Οϋτε διαχωρίζεται 
σέ αύτόνομες ένότητες καί περιεχόμενα, πού είναι 
όργανωμένα άπό τά πρίν σέ κλειστά συστήματα. 
’Αντίθετα άναλύονται οΐ κοινωνικές σχέσεις πού καθο
ρίζουν τό «σωστό καί τό λάθος», ή γνώση (τής συ
γκεκριμένης έργασίας καί ζωής, άλλά καί τοΰ Ιστο
ρικού παρελθόντος τους) θεωρείται συνεχής, καί όχι 
ένα κλειστό προδεδομένο σύστημα. Οί μαθητές καλούν
ται νά άνακαλύψουν καί νά παράγουν τή γνώση τών 
φυσικών καί κοινωνικών διαδικασιών μέσα άπό τή 
συμμετοχή τους στή «σχολική κοινωνία», πού είναι 
όργανωμένη μέ βάση τίς άρχές τής προλεταριακής 
δημοκρατίας καί συνδέεται άμεσα μέ τά κέντρα άσκη
σης τής πολιτικής έξουσίας, τά σοβιέτ καί τήν τοπική 
παραγωγή. 01 μαθητές καλούνται νά έρευνήσουν κι δχι 
νά άποστηθίσουν. Τό παλιό σύστημα έπιλογής καταρ- 
γεΐται. Ό λες οί σχολικές έργασίες όργανώνονται σέ 
κολλεκτιβίστικη βάση. Ή  έπικύρωση τής σχολικής 
έργασίας γίνεται σχεδόν άποκλειστικά έκτός σχολείου. 
Τό κριτήριο είναι ή Ικανότητα τών μαθητών νά 
παράγουν ένα κοινωνικά χρήσιμο άποτέλεσμα. «Τά 
παιδιά παρακολουθούν ένεργητικά καί μελετοΰν μιάν 
όρισμένη μορφή έργασίας χρήσιμης κοινωνικά, όρί- 
ζουν τήν κοινωνική της καί έπιστημονική της άνάγκη, 
τίς κοινωνικές καί οίκονομικές της μορφές, άσκοΰνται 
καί μεθοδικά προσελκύονται μέ τό σκοπό, δσο τό 
δυνατό γρηγορότερα νά πάρουν μέρος σ’ αύτή τήν
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έργασία τών μεγάλων»12.
Έ τσι τελειώνοντας τήν πρώτη (τετραετή) βαθμίδα 

τής έκπαίδευσης (12 έτών) οί μαθητές θά πρέπει νά 
έχουν άποκτήσει: 

α) 'Ικανότητες προσανατολισμοδ (στό χώρο, τό 
χρόνο, τό μέγεθος, τήν ποσότητα, τήν ποιότητα τών 
βασικών είδών, τά δημόσια Ιδρύματα, τά μέσα συγκοι
νωνίας).

β) Ικανότητα νά έκφράζουν τελειωτικά μιάν έργασία 
(νά χαρτογραφούν, νά σχεδιάζουν άντικείμενα, νά 
συντάσσουν άπολογισμούς, νά έπεξεργάζονται καί νά 
διαβάζουν σχέδια, νά περιγράφουν ένα γεγονός, νά 
συντάσσουν προϋπολογισμούς, τιμολόγια κλπ.).

γ) 'Ικανότητες γιά τό νοικοκυριό (πρώτες Ιατρικές 
γνώσεις, ύγιεινή κατοικίας, οίκιακές δουλειές).

δ) 'Ικανότητα νά χρησιμοποιούν κάθε έργαλεΐο κα
θημερινής χρήσης καί γιά άπλή άνετη έγκατάσταση 
(έπιδιορθώσεις στά έπιπλα, στό σπίτι, στά σκεύη τής 
κουζίνας, ήλεκτρικές έγκαταταστάσεις καί έπιδιορθώ- 
σεις ήλεκτρικών συσκευών, λύσιμο καί ξαναδέσιμο 
μιάς δποιας άπλής μηχανής), 

ε) Ικανότητα γιά άγροτική έργασία. 
στ) Ικανότητα γιά έπιστημονική έρευνα (συστημα

τική παρατήρηση, συστηματική συλλογή γεγονότων ή 
έγγράφων, χρήση λεξικών, καταλόγων, περιοδικών, 
όδηγών κλπ, χρησιμοποίηση μουσείων, έκθέσεων, 
βιβλιοθηκών, άρχείων).

ζ) 'Ικανότητα νά έργάζονται σέ πολιτικές καί διοι
κητικές όργανώσεως (συμμετοχή σέ γενικές συνελεύ
σεις, στό προεδρείο, στή σύνταξη τών πρακτικών, 
όργάνωση συλλόγων, συνεταιρισμών, γιορτών, σύντα
ξη έφημερίδων τοϋ τοίχου, περιοδικών, συλλογών 
κλπ.).

«Τό παιδί μαθαίνει τη φύση καί τή ζωή πού τό 
περιτριγυρίζει· αύτή ή έργασία πρέπει νά γίνει μέ τίς

12. -Τό 'Ενιαίο Σχολείο Έργασίας στή Ρωσία» σελ. 61.
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άμεσες παρατηρήσεις τοΰ ίδιου τοΰ παιδιοΰ, μέ τήνϊδια 
του τήν πείρα καί τίς προσωπικές έρευνες. Δέν πρέπει 
νά τίς μαθαίνει προφορικά άπό τό δάσκαλο, ούτε άπό τό 
βιβλίο»13. Έ τσι ό διακανονισμός τοΰ χρόνου τοΰ μαθη
τή καταργεΐται. Τό παιχνίδι εΙσέρχεται στή σχολική 
καθημερινότητα δένεται μέ τήν «έρευνητική έργασία» 
γιά τήν «άνακάλυψη τής φύσης καί τής κοινωνίας». 
Παύει νά ‘ναι ό άντίποδας τής μάθησης καί γίνεται 
μέθοδος γιά μάθηση. Ή  σχέση δασκάλου-μαθητή 
τροποποιείται ριζικά. Ό  δάσκαλος πρέπει νά μελετή
σει κι αύτός, πρέπει νά διδαχθεί άπό τούς μαθητές κι 
δχι μόνο νά διδάξει. Δέν έπιφορτίζεται μέ τό νά 
άναπλάσει στά κεφάλια τών παιδιών κάποια προκαθο
ρισμένα περιεχόμενα άλλά νά καθοδηγήσει τούς μαθη
τές νά έρευνήσουν καί νά έπιτελέσουν κάποιες κοινωνι
κά χρήσιμες έργασίες. Ή  πολιτική ζωή εΙσέρχεται στό 
σχολείο οί μαθητές αύτοοργανώνονται.

Ή  Ιστορία, ή κοινωνιολογία, ή κομμουνιστική 
διαπαιδαγώγηση κλπ. δέν διδάσκονται άκαδημαϊκά, 
άλλά μέσα άπό συζητήσεις, συλλογικές έργασίες τών 
μαθητών, έπισκέψεις στά μουσεία, τίς βιβλιοθήκες, τά 
τοπικά σοβιέτ κλπ.

«Ή  γλώσσα, τό μέσο πού έξωτερικεύουμε καί 
μεταβιβάζουμε τίς σκέψεις, τά συναισθήματα, τίς συγ
κινήσεις μας δέν παίζει βέβαια ρόλο έξέχοντα σέ μάς 
δπως στό παλιό σχολείο, πάντα δμως έχει θέση 
σημαντική»14. Ή  γλώσσα χρησιμοποιείται σάν μέσο 
πού θά έπιτρέψει στά παιδιά νά έκφραστούν έλεύθερα 
κι δχι σάν μέσο έξάσκησης (τοΰ μυαλοΰ) στήν πειθαρ
χία καί τήν ύπακοή. Έτσι ή «όρθογραφία» καί τό 
«συντακτικό» καταργοΰνται σάν Ιδιαίτερα μαθήματα. 
'Αντίθετα, ή μελέτη στρέφεται στόν έμπλουτισμό τοΰ 
λεξιλογίου, στήν άνάπτυξη τής δυνατότητας τοΰ παιδι
ού νά χρησιμοποιεί αύτόβουλα καί σωστά τό γραπτό

13. ο.π. σελ. 78.
14. ό.π. σελ. 111
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καί προφορικό λόγο. Καλλιεργείται ή διήγηση, ή 
δραματοποίηση, ή σκηνοθεσία, ή άπαγγελία. « Ή  
γλώσσα θά είναι άπλή, παιδική, πρέπει νά τά συνηθί
σουμε νά άποφεύγουν τήν άνώφελη φλυαρία. Δέ χρειά
ζεται νά άρχίσει τό παιδί γράψιμο καί διάβασμα παρά 
μονάχα σάν αίσθανθεΐ τήν κυρίαρχη άνάγκη κι δταν τό 
αύτί του θά Εχει συνηθίσει σέ γλώσσα καθαρή καί 
σωστή καί τό χέρι του στό έλεύθερο σχέδιο καί τή 
χειροτεχνική έργασία. Ή  νέα μέθοδος άποδίνει μεγάλη 
σημασία στήν παρατήρηση τής γλώσσας (γραμματι
κή), μπαίνει στό έπιστημονικό έπίπεδο- μπάζει στή 
μελέτη τής φθογγολογίας, τοΰ τυπικοΰ, τής ούσίας καί 
τής σύνθεσης τών λέξεων. Ζητά τήν άνάπτυξη τοΰ 
γλωσσικοΰ αίσθήματος καί τήν κατανόηση τής λει
τουργίας του»15.

Τό ίδιο ριζικές είναι οΐ άλλαγές καί στή διδασκαλία 
τών μαθηματικών. Τά μαθηματικά δέν είναι πιά μέσο 
γιά τήν πειθάρχηση τοΰ πνεύματος τών μαθητών άλλά 
μέσο γιά τή μελέτη τοΰ γύρω κόσμου. «"Οπως τό 
γλωσσικό Ετσι καί τά μαθηματικά δέν άποτελοϋν 
χωριστό «μάθημα», παρά χρειάζονται στά παιδιά γιά νά 
μετροΰν καί νά λογαριάζουν τά πράματα πού μελετούν. 
Δέν θά άρχίσουμε τά μαθηματικά παρά δταν γίνει 
αίσθητή ή άνάγκη τους... Στό διάστημα τής έργασίας 
θά χρειαστεί Ισως νά σταματήσουν σέ τούτη ή σέ κείνη 
τή λεπτομέρεια τή μαθηματική, κατά τίς άνάγκες, γιά 
νά περαστοΰν γρηγορότερα οΐ παρακάτω σταθμοί. 
Έ τσι θά Εχουμε μιά σειρά άπό άτομικές παραλλαγές, 
άνάλογα μέ τίς περιστάσεις καί τίς άνάγκες. Γιά τοΰτο 
δέ δεχόμαστε πρόγραμμα λεπτομερειακό καί αύστηρά 
καθορισμένο δπως στό παλαιό σχολείο. Ό πως καί τή 
γλώσσα Ετσι καί τά μαθηματικά τά θέλουμε σάν μέσο, 
γιά νά κατανοήσουμε τή ζωή, νά τήν όρίσουμε καί νά 
τήν τροποποιήσουμε. Είναι κι αύτά Ενα μέσο άποδει- 
χτικό δπως ή ζωγραφική, τό σχεδίασμα, τά τόσο

15. δ.π. σελ. 115-116.
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σπουδαία μά τόσο άγνωστα στό παλαιό σχολείο»14.
ΟΙ άλλαγές δμως αύτές στή σοβιετική έκπαίδευση θά 

είναι βραχύβιες καί άκόμα θά μείνουν στή μέση. Οί 
δάσκαλοι καί οΐ καθηγητές τής μέσης έκπαίδευσης 
σαμποτάρουν όλοκληρωτικά τά νέα προγράμματα. Πα
ράλληλα ό έμφύλιος πόλεμος, ή ξένη έπέμβαση, τό 
οίκονομικό χάος κλπ. συνηγορούν γιά τή διατήρηση ή 
τήν έπιστροφή στό παλιό σχολικό σύστημα. Ή  πανε
πιστημιακή έκπαίδευση καί τό σύστημα είσαγωγής στά 
Πανεπιστήμια μένει έπίσης έντελώς άνέπαφο. Τελικά 
οί άπόψεις τής Κρούπσκαγια ήττώνται μέσα στό 
μπολσεβίκικο κόμμα καί κυριαρχούν οΐ άπόψεις τοΰ 
Λουνατσάρσκι πού υποστηρίζει άστικές άνθρωπιστικές 
άντιλήψεις. Έ τσι, δπως εύστοχα παρατηρεί ό Σάρλ 
Μπετελέμ, «τήν έπαύριο τοΰ Όκτώβρη, ή σοβιετική 
έξουσία πρακτικά δέν έπαναστατικοποίησε τούς σχολι
κούς μηχανισμούς καί δέν μπόρεσε νά τούς μετασχημα
τίσει παρά κατά Ινα μικρό μέρος. Στήν ούσία, οΐ 
μηχανισμοί αύτοί παραμείνανε άστικοί μηχανισμοί 
άπό τό περιεχόμενο τής διδασκαλίας τους, άπό τόν 
τρόπο διδασκαλίας τους, καί άπό τόν τύπο τής σχέσης 
άνάμεσα στή θεωρία καί στήν πράξη πού εύνοοΰν. "Αν 
άφήσουμε στήν άκρη μερικές άπόπειρες χωρίς συνέ
χεια, τό ίδιο θά γίνει καί άργότερα. Ή  λειτουργία τοΰ 
σχολικοΰ μηχανισμού καί ή άναπαραγωγή άπό μέρος 
του τών άστικών σχέσεων καί Ιδεολογικών πρακτικών 
θά παίξουν, δτσι, σημαντικό ρόλο στήν άνοδο τών 
άστικών δυνάμεων στήν ΕΣΣΔ»17.

Έ τσι τό 1941, δταν τό «παλιό σχολείο» έχει όλοκλη
ρωτικά άποκατασταθεΐ στήν ΕΣΣΔ, ό Μ. Καλίνιν θά 
μπορέσει νά δώσει στούς μαθητές, μέ τόν πιό άπλό 
τρόπο, μιά συμβουλή, πού στά πλαίσια τοΰ «ένιαίου 
σχολείου έργασίας» θά ήταν έντελώς άδιανόητη: «Γιά

16. ό.π. σελ. 121.

17. Σάρλ Μπετελέμ: '·Οί ταξικοί άγώνες στήν ΕΣΣΔ (1917-1923)·· 
'Εκδόσεις Ράππα 'Αθήνα 1976 σελ 174.
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τήν ώρα, κι δσο βρίσκεστε στά θρανία (χρειάζεται νά 
προσπαθήσετε γιά) τρία πράγματα, πού βρίσκονται 
γραμμένα στό πρόγραμμά σας. Πάνω άπ’ δλα πρέπει νά 
ξέρετε ρώσικα... Ή  δεύτερη ύποχρέωσή σας, κατά τή 
γνώμη μου, είναι ή άπόλυτα άναγκαία έκμάθηση τών 
μαθηματικών... Ή  τρίτη σας ύποχρέωσή πού τή θεωρώ 
έξαιρετικά σημαντική είναι... ή σωματική άγωγή. 
Βλέπω μερικοί διασκεδάζουν, γιατί δέν άνέφερα κάτι 
πού νά άπαιτεΐ μεγάλη πνευματική προσπάθεια... Ή  
σωματική άγωγή σάς είναι άπαραίτητη καί γιά τήν 
καθημερινή ζωή... Νομίζω δτι στά σχολεία μας φροντί
ζουν υπερβολικά τήν πνευματική άνάπτυξη τών μαθη
τών. Έ τσι τούς έξασθενούν κατά κάποιο τρόπο, καθώς 
δέν τούς μαθαίνουν νά έκτιμούν τή χειρωνακτική 
έργασία»18.

Πολύ βαθύτερες καί σημαντικότερες ήταν δμως οΐ 
άλλαγές πού συντελέστηκαν στήν κινέζικη έκπαίδευση 
κατά τή διάρκεια τής Πολιτιστικής ’ Επανάστασης. ΟΙ 
άλλαγές αύτές άγκάλιασαν δλες τίς Εκπαιδευτικές 
βαθμίδες, συντάραξαν καί έπαναστατικοποίησαν όλό- 
κληρο τόν έκπαιδευτικό μηχανισμό.

Βασικός στόχος τής Πολιτιστικής ’Επανάστασης 
ήταν, ώς γνωστόν, νά άποκαλύψει τίς νέες μορφές κάτω 
άπό τίς όποιες έμφανίζεται καί όργανώνεται ή άστική 
τάξη κατά τή μεταβατική περίοδο πρός τόν κομμουνι
σμό, νά άπομονώσει καί νά άνατρέψει τά πολιτικά, 
Ιδεολογικά καί οίκονομικά Ερείσματα τής «νέας» άστι- 
κής τάξης σ’ δλο τόν κοινωνικό κορμό, νά έκμηδενίσει 
τίς δυνατότητες παλινόρθωσης τής καπιταλιστικής 
έξουσίας. 01 στόχοι αύτοί υΐοθετήθηκαν καί γιά τήν 
έκπαίδευση. Έ τσι μέσα άπό τήν Πολιτιστική ’Επανά
σταση Επρεπε νά καταργηθούν οί «τρεις διαχωρισμοί»

18. Μ. Καλίνιν. 'Ομιλία πρός τούς μαθητές τής 8ης, 9ης καί 10ης 
τάξης τής Μέσης Έκπαίδευσης τής περιφερείας Λένιν. στή Μόσχα 
στίς 17 ‘Απρίλη 1941. ‘Αναφέρεται στό «Ή  νεολαία καί ό κομμου
νισμός», "Ορίζοντες 1978 σελ. 226-233.
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τής έκπαίδευσης: «άπό τήν πολιτική, άπό τούς έργάτες 
καί τούς άγρότες καί άπό τήν πραγματικότητα». Κάτι 
τέτοιο θά μπορούσε νά γίνει δυνατό μόνο άν κυριαρ
χούσε στήν έκπαίδευση (καί στήν κοινωνία) ή έπανα
στατική γραμμή, ή γραμμή τής έργατικής τάξης, άν 
έκτοπιζόταν ή πολιτική έπιρροή τών «ρεβιζιονιστών», 
άν έμπαινε σέ έμπρακτη άμφισβήτηση ή διάκριση 
άνάμεσα στή χειρωνακτική καί τήν πνευματική έργα
σία. Έ τσι ό άγώνας γιά τήν έπαναστατικοποίηση τής 
έκπαίδευσης συνδέθηκε μέ τόν άγώνα ένάντια στήν 
(άστική) Ιδεολογία τοΰ οίκονομισμοΰ καί<ττήν πολιτι
κή γραμμή πού ξεκινάει άπ’ τόν οίκονομισμό καί 
ύποτιμώντας τήν πάλη τών τάξεων καί τήν προτεραιό
τητα τής πολιτικής άνάγει τή σοσιαλιστική οίκοδόμη- 
ση σέ πρόβλημα άνάπτυξης τής οίκονομίας καί τής 
τεχνικής. « Ό  πρόεδρος Μάο είπε δτι ή βασική 
άντίθεση είναι μεταξύ προλεταριάτου καί άστικής 
τάξης. Ή  ταξική πάλη καί ή πάλη γραμμών συνεχίζον
ται σέ δλη τήν Ιστορική περίοδο τοΰ σοσιαλισμού. 
’Αντίθετα οί ρεβιζιονιστές ποιές Ιστορίες λένε; "Οτι τό 
βασικό πρόβλημα είναι δτι οί παραγωγικές δυνάμεις 
είναι καθυστερημένες, πώς τό έπίπεδο τής έπιστήμης 
καί τής τεχνικής είναι άνεπαρκές γιά νά διαμορφώσουν 
τό προσωπικό πού χρειάζεται, δτι σήμερα στό σχολείο 
ό βασικός κίνδυνος είναι ή άγνοια. Διαστρέψανε μέ 
δλους τούς τρόπους τό πρόβλημα γιά νά άρνηθοΰν δτι 
σήμερα άντίθετα ό κύριος κίνδυνος είναι ό ρεβιζιονι- 
σμός. Τό σχολείο πρέπει νά είναι Ενα έργαλεΐο τής 
δικτατορίας τοΰ προλεταριάτου ή πρέπει νά ξαναγίνει 
Ινα έργαλεΐο τής άστικής δικτατορίας; Αύτό είναι τό 
βαθύτερο πρόβλημα... Ή  άντιδραστική Ιδεολογία τής 
κομφουκιανής παιδαγωγικής διάρκεσε περισσότερο 
άπό δυό χιλιάδες χρόνια. ’Αντιλήψεις δπως «έκεΐνοι 
πού είναι στά ψηλά είναι έξυπνοι, έκεΐνοι πού είναι στά 
χαμηλά άνόητοι», ή δπως «στούς καλύτερους φοιτητές 
οί καλύτερες θέσεις» κλπ., δέν είναι ριζωμένες μόνο 
στήν έκπαίδευση, άλλά άσκοΰν έπιρροή άκόμα καί στίς
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μάζες... Έδώ, στήν Κίνα, στά 17 χρόνια πρίν άπό τήν 
Πολιτιστική Επανάσταση τό σχολείο είχε μείνει στήν 
κυριαρχία τών άστών. "Αν καί ή Κίνα ήταν μιά 
σοσιαλιστική χώρα καί £να κράτος τής δικτατορίας τοΰ 
προλεταριάτου, ή άστική τάξη καί τά παιδιά της 
κατείχαν άκόμα τό χώρο τοΰ σχολείου... Οί γνώσεις 
θεωροΰνταν σάν κεφάλαιο, σάν ëva όπλο γιά νά 
κυριαρχήσουν πάνω στό λαό, σάν Ενα έμπόρευμα γιά 
άνταλλαγή. Ό λα  αύτά τά πράγματα, ή έξουσία τής 
διεύθυνσης, ή διοίκηση τών φοιτητών, οί Ιεραρχίες 
είναι δλα δεμένα μέ τό άστικό δίκαιο... "Ετσι έξακολου
θεΐ νά υπάρχει ή διαφορά άνάμεσα στή χειρωνακτική 
καί τή διανοητική έργασία, άνάμεσα στήν πόλη καί τήν 
ύπαιθρο, άνάμεσα σέ έργάτες καί άγρότες, ό νόμος τής 
άξίας άσκεΐ άκόμα τό ρόλο του, τό έμπορευματικό 
σύστημα τής διάθεσης κανονίζεται μέ βάση τίς διαφο
ρετικές έργασίες... ΓΥ αύτό λέμε δτι στή σοσιαλιστική 
κοινωνία δχι μόνο έξακολουθοΰν νά ύπάρχουν ύπο- 
λείμματα τών παλιών έκμεταλλευτριών τάξεων, άλλά 
υπάρχει καί τό έδαφος πού γεννάει καί καινούργιες 
τάξεις έκμεταλλευτών. "Αν δλα αύτά τά θέματα δέν 
άντιμετωπιστοΰν σωστά, ύπάρχει κίνδυνος νά άναπαρα- 
χθεΐ μιά καινούργια άστική τάξη... Αύτό πού θέλουν (οί 
ρεβιζιονιστές είναι νά διευρύνουν τίς διαφορές, οί 
διανοούμενοι νά κάνουν τούς διανοούμενους, οί έργά
τες καί οί άγρότες νά κάνουν τούς έργάτες καί τούς 
άγρότες. Ό  σκοπός είναι μόνο ένας: ή παλινόρθωση 
τοΰ καπιταλισμοΰ... Ό πως είπε ό πρόεδρος Μάο, ή 
ταξική πάλη είναι τό «βασικό σχοινί τοΰ διχτυοΰ» άπ’ 
τό όποιο έξαρτώνται οί «θηλειές» δηλαδή δλα τά άλλα.

Γιά τούς ρεβιζιονιστές... οί μοντερνοποιήσεις είναι τό 
σχοινί τοΰ διχτυοΰ, τά βασικό πράγμα άπό τό όποιο 
έξαρτώνται δλα τά άλλα. Ά λλά πού θά φτάσουμε σ’ 
αύτό τό δρόμο; Σ’ αύτό τό δρόμο δέν μπορεΐ παρά νά 
έπαναλάβουμε τήν έμπειρία τής Σοβιετικής “Ενωσης 
δπου οί δορυφόροι άνέβαιναν στόν ουρανό, ένώ ή
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κόκκινη σημαία ίπεφτε στό έδαφος»19.
Μέ βάση αύτούς τούς Ιδεολογικούς καί πολιτικούς 

άξονες καθοδηγήθηκε ή Πολιτιστική ’Επανάσταση 
στήν έκπαίδευση. Φυσικά δέν έπρόκειτο γιά μιά πορεία 
εύθύγραμμη, άλλά γιά μιά πορεία γεμάτη άντιφάσεις 
καί άσυνέχειες. Δέν θά μπορούσε νά είναι καί 
διαφορετικά άφοΰ ή Πολιτιστική ’Επανάσταση δέν 
έπιβλήθηκε άπό κάποιες διοικητικές άποφάσεις, άλλά 
άπό τήν άμεση παρέμβαση τών μαζών, καί ό πολιτικός 
συσχετισμός τών δυνάμεων δέν ήταν παντού ό ίδιος. 
’Εντούτοις ίγινε δυνατό νά έπιβληθούν κάποιες ριζικές 
άλλαγές μέ καθολική Ισχύ.

ΟΙ μαθητές καί οί σπουδαστές στέλνονται σέ τακτικά 
χρονικά διαστήματα στίς λαϊκές κομμούνες καί τά 
έργοστάσια. «Ζώντας, τρώγοντας καί δουλεύοντας στό 
πλευρό τών έργατών καί τών άγροτών μαθαίνουν τά 
πάντα άπ’ αύτούς, μέ τή μέθοδο τών κοινωνικών 
έρευνών. Κάνουν άκόμα καί μαζική δουλειά, όργανώ- 
νοντας, σάν παράδειγμα τούς έργάτες καί τούς άγρότες 
γιά τή μελέτη τής φιλοσοφίας, βοηθώντας τους νά 
άποκτήσουν γενικές γνώσεις...»20. Τό ίδιο μέτρο έπε- 
κτάθηκε σύντομα καί στούς διανοούμενους, τούς έκπαι- 
δευτικούς καί τά στελέχη τοΰ κόμμματος. «Νά πάνε νά 
κάνουν χειρωνακτική δουλειά στή βάση, είναι μιά 
θαυμάσια εύκαιρία γιά τά στελέχη νά ξαναρχίσουν νά 
μαθαίνουν. ’Εκτός άπό τούς γέρους καί τούς άνάπη- 
ρους, δλοι όφείλουν νά άκολουθήσουν αύτό τό δρό
μο»21.

Ή  έκπαίδευση δέν περιορίζεται πιά μόνο μέσα στά 
σχολεία καί τά άλλα έκπαιδευτικά Ιδρύματα, δέν 
άπευθύνεται μόνο στούς μαθητές καί τούς σπουδαστές,

19. Ά πό τή συλλογή ντοκουμέντων τής Πολιτιστικής Επανάστα
σης στήν έκπαίδευση: -Σχολείο γιά τίς μάζες στήν Κίνα», 'Εκδοτι
κός Συνεταιρισμός. Α θήνα 1976 σελ. 91-115.
20. δ.π. σελ. 44.
21. δ.π. σελ. 47.
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άλλά τείνει νά άγκαλιάσει δλο τόν έργαζόμενο λαό, 
καθώς όργανώνονται μαθήματα καί συζητήσεις μέσα 
στίς λαϊκές κομμούνες καί τούς τόπους δουλειάς.

Παράλληλα άναδιοργανώνεται ή έσωτερική λειτουρ
γία τής έκπαίδευσης καί οΐ μέθοδοι διδασκαλίας γιά νά 
γίνει δυνατή ή σύνδεση τής έκπαίδευσης μέ τήν 
παραγωγή. Οί άλλαγές αύτές άφοροΰν καί τήν πανεπι
στημιακή έκπαίδευση. Έδώ, ένώ ή προτεραιότητα 
δίνεται στή σύνδεση μέ τήν παραγωγή, άποκρούεται 
παράλληλα ό έμπειρισμός καί οί θεωρίες πού άπορρί- 
πτουν τή σημασία καί τή σχετική αυτονομία τών 
έπιστημών. « ’Επειδή οί φυσικοί νόμοι έχουν καθολικό 
χαρακτήρα, ή πρακτική αύτών τών δυό χρόνων άπέδει- 
ξε δτι ή όργάνωση τών θεωρητικών έπιστημών πρέπει 
νά διατηρηθεί σύμφωνα μέ τίς έπιστήμες καί δχι μέ 
βάση τούς παραγωγικούς κλάδους... (Έ τσι) οί θέσεις 
«ή τεχνική μπορεΐ νά άντικαταστήσει τή θεωρία» ή «ή 
θεωρία έξαρτάται άπό τίς έφηρμοσμένες έπιστήμες» 
δέν είναι άποδεκτές»22. Τό κύριο βάρος δίνεται στήν 
έπιστημονική έρευνα.

'Ολόκληρο τό σύστημα βαθμολογίας καί έπιλογής 
μετασχηματίζεται Ιδιαίτερα σ’ δτι άφορά τήν έπιλογή 
γιά τά άνώτατα έκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ή  άξιοκρατία 
καί τό παλιό σύστημα έπιλογής μέ βάση τό βαθμό, τά 
«άντικειμενικά κριτήρια άπόδοσης», κλπ., μπαίνουν 
στό έπίκεντρο τής κριτικής. Ή  έπιλογή γίνεται μέ 
πολιτικά κριτήρια καί κριτήρια ταξικής ένταξης. «ΟΙ 
άνώτατες σχολές είναι άναγκαϊες. Μ* αύτό έννοώ πάνω 
άπ’ δλα τά πολυτεχνικά καί έπιστημονικά πανεπιστή
μια. "Ομως, πρέπει νά μειωθεί ή διάρκεια σπουδών, νά 
γίνει ή έπανάσταση στήν έκπαίδευση, νά βάλουμε τήν 
προλεταριακή πολιτική στήν πρώτη θέση καί νά 
άκολουθήσουμε τό δρόρ" τοΰ έργοστασίου τών έργα- 
λειομηχανών τής Σαγκάης, πού διαμορφώνει τό τεχνι
κό του προσωπικό ξεκινώντας άπό τούς έργάτες του. 01

22. δ.π. σελ. 56.



10. Ή  κομμουνιστική στρατηγική 173

φοιτητές πρέπει νά διαλέγονται άνάμεσα στούς έργάτες 
καί τούς άγρότες πού έχουν μιά πρακτική έμπειρία. 
Μετά άπό μερικά χρόνια σπουδών αύτοί θά γυρίσουν 
στήν πρακτική τής παραγωγής»23. «Οί βαθμοί είναι 
ίσοι, άλλά οί φοιτητές δέν είναι. Είναι ίσοι έκεΐνοι πού 
έρχονται άπό μιά μεγάλη πόλη καί έκεΐνοι πού έρχον
ται άπό μιά μικρή; Είναι ίσοι έκεΐνοι πού έρχονται άπό 
μιά οίκογένεια έργατών καί άγροτών; Οί διαφορές 
υπάρχουν καί είναι μεγάλες... "Αν συνεχίσουμε νά 
έφαρμόζουμε ένα «ίσο κριτήριο» αύτοΰ τοϋ είδους, άν 
δέν καταργήσουμε αύτές τίς άντιλήψεις, τίς δεμένες μέ 
τό άστικό δίκαιο, τό σχολείο θά κυριαρχηθεί καί πάλι 
άπό τούς άστούς διανοούμενους»24.

Παρόμοιες άλλαγές θεσπίζονται καί σέ σχέση μέ τό 
σώμα τών διδασκόντων. Τή θέση τοϋ καθηγητή ή τοΰ 
δασκάλου καταλαμβάνουν έτσι συχνά έργάτες ή άγρό
τες, οί όποιοι είτε έξακολουθοΰν νά έργάζονται στήν 
παραγωγή, είτε ξαναγυρίζουν μετά ένα όρισμένο χρονι
κό διάστημα στήν παραγωγή, γιά νά άναλάβουν τίς 
θέσεις τών διδασκόντων κάποιοι άλλοι έργάτες ή 
άγρότες.

Ό λες αύτές οί άλλαγές προϋποθέτουν καί άρθρώνον- 
ται σέ μιά συνολική άναδιάρθωση τών δομών τοΰ 
έκπαιδευτικοϋ συστήματος. Ό  κάθετος έλεγχος άπό 
τήν κρατική διοίκηση καί τήν κυβέρνηση καταργεΐται. 
Τή διεύθυνση τών σχολείων καί όλόκληρου τοϋ έκπαι- 
δευτικοϋ μηχανισμοΰ άναλαμβάνουν άμεσα οί κινητο
ποιημένοι έργάτες καί άγρότες. Πρόκειται γιά τό 
σταυρικό σημείο τής Πολιτιστικής ’Επανάστασης 
στήν έκπαίδευση. Ή  κατάργηση τής παλιάς έκπαιδευ- 
τικής (εραρχίας καί ό άμεσος έλεγχος τής έκπαίδευσης 
άπό τήν έργατική τάξη είναι ό άπαραίτητος όρος γιά 
μιά «νέου τύπου κοινωνικοποίηση τής γνώσης». «Γιά 
νά άποτελειώσουμε τήν προλεταριακή έπανάσταση

23. Μάο. ό.π. σελ. 77.
24. ό.π. σελ. 104.
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στήν έκπαίδευση, πρέπει νά άναλάβει τή διεύθυνση ή 
έργατική τάξη. 01 προπαγανδιστικές έργατικές όμάδες 
πρέπει νά μείνουν γιά πολύ στά σχολεία καί νά 
παίρνουν μέρος σέ δλα τά καθήκοντά τοΰ άγώνα 
—κριτική— μετασχηματισμός. Πρέπει άκόμα νά διευ
θύνουν γιά πάντα τά σχολεία. Στήν ύπαιθρο πρέπει νά 
άσχοληθοΰν μέ τά σχολεία οΐ πρώην φτωχοί καί 
μεσαίοι άγρότες τοΰ κατώτερου στρώματος, πού είναι 
οί πιό σταθεροί σύμμαχοι τής έργατικής τάξης»25. «Γιά 
τούς έργάτες φτάνει νά άσχολοΰνται μέ τά έργοστάσιά 
τους. Αύτή είναι μιά άντιμαρξιστική θέση. Ή  έργατική 
τάξη ξέρει δτι θά μπορέσει έπιτέλους νά άπελευθερωθεϊ 
μόνο άφοΰ χειραφετήσει δλη τήν άνθρωπότητα... ΟΙ 
έργάτες καί ό Λαϊκός 'Απελευθερωτικός Στρατός πρέ
πει νά μποΰν έκεΐ δπου υπάρχουν πολλοί διανοούμενοι, 
τόσο στά σχολεία δσο καί στούς άλλους θεσμούς, γιά 
νά βάλουν τέλος στήν άπόλυτη κυριαρχία τους, νά 
καταλάβουν τά «άνεξάρτητα βασίλεια», μεγάλα ή μι
κρά...»26. «Μέ τίς έργατικές όμάδες προπαγάνδας πού 
θά μείνουν γιά καιρό στά σχολεία, θά δημιουργηθοΰν 
σταθερές σχέσεις σύνδεσης μέ τά έργοστάσιά, τίς 
κομμούνες καί τίς συνοικίες· οί δάσκαλοι καί οί 
μαθητές θά δουλεύουν χειρωνακτικά γιά καθορισμένες 
περιόδους. Μέ αύτό τόν τρόπο είναι δυνατό νά Ενσωμα
τωθεί ή διδασκαλία μέ τήν ταξική πάλη· μέ τήν 
πρακτική τής παραγωγής, μέ τούς έργάτες, τούς άγρό
τες καί τούς στρατιώτες, μέ τό σκοπό νά δημιουργη- 
θοΰν οί διάδοχοι τής προλεταριακής έπανάστασης»27.

Φυσικά κατά τή διάρκεια τής Πολιτιστικής Έπανά
στασης δέν Εγινε δυνατό νά άποφευχθοΰν ούτε τά λάθη 
οϋτε οί άκρότητες. Τά λάθη αύτά όδήγησαν τελικά σέ

25. Μάο, ό.π. σελ. 60. Βλ. καί Μάο Τσέ Τούγκ: « Άποσπάσματα γιά 
τήν πολιτιστική έπανάσταση» Έκδ. πολιτιστική Επανάσταση. 'Α 
θήνα 1976.
26. Γιάο Βέν—γιουάν, ό.π. σελ. 61-64.
27. δ.π. σελ. 67.
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μιά πολιτική ήττα τών δυνάμεων πού προώθησαν τήν 
Πολιτιστική Επανάσταση, άμέσως μετά τό θάνατο τοΰ 
Μάο. "Οπως παρατηρεί ό Σάρλ Μπετελέμ στό βιβλίο 
του «Τό μεγάλο άλμα πρός τά πίσω» ή νέα κινεζική 
ήγεσία, πού σταθεροποιήθηκε στήν έξουσία μετά τό 
1976,προσπαθεί νά άκυρώσει δλους τούς μετασχηματι
σμούς πού έπέβαλε στήν έκπαίδευση ή Πολιτιστική 
’Επανάσταση. «Ή  στρατολόγηση τών σπουδαστών 
πραγματοποιείται ξανά πάνω σέ μιά έλιτίστικη βάση. 
ΟΙ διαγωνισμοί έχουν έπανακτήσει τό κύρος τους καί 
εύνοοΰν μονόπλευρα τίς άκαδημαϊκές γνώσεις καί τίς 
γνώσεις πού προέρχονται άπό βιβλία... Πρόκειται 
άκόμη γιά τήν έγκατάλειψη τής ύπόδειξης δσων 
πηγαίνουν στά πανεπιστήμια άπό τούς συντρόφους 
τους στή δουλειά... ’Εξ ίσου χαρακτηριστική είναι ή 
άνασύσταση ένός διπλού έκπαιδευτικοΰ δικτύου, πρά
γμα πού είχε καταδικαστεί αύστηρά στή διάρκεια τής 
Πολιτιστικής ’Επανάστασης... Αύτός ό τρόπος δράσης 
άποσκοπεΐ στήν έπανεδραίωση τών άκαδημαϊκών άρ- 
χών, στήν ένίσχυση τής έξουσίας τών διανοουμένων 
καί τών στελεχών. ’Απ’ αύτή τήν άποψη, ή σημασία 
πού άποδίδεται στό έξής στά μαθηματικά άποτελεΐ 
άκριβώς Ινα σύμπτωμα»28.

Ή  άπόπειρα έπαναστατικοΰ μετασχηματισμού τής 
έκπαίδευσης στή Σοβιετική "Ενωση καί οί ριζικές 
έπαναστατικές μετατροπές στήν κινέζικη έκπαίδευση, 
κατά τή διάρκεια τής Πολιτιστικής ’Επανάστασης, 
άρκοΰν, νομίζω, γιά νά δείξουν καί τήν πολιτική 
βαρύτητα άλλά καί τήν όξύτητα μέ τήν όποία τίθενται 
οί στόχοι τής «έπαναστατικοποίησης» τής έκπαίδευ
σης, τοΰ έλέγχου της άπό τή «γραμμή τής έργατικής 
τάξης» καί τής κατάργησής της, μέ τήν όλοκληρωτική 
Ινωση έκπαίδευσης καί παραγωγής. Γίνεται φανερό 
παράλληλα πώς ή έκπαίδευση άναδεικνύεται σέ προνο

28. Σάρλ Μπετελέμ «Τό μεγάλο άλμα πρός τά πίσω» Έκδ. Μηνιαία 
Επιθεώρηση. 'Αθήνα 1978.
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μιακό χώρο γιά τήν άναδιοργάνωση τών άστικών 
ταξικών πρακτικών κατά τήν Ιστορική περίοδο τής 
δικτατορίας τοΟ προλεταριάτου. Καθώς «ή ταξική πάλη 
δέν έξαφανίζεται, κάτω άπό τή δικτατορία τοϋ προλετα
ριάτου παίρνει μόνο άλλες μορφές» (Λένιν), ή έκπαι- 
δευτική ίσοπολιτεία, ή άξιρκρατία, ή ούδετερότητα τής 
τεχνικής, ή προτεραιότητα στήν άνάπτυξη τών παρα
γωγικών δυνάμεων κλπ. άναδεικνύονται σέ βασικά 
δπλα τής άστικής τάξης γιά τήν άνακατάληψη τής 
πολιτικής έξουσίας.



_ll._________
Ή  κριτική καί ή παρέμβαση 
τής παραδοσιακής 
αριστερός 
στήν έκπαίδευση

Οί θέσεις πού άναπτύξαμε στό προηγούμενο κεφά
λαιο, σχετικά μέ τήν κομμουνιστική στρατηγική στήν 
έκπαίδευση, στοιχειοθετοΟν, προφανώς παράλληλα καί 
μιά κριτική στίς θέσεις καί τούς άξονες παρέμβασης 
τής παραδοσιακής άριστεράς στό χώρο τής έκπαίδευ
σης. Ή  άνάλυσή μας έξάλλου γιά τό χαρακτήρα καί τή 
λειτουργία τής έκπαίδευσης στόν καπιταλισμό έμπεριέ- 
χει στοιχεία κριτικής στίς άναλύσεις καί τήν πολιτική 
τής παραδοσιακής άριστεράς. Ή  κριτική αύτή μπορεΐ 
νά γίνει συγκεκριμένη καί νά προχωρήσει σέ βάθος 
δταν προσανατολιστεί σέ μιά συγκεκριμένη άριστερά, 
σέ κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες. 'Εντούτοις, δπως 
άλλωστε Εγινε προφανές άπό τά προηγούμενα, είναι 
δυνατό, σέ άφαίρεση άπό τίς συγκεκριμένες συγκυρίες, 
νά όριστοΰν οί Ιδεολογικοί καί πολιτικοί άξονες μέ 
βάση τούς όποιους παρεμβαίνει ή παραδοσιακή άριστε-
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ρά. Αύτή είναι καί ή πρόθεση τούτου έδώ τού κεφαλαί
ου: Νά συνοψίσει κριτικά τίς βασικές θεωρητικές, 
Ιδεολογικές καί πολιτικές άρχές καί κατευθύνσεις 
παρέμβασης στήν έκπαίδευση, τής παραδοσιακής άρι- 
στεράς.

1) Ή  στρατηγική τής παραδοσιακής άριστεράς:

Ή  παραδοσιακή άριστερά άποδέχεται δλα τά δομικά 
χαρακτηριστικά τής καπιταλιστικής έκπαίδευσης. Τά 
θεωρεί σάν άποτελέσματα τής άνάπτυξης, τής τεχνικής 
προόδου καί ένός καταμερισμού έργασίας πού έχει 
κύρια τεχνικό χαρακτήρα. Ή  έκπαίδευση έτσι (πρέπει 
νά) έχει άναγκαστικά σάν φορέα τό κράτος καί πρέπει 
νά έξυπηρετεΐ τό κοινό έθνικό συμφέρον: «Τό κράτος 
δταν άποτελεΐ τήν έκφραση τοΰ κοινωνικοΰ συνόλου 
καί δταν οί άπόψεις του άποτελοΰν τή συνισταμένη 
πολλών άπόψεων, τών πολιτών, τότε δέν έχει λόγο νά 
φέρνεται αύταρχικά... Αύτό άκριβώς τό έπιβεβαιώνει ή 
έκπαιδευτική άνθηση στήν ΕΣΣΔ καί στίς ύπόλοιπες 
χώρες τοΰ σοσιαλιστικού κόσμου, δπου ή θέση τοΰ 
έκπαιδευτικοΰ φορέα βρίσκεται σέ άρμονία μέ τή 
βοήθεια μιας πολιτείας πού έκφράζει τά συμφέροντα 
τοΰ κοινωνικοΰ συνόλου»1. Προϋπόθεση γιά νά μπορεΐ 
ή έκπαίδευση νά έκφράζει τό έθνικό συμφέρον είναι τό 
νά μπορεΐ νά προωθεί καί νά ένοποιεΐ τά συμφέροντα 
τών «άτόμων-πολιτών»: «Τότε (στό σοσιαλισμό) τό 
σχολείο θά μορφώσει τόν πολίτη, τό δημοκρατικό 
πολίτη πού θά μπορεΐ νά άναγνωρίζει, νά σέβεται καί 
νά υπερασπίζει: τήν άξία τής ζωής... τήν άξία τοϋ 
άνθρώπου σάν «άνθρώπου»...»2. Φυσικά τό σχολείο 
(στό σοσιαλισμό) πρέπει νά στηρίζεται στήν έκπαιδευ- 
τική Ισοπολιτεία καί τήν άξιοκρατία. «Τό αίτημα τής

1. -Θέματα Παιδείας 2» Μελέτες Κ.Μ.Ε. 9. 'Εκδόσεις Σύγχρονη 
Εποχή. 1980. σελ. 45-47.

2. ό.π. σελ. 55.
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έποχής μας στόν τομέα τής Παιδείας είναι ένιαία 
γενική πολυτεχνική μόρφωση... Αύτό προϋποθέτει τή 
δημιουργία ίσων εύκαιριών γιά τήν είσαγωγή στούς 
διάφορους κλάδους τής Έκπαίδευσης μέ κριτήρια 
καθαρά άξιολογικά»3. Άλλωστε στόν καπιταλισμό ή 
έκπαίδευση είναι ταξική κύρια γιατί δέν παρέχει σ’ 
δλους ίσες εύκαιρίες. Στό σοσιαλισμό έπίσης ή έκπαί
δευση άποτελεΐ μιά Ιδιαίτερη κοινωνική λειτουργία, 
είναι δηλαδή δομικά χωρισμένη άπό τήν παραγωγή, 
συνδέεται δμως μ’ αύτήν μέσα άπό τόν έκπαιδευτικό 
σχεδιασμό. "Εξω άπό τήν έκπαίδευση ύπάρχει Ενας 
καταμερισμός έργασίας πού καθορίζεται άπό τήν οίκο- 
νομική άνάπτυξη. « Ή  εΰρυνση τοϋ «φάσματος έπαγ- 
γελμάτων» είναι βασικά καί κατά κύριο λόγο άπόρροια 
τής άνάπτυξης τών παραγωγικών δυνάμεων καί τής 
έπιστημονικοτεχνικής έπανάστασης (ETE), άπόρροια 
τοί* άναπτυγμένου καταμερισμού έργασίας σέ νέες 
Ιστορικές συνθήκες»4. «Γιά μιά σοσιαλιστική κοινωνία 
πού Εχει σάν στόχο της τήν εύημερία καί τήν πρόοδο 
τοϋ λαοϋν ό σωστός, ό έπιστημονικός έπαγγελματικός 
προσανατολισμός είναι πρωταρχικής σημασίας θεσμός 
πού έξυπηρετεΐ ταυτόχρονα δυό άνάγκες: βοηθά στήν 
έπίτευξη τής εύδαιμονίας τής κοινωνικής όλότητας καί 
έξασφαλίζει τήν προσωπική εύτυχία τών άτόμων»5. Ή  
έπιλογή όργανώνεται Ετσι «άντικειμενικά» καί «άξιο- 
κρατικά» μέ βάση τήν έπίδοση. ΟΙ τρεις έκπαιδευτικές 
βαθμίδες άρθρώνονται εύρυθμα ή μιά πάνω στήν άλλη. 
Ό  φιλελευθερισμός μπορεΐ νά κληθεί καί πάλι νά 
συγκαλύψει τίς ταξικές διακρίσεις. « Ή  έπίδοση δέν 
μπορεΐ νά ’ναι ό σκοπός, ή έπίδοση είναι ή συνέπεια, 
τό λογικό συνακόλουθο, ό σκοπός είναι ή καλλιέργεια 
τής προσωπικότητας, Ετσι δπως τήν όραματίστηκαν

3. "Θέματα Παιδείας I» Μελέτες. Κ.Μ.Ε. 3, 'Εκδόσεις Σύγχρονη 
'Εποχή 1980, σελ. 138.
4. «Θέματα Παιδείας 2» σελ. 212.
5. ό.π. σελ. 211.
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πρωτοπόροι παιδαγωγοί καί έρευνητές, δπως τήν καθο
ρίζει τό Ιδανικό τής σοσιαλιστικής κοινωνίας»4. Ή  
έπιλογή γίνεται Ετσι «φυσικά» μιά μέθοδος διαγνωστι
κή. Διαγνώνει τίς «φυσικές» άνισότητες. Κατανέμοντας 
δέ τούς «πολίτες» σύμφωνα μέ τή «φύση» τους, φέρνει 
σ’ δλους τήν εύημερία. «Είναι γνωστό δτι κάθε 
σοσιαλιστική κοινωνία άγωνίζεται γιά τήν εύημερία 
τοΰ λαοΰ της καί δχι γιά τά συμφέροντα τών λίγων. 
Αύτό είναι έφικτό σέ άπόλυτο βαθμό δταν κάθε πολίτης 
τοποθετείται έπαγγελματικά έκεΐ πού «φύσει» άνήκει»7. 
Μιά τέτοια έκπαίδευση δέν μπορεΐ βέβαια παρά νά 
άναπαράγει τή διάκριση άνάμεσα στή γενική καί τήν 
έπαγγελματική γνώση. ’Απαιτεΐται «έκπαίδευση πού 
ένώ θά στηρίζεται, βέβαια, γερά στή γενική μόρφωση, 
δμως έπίσης θά έξυπηρετεΐ τήν άνάγκη νά έτοιμάσει 
άνθρώπους έκπαιδευμένους καί καλλιεργημένους,δρα
στήριους έργάτες καί όργανωτές τής κοινωνικής παρα
γωγής... Ή  πολυτεχνική μόρφωση άποτέλεσε Ενα νέο 
σταθμό τής σοβιετικής παιδείας, πού συνδέει τή θεωρία 
καί τήν πράξη, πού προπάντων κατάφερε δημιουργικά 
νά συνδέσει σύστημα, περιεχόμενο καί μέθοδο έργασί
ας τής γενικής μόρφωσης, μέ τίς νέες συνθήκες καί τίς 
άπαραίτητες άνάγκες τής σημερινής κοινωνικής παρα
γωγής»8. Καί (όποία σύμπτωσις!) «ή πολυτεχνική αύτή 
έκπαίδευση είναι ευέλικτη, προσαρμόζεται όλοένα 
πρός τίς μεταβολές πού συντελοΰνται στήν παραγωγή 
καί στήν κοινωνία»9.

Ή  στρατηγική λοιπόν τής παραδοσιακής άριστεράς 
γιά τήν καπιταλιστική έκπαίδευση είναι μιά καπιταλι
στική έκπαίδευση χωρίς δυσλειτουργίες.

6. δ.π. σελ. 66.
7. δ.π. σελ. 220.
8. Ρόζα Ίμβριώτη: «Παιδεία καί κοινωνία». Σύγχρονη 'Εποχή, 
1980. σελ. 90.
9. δ.π. σελ. 90. Βλ. καί τό κεφάλαιο 7 « Ό  έκπαιδευτικός σχεδια- 
σμός».
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2) ΟΙ πολιτικοί στόχοι.

Ά πό τή στρατηγική τής παραδοσιακής άριστεράς 
στό χώρο τής έκπαίδευσης προκύπτουν καί οΐ πολιτι
κοί της στόχοι: Ή  «δημοκρατική έκπαιδευτική μεταρ
ρύθμιση», πού θά διαχειριστεί τήν κρίση τής έκπαίδευ
σης, είναι φυσικά ό άξονας πάνω στόν όποιο κινούνται 
οί έπιμέρους στόχοι. Στά ζητήματα δμως αύτά, σ' δτι 
άφορά τό σκέλος τών θεσμικών άλλαγών, άναφερθήκα- 
με στό προηγούμενο κεφάλαιο καί έτσι δέν θά έπανέλ- 
θουμε. Α ξίζει μόνο νά σημειώσουμε δτι ό μύθος τής 
ύπανάπτυξης τής Ελλάδας πού καλλιεργεί στή χώρα 
μας ή παραδοσιακή άριστερά, άλλά καί ή μυθοποίηση 
καί ό θαυμασμός πρός τίς χώρες τής κεντρικής Εύρώ- 
πης, πού καλλιεργείται άπό τήν άρχουσα Ιδεολογία, 
μυθοποιεί καί έξοραΐζει δσες θεσμικές άλλαγές έχουν 
ήδη θεσπιστεί στά έκπαιδευτικά συστήματα τών άλλων 
Ευρωπαϊκών χωρών. «Μερικά άπό τά χαρακτηριστικά 
αύτά, δσα κυρίως άφοροΰν τή λειτουργία τών Ιδρυμά
των, τίς σχέσεις διδασκόντων-διδασκομένων, τή φοιτη
τική συμμετοχή καί συνυπευθυνότητα, τίς μεθόδους 
διδασκαλίας, ήχοΰσαν συχνά σάν Ιδανικά πρότυπα, 
σάν τήν Ιδανική καί άπρόσιτη γιά τούς “Ελληνες 
έκπαιδευτική δημοκρατία»10.

Πέρα δμως άπό τίς θεσμικές άλλαγές, ή παραδοσια
κή άριστερά προβάλλει κι άλλους στόχους. Ό  πιό 
σημαντικός άπ’ αύτούς είναι ή διεκδίκηση περισσότε
ρων παροχών γιά τήν Παιδεία. Ά πό τίς περιορισμένες 
παροχές στήν Παιδεία συνάγει μάλιστα ή παραδοσιακή 
άριστερά τόν άντιλαϊκό καί φιλομονοπωλιακό προσα
νατολισμό τοϋ συστήματος καί τών κυβερνήσεων. 
«Είναι άπαραίτητη ή κατασκευή 150 λυκείων στή Seine

10. Ά ννα Φραγκουδάκη, γιά τό διήμερο ·>Τά δυτικοευρωπαϊκά 
Πανεπιστήμια- πού όργάνωσε ή "Ενωση ‘Ελλήνων Πανεπιστημια
κών Δυτ. Εύρώπης τό Σεπτέμβριο τού '76. Στόν «Πολίτη» τεύχος 6.
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άλλά ό γκωλλικός προϋπολογισμός δέν προβλέπει 
παρά 2. Χρειάζονται 4.600 σπίτια νεότητος καί δέν 
ύπάρχουν παρά 850. Είναι άπαραίτητες 3.000 πισίνες 
καί ύπάρχουν 600. Υ πάρχει άνάγκη γιά 4.000 γυμνα
στήρια καί δέν ύπάρχουν παρά 600»11. Μαζί μέ τό 
αίτημα γιά περισσότερες πιστώσεις καί παροχές προ
βάλλεται καί ή άναγκαιότηα νά συνδεθεί ή έκπαίδευση 
μέ τήν παραγωγή, νά πάψει ή έκπαίδευση νά είναι 
«άντιπαραγωγική», νά .έκσυγχρονιστεΐ, νά άναπτύξει 
τήν Ερευνα κλπ. Τά αΐτήματα γιά τεχνολογικό έκσυγ- 
χρονισμό καλύπτονται έν μέρει άπό τό αίτημα γιά 
αϋξηση τών παροχών. ’Αντίθετα, τό αίτημα γιά σύνδε
ση τής έκπαίδευσης μέ τήν παραγωγή δχι μόνο δέν 
έξειδικεύεται (π.χ. σέ κάποια πρόταση οίκονομικοϋ καί 
έκπαιδευτικοϋ προγραμματισμού) άλλά κατά κανόνα 
συνοδεύεται άπό τή θέση δτι ό έκπαιδευτικός σχεδια- 
σός καί ή σύνδεση τής έκπαίδευσης μέ τήν παραγωγή 
θά γίνουν κατορθωτοί μόνο άφοϋ άφαιρεθεΐ ή έξουσία 
άπό τά μονοπώλια. Πρόκειται δτσι περισσότερο γιά £να 
«στόχο ζύμωσης». 'Ορισμένα «εύρωκομμουνιστικά» 
κόμματα έντούτοις θεωρούν άμεσα έφικτό τό στόχο τής 
σύνδεσης έκπαίδευσης καί παραγωγής, άρκεΐ νά θεσπι
στεί παράλληλα £νας «δημοκρατικός οίκονομικός σχε- 
διασμός».

Είναι χαρακτηριστικό δτι οί πολιτικοί στόχοι τής 
παραδοσιακής άριστεράς γιά τήν έκπαίδευση άποτε- 
λοϋν αίτήματα μέ γενική Ισχύ, είναι άνεξάρτητοι άπό 
τήν όποιαδήποτε συγκυρία τής ταξικής πάλης. ’Αποτε- 
λοϋν άπλές έξειδικεύσεις τών στρατηγικών έπιλογών 
τής άριστεράς.

Τό ίδιο Ισχύει καί γιά τήν τρίτη κατηγορία στόχων, 
πού άφοροϋν άμεσα τή νεολαία. ’Εδώ Ιεραρχούνται 
πρώτα τά αίτήματα γιά περισσότερη ταξική κινητικό
τητα, περισσότερες θέσεις στίς άνώτατες καί άνώτερες

II. Ρ. Λερουά. - Ή  θέση καί οί άγώνες τής σημερινής νεολαίας» 
στό « Ή  νεολαία καί ό κομμουνισμός» σελ. 124.
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σχολές («περισσότεροι άπό 20.000 νέοι δέν έγιναν 
φέτος δεκτοί στά Ιδρύματα τεχνικής έκπαίδευσης»12), 
περισσότερες παροχές καί διευκολύνσεις στούς νέους 
λαϊκής καταγωγής. 'Ακολουθούν τά αιτήματα πού 
άναφέρονται στά κοινά συμφέροντα δλης τής νεολαίας 
(συνδικαλιστικές έλευθερίες, έξεταστικές έλαφρύνσεις 
κλπ.). Αύτά τά τελευταία είναι καί τά μόνα πού 
καθορίζονται καί τροποποιούνται μέ βάση τή συγκυ
ρία.

Έ τσι ή παραδοσιακή άριστερά παρουσιάζεται άνί- 
κανη νά έκμεταλλευτεΐ τίς άνοικτές άντιφάσεις καί τά 
προβλήματα πού άναδεικνύει ή συγκυρία, τίς άντιφά- 
σεις δηλαδή γύρω άπό τίς όποιες μπορεΐ νά άναπτυχθεΐ 
καί νά ριζοσπαστικοποιηθεΐ τό νεολαίστικο κίνημα. 
Είτε παραγνωρίζει καί ύποτιμάει τίς άντιφάσεις αύτές13, 
Ιεραρχώντας σάν πρώτους στόχους κάποιες άλλες 
θεσμικές άλλαγές καί τήν αύξηση τών παροχών, είτε 
τίς περιορίζει στά δρια τών Ιδιαίτερων νεολαιίστικων 
συμφερόντων, καθώς τίς φορτίζει παράλληλα μέ τήν 
Ιδεολογία τοϋ κοινοϋ συμφέροντος τής «άξιοκρατίας 
καί Ισοπολιτείας», κλπ.

3) Ό  οίκονομισμός καί ή θεωρητικοποίηση τής «μή 
παρέμβασης».

Ή  άνικανότητα τής παραδοσιακής άριστεράς νά 
προσανατολίσει τό νεολαιίστικο κίνημα πρός μιά 
έπαναστατική πολιτική παρέμβαση, ό έγκλωβισμός της 
σέ διεκδικήσεις συντεχνιακού χαρακτήρα κλπ., δέν

12. ό.π. σελ. 124.
13. π.χ. τίς συγκρούσεις γύρω άπό τά έξεταστικά καί τήν «έντατικο- 
ποίηση τών σπουδών», στά έλληνικά πανεπιστήμια μέ τόν πρόσφα
το νόμο 815, πού όδήγησαν τελικά (παρά τήν άντίθετη γραμμή τής 
παραδοσιακής άριστεράς) στό κίνημα τών καταλήψεων καί τήν 
κατάργηση τοΰ ν. 815. Βλ. καί Γ. Φλώρου «Τό κίνημα τών 
καταλήψεων- στόν 'Αγώνα γιά τήν κομμουνιστική άνανέωση, 
τεύχος 9.
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πηγάζει μόνο άπό τίς στρατηγικές άντιλήψεις τής 
άριστεράς γιά τήν έκπαίδευση καί τήν κοινωνική 
άλλαγή. Ό πω ς έδειξε ό Α. Μαούνης14 πηγάζει καί σάν 
άποτέλεσμα τής κυριαρχίας τοΰ οίκονομισμοΰ, ήδη 
άπό τήν έποχή τής Γ ' Διεθνούς, στή θεωρία καί στήν 
Ιδεολογία τής άριστεράς. Ό  οίκονομισμός άδυνατεϊ νά 
συλλάβει πώς μιά (πολυταξική) κοινωνική όμάδα, πού 
δέν άποτελεΐ ούτε ένιαία τάξη, ούτε στρώμα, μπορεΐ νά 
γίνει φορέας μιάς πολιτικής παρέμβασης καί μάλιστα 
μιας έπαναστατικής πολιτικής παρέμβασης. 'Αφού γιά 
τόν οίκονομισμό ό πολιτικός άγώνας δέν είναι παρά ή 
συνέχεια, ή «άνύψωση», ή «πολιτικοποίηση» τοΰ 
οίκονομικού άγώνα καί τών οίκονομικών άντιθέσεων, 
τότε πώς μπορεΐ νά συγκροτηθεί σέ αύτόνομη πολιτική 
πρακτική μιά κοινωνική όμάδα πού δέν έχει κοινά 
οίκονομικά προβλήματα καί συμφέροντα;

Ό  οίκονομισμός δίνει έτσι πάντα προτεραιότητα 
στά οίκονομικά αίτήματα τών νέων μέ λαϊκή καταγωγή. 
Παράλληλα προβάλλει, βέβαια, τά συντεχνιακά συμφέ
ροντα δλης τής νεολαίας. Πέρα άπό αύτές τίς διεκδική
σεις θεωρεί δτι τό βασικό καθήκον τών κομμουνιστών 
είναι (καί περιορίζεται) στό νά κάνουν ζύμωση καί 
προπαγάνδα γιά νά προσελκύσουν τή νεολαία στή 
γραμμή καί τή στρατηγική τοΰ Κόμματος. Γιατί ή 
νεολαία παρότι δέν μπορεΐ νά συγκροτηθεί πολιτικά, 
μπορεΐ έντούτοις νά διάπαιδαγωγηθεΐ στή δημοκρατία 
καί τόν κομμουνισμό. Δέν χρειάζεται έτσι νά υπάρχει 
μιά πολιτική όργάνωση τής πρωτοπορίας στό χώρο τής 
νεολαίας. Τό μόνο πού χρειάζεται είναι Ενα «σχολείο γιά 
τόν κομμουνισμό» καί σ’ αύτή τή βάση οίκοδομήθηκαν, 
άπό τήν έποχή τής Γ ' Διεθνοΰς, οί Κομμουνιστικές 
Νεολαίες. «Ή  κύρια άδυναμία (τών Κομμουνιστικών 
Συνδέσμων Νεολαίας) έγκειται στό γεγονός δτι προ
σπαθούν άκόμη νά άντιγράψουν τά κομμουνιστικά

14. « Ή  Νεολαία καί τό πρόβλημα τής πρωτοπορίας» θούριος No 
29-30 (1976).
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κόμματα καί τούς τρόπους καί μέθοδους δουλειάς τους. 
Ξεχνούν δτι ό Κ. Σ. Ν. δέν είναι τό κομμουνιστικό 
κόμμα τής νεολαίας... (είναι) τί άλλο παρά σχολειό γιά 
τή μόρφωση τής νεολαίας»15. Ά ν  ή νεολαία διαπαιδα- 
γωγηθεΐ σωστά άπό τά «σχολειά γιά τόν κομμουνισμό» 
θά μπορέσει νά ένταχθεϊ στό (πολιτικό) λαϊκό κίνημα 
πού μπορεΐ νά άναπτυχθεΐ κύρια στό κεντρικό πολιτικό 
έπίπεδο, καί στήν πολιτική σκηνή. Ή  πολιτική παρέμ
βαση στό χώρο τής έκπαίδευσης άποκλείεται. Λείπουν 
τά ένιαία οικονομικά λαϊκά συμφέροντα. Τούς πολιτι
κούς άγώνες καθοδηγεί μόνο τό Κόμμα. Καί στούς 
πολιτικούς αυτούς άγώνες —πέρα καί έξω άπ’ τήν 
έκπαίδευση—, στό «πραγματικό» λαϊκό κίνημα, μπο
ρούν νά συμμετάσχουν οΐ νεολαίοι άν διαπαιδαγωγη- 
θούν σωστά άπό τήν Κομμουνιστική Νεολαία. Ή  
συμμετοχή στίς Ιδιαίτερες νεολαιίστικες διεκδικήσεις 
καί κύρια στό γενικότερο λαϊκό κίνημα είναι φυσικά 
στοιχείο αύτής τής διαπαιδαγώγησης. « Ή  ΚΝΕ είναι 
όργάνωση διαπαιδαγωγητική καί αύτό πρέπει νά έκ- 
φράζεται καί στόν τρόπο όργάνωσης καί λειτουργίας 
καί στόν τρόπο δράσης της. Δέν είναι όργάνωση πού 
συγκεντρώνει έτοιμους νέους κομμουνιστές, άλλά όρ
γάνωση πού διαμορφώνει νέους κομμουνιστές, έφε- 
δρεία καί βοηθός τοΰ ΚΚΕ»14. «Άποδείχτηκε καί 
άποδείχνεται συνεχώς, δτι ή βαθιά πίστη καί άφοσίωση 
στίς άρχές τοΰ μαρξισμοΰ-λενινισμοΰ καί τοΰ προλετα
ριακού διεθνισμού, καλλιεργείται καί άναπτύσσεται, 
δχι μονάχα μέ τή βοήθεια τής προπαγάνδας καί τής 
μόρφωσης, άλλά καί παίρνοντας άμεσα μέρος στήν 
ταξική πάλη, στή ζωή καί δράση τής όργάνωσης»17.

15. Βλ. Γκ. Δημητρώφ « Ό  φασισμός», Ά ρίων, 'Αθήνα 1973 καί 
«Τά R.M.S. πρέπει νά γίνουν σχολειά γιά τόν κομμουνισμό» στό 
Georgi Dimitrov: «For Youth», Sofia Press 1968.
16. Ιο Συνέδριο τής ΚΝΕ. «Όδηγητής» 20-2-76.
17. Πανάγου Κωτούλα: «Προβλήματα διαπαιδαγώγησης τής κομ
μουνιστικής νεολαίας» ΚΟΜΕΠ, Φλεβάρης '76.
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Βέβαια τά άποτελέσματα αύτά τοΰ οίκονομισμοΰ άν 
καί έξακολουθοΰν νά είναι καθοριστικά γιά τόν τρόπο 
πού όργανώνονται τά κομμουνιστικά κόμματα, άπο- 
κτοΰν έντούτοις δλο καί λιγότερη σημασία γιά τήν 
παρέμβασή τους στήν έκπαίδευση. Καθώς ό «άντίπα- 
λος» περιορίζεται σέ μιά «χούφτα μονοπωλίων» καί 
δλοι οί άλλοι άποτελοΰν τόν ένιαΐο λαό, τό έθνος, πού 
δλοι μαζί, «άντικειμενικά», προσβλέπουν στή δημο
κρατική μετεξέλιξη καί τή «δημοκρατική άντιμονοπω- 
λιακή άλλαγή», τότε γιατί νά γίνεται πολύς λόγος γιά 
Ιδιαίτερα νεολαιίστικο συμφέροντα, πολιτικές παρεμ
βάσεις, οίκονομικές διεκδικήσεις κλπ, άφοΰ δλα αύτά 
άνεξαρτήτως όδηγοΰν καί ώθοΰν τούς πάντες καί τά 
πάντα (έκτός άπό τή «χούφτα τών μονοπωλίων») πρός 
τήν «άλλαγή»; Έ ξ άλλου, δπως ήδη δείξαμε, τά 
Ιδιαίτερα νεολαιίστικο συμφέροντα, άκόμη καί τά πιό 
συντεχνικά (π.χ. οί κατοχυρώσεις τών τίτλων σπουδών 
πού κάνουν πιό άκαμπτες τίς διακρίσεις άνάμεσα στίς- 
διαφορετικές μορφές έργασίας), έναρμονίζονται πλή
ρως μέ τή στρατηγική τής παραδοσιακής άριστεράς 
στήν έκπαίδευση.

Έ τσι οί πολιτικές έπιπτώσεις τοΰ οίκονομισμοΰ 
έκδηλώνονται μέ πολύ πιό έντονο τρόπο στό χώρο τών 
σταλινικών καί τροτσκιστικών όμάδων τής έξωκοινο- 
βουλευτικής άριστεράς. Έδώ ό κύριος προσανατολι
σμός στήν προπαγάνδα γίνεται πιό ίκδηλος καί ή 
λογική τής μή παρέμβασης θεωρητικοποιείται άκόμα 
περισσότερο καί άναγορεύεται σέ «άντιρεφορμιστική» 
άρχή καί άρετή. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό, δτι οί 
πολιτικοί φορείς αύτοΰ τοΰ χώρου, πολύ περισσότερο 
άπό τά κόμματα τής παραδοσιακής άριστεράς, προσα
νατολίζουν τή δράση τών σπουδαστικών τους όργανώ- 
σεων έξω άπό τό χώρο τής έκπαίδευσης σέ «άγώνες 
συμπαράστασης» πρός τό έργατικό καί τό γενικότερο 
λαϊκό κίνημα. "Οχι βέβαια πώς οί άγώνες αύτοί δέν 
μπορεΐ πολύ συχνά νά είναι άναγκαΐοι. Ά λλά στήν 
προβληματική τής «έπαναστατικής άριστεράς» έκφυλί-
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ζονται κατά κανόνα σέ έργατισμό, ένώ παράλληλα 
λειτουργούν σάν άλλοθι καί συγκαλύπτουν μιάν άλλη 
άναγκαιότητα: Νά συγκροτηθεί καί νά παρέμβει πολιτι
κά τό νεολαιίστικο κίνημα μέσα στό χώρο τής έκπαί
δευσης, νά άμφισβητήσει πολιτικά, έπιβάλλοντας δ
ρους καί άλλαγές, τίς σχέσεις έξουσίας πού συντηρεί 
καί άναπαράγει ή έκπαιδευτική λειτουργία.

Ή  ριζοσπαστικό ποίηση καί ή στροφή τής νεολαίας 
πρός τ’ άριστερά τροποποιεί σημαντικά τόν πολιτικό 
συσχετισμό τών δυνάμεων στό χώρο τής έκπαίδευσης. 
Ή  άριστερά, καί πρώτα άπ’ δλα οί έπίσημοι σήμερα 
έκπρόσωποί της, ή παραδοσιακή άριστερά, άναδεικνύ- 
εται σάν ή κύρια πολιτική δύναμη τής φοιτητικής καί 
σπουδάζουσας νεολαίας, άκόμα καί σέ χώρες, δπως ή 
'Ελλάδα, δπου ή πολιτική καί κοινοβουλευτική πα
ρουσία τής άριστεράς παραμένει σχετικά περιορισμέ
νη.

Όμως ό εύνοϊκός πολιτικός συσχετισμός τών δυνά
μεων δέν θά μπορέσει νά άξιοποιηθεΐ, τό μαζικό 
κίνημα δέν θά μπορέσει νά άπεγκλωβιστεΐ άπό τή 
λογική καί τήν πρακτική τής κοινοβουλευτικής κατα
γραφής καί πίεσης, δέν θά μπορέσει νά μετασχηματι
στεί σέ έπαναστατική πολιτική παρέμβαση, σέ άντίπα- 
λο δέος τής άστικής έξουσίας, δσο ή άριστερά Εξακο
λουθεί νά όργανώνει τήν παρέμβασή της στήν έκπαί
δευση (καί φυσικά πρώτα άπ’ δλα έξω άπ’ αύτήν) μέ 
βάση κάποιες πολιτικές, Ιδεολογικές καί όργανωτικές 
συντεταγμένες καί άρχές πού πηγάζουν άμεσα άπό τό 
όπλοστάσιο τής άστικής Ιδεολογίας καί πολιτικής. Μ’ 
άλλα λόγια δσο ή κρίση τής άριστεράς έξακολουθεΐ 
νά άναπαράγεται μέ τούς σημερινούς έκφυλιστικούς
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δρους, δσο δηλαδή τό αίτημα γιά τόν έπαναστατικό 
έπαναπροσδιορισμό τοδ άριστεροΰ καί κομμουνιστι
κού κινήματος παραμένει κενός λόγος, ή άστική 
έξουσία θά καταφέρνει νά διαχειρίζεται τήν κρίση 
της, θά ξεπερνάει άνανεωμένη τούς κλυδωνισμούς άπό 
τήν πολιτική παρέμβαση τοϋ μαζικοϋ κινήματος, θά 
Εκσυγχρονίζεται, θά σταθεροποιείται.
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