Σύστημα Παιδείας: ο μεγάλος ασθενής

Σύστηµα παιδείας:
ο µεγάλος ασθενής,
που θα χαρούµε να τον δούµε να πεθαίνει.
που θα χαρούµε να του πούµε ..."άι στο διάολο"

Το πρόβληµα της παιδείας είναι από εκείνα τα προβλήµατα που για την επίλυσή τους
απαιτούν συνολική και εκ βάθρων αντιµετώπιση. Οποιαδήποτε προσπάθεια για επίλυση των
επιµέρους προβληµάτων που την αφορούν είναι εκ των προτέρων αποτυχηµένη κι επιπλέον
επιβαρύνει το σύνολο του προβλήµατος. Το σύστηµα παιδείας θα µπορούσε να παροµοιαστεί
µ' ένα καράβι που πλέει ακυβέρνητο σ' επικίνδυνα νερά κι απειλείται µε βύθιση. Το
πλήρωµα αυτού του καραβιού δεν ασχολείται µε την πλοήγηση, που είναι το βασικό
πρόβληµα, αλλ' αναλίσκεται στο ν' αγωνίζεται για καλύτερους µισθούς και να εστιάζει το
ενδιαφέρον του —σ' ό,τι αφορά το γενικό επίπεδο— στην κακοσυντήρηση του πλοίου.
Αγνοεί ότι τα ακυβέρνητα πλοία βυθίζονται, είτε είναι καλοσυντηρηµένα είτε όχι. Αγνοεί ότι,
αν βυθιστεί το πλοίο, δεν έχει νόηµα καµία καλή διαπραγµάτευση µισθών.
Το µείζον πρόβληµα της παιδείας σήµερα δεν είναι το οικονοµικό, όπως θέλουν να το
παρουσιάζουν εκείνοι που έχουν συµφέροντα στο χώρο της παιδείας ή προσπαθούν να
καρπωθούν πολιτικά οφέλη απ' αυτήν. Όλοι αυτοί, που περιορίζουν την επιχειρηµατολογία
τους στο οικονοµικό ζήτηµα, το κάνουν συνειδητά, για να παριστάνουν εκ του ασφαλούς
τους πολέµιους της εξουσίας, εστιάζοντας την κριτική τους σ' ένα ανώδυνο για την εξουσία
πρόβληµα. Εµφανίζονται σαν αντίπαλοι, ώστε ν' αποκοµίσουν στη συνέχεια µε ασφάλεια τα
όποια οφέλη τους. Το οικονοµικό είναι απλά µια πτυχή του προβλήµατος. Θα ήταν
πραγµατικά αφελής όποιος πίστευε το αντίθετο. Όταν δεν υπάρχουν αίθουσες διδασκαλίας
ικανοποιητικών προδιαγραφών ή δεν υπάρχει ο απαιτούµενος εξοπλισµός για την
απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων, σαφώς και το πρόβληµα είναι οικονοµικό. Λύνονται
όµως τα προβλήµατα της παιδείας εάν λυθούν τα οικονοµικά προβλήµατα;
Έστω ότι αυτά δεν υπάρχουν και τα πάντα λειτουργούν µε τον πιο τέλειο τρόπο. Έστω,
δηλαδή, ότι υπάρχει άριστη υλικοτεχνική δοµή στη δηµοτική και µέση εκπαίδευση και το
διδακτικό προσωπικό είναι απόλυτα ικανοποιηµένο οικονοµικώς και µε άπειρη διάθεση για
δουλειά. Τι θα συµβεί; Τι θ' απογίνουν όλοι οι νέοι και οι νέες, που θα φτάσουν άρτια
εκπαιδευµένοι προ των πυλών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης; Με ποιες διαδικασίες θα
εισαχθούν; Ένα σύστηµα παιδείας χαρακτηρίζεται καλό και αποδοτικό, όταν ένα µεγάλο
ποσοστό των µαθητών πληρεί πάντα τις προϋποθέσεις να παρακολουθήσει το σύνολο των
βαθµίδων του. Εάν εµείς, επιλύοντας όλα τα οικονοµικά προβλήµατα, δηµιουργήσουµε ένα
σύστηµα,
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σπουδάσουν, τι θα πρέπει να κάνουµε για να λύσουµε το επόµενο και πιο δύσκολο
πρόβληµα; Ποιοι θα µπουν στο πανεπιστήµιο; Με ποιες διαδικασίες θ' αποσπάσουµε —από
ένα τεράστιο σύνολο παιδιών µε περίπου ίσες δυνατότητες— τους λίγους εκείνους, που είναι
µέσα στις δυνατότητες των πανεπιστηµίων να φιλοξενήσουν; Βλέπουµε δηλαδή ότι,
επιλύοντας ένα πρόβληµα στη βάση, δηµιουργούµε πιο πέρα ένα σοβαρότερο.
Συνεχίζοντας τον προβληµατισµό µας, θεωρούµε ότι και πάλι δεν υφίσταται το
οικονοµικό πρόβληµα και το κράτος µπορεί να δηµιουργήσει τα πανεπιστήµια που
απαιτούνται για τη φιλοξενία αυτών των παιδιών. Τι θα συµβεί από εκεί και πέρα; Βάζεις
έναν άνθρωπο σε µια διαδικασία που κρατάει είκοσι χρόνια και στο τέλος του δίνεις ένα
άχρηστο πτυχίο; Το παιδί έχει γίνει πλέον ενήλικος και πρέπει να επιβιώσει ως τέτοιος. Όταν
το µοναδικό του εφόδιο είναι το πτυχίο, ευνόητο είναι ότι σ' αυτό θα στηριχθεί. Άλλοι
συνοµήλικοί του έµαθαν µια τέχνη, που τους δίνει τη δυνατότητα να εργαστούν,
επιτυγχάνοντας εύκολα ή δύσκολα —δεν έχει σηµασία— την αυτοσυντήρησή τους. Αυτός τι
θα κάνει; Έγινε µηχανικός ή γιατρός µόνο για χάρη της γνώσης; Θα πρέπει να ξεκινήσει
από το σηµείο µηδέν σε µια ηλικία που οι οικονοµικές του ανάγκες είναι πιεστικές και οι
γονείς αδυνατούν ν' αντεπεξέλθουν. Σ' αυτό το σηµείο προκύπτει κι ένα ηθικό πρόβληµα:
µέχρι πότε οι γονείς είναι υποχρεωµένοι ν' αντεπεξέρχονται; Μέχρι να γίνει το παιδί τους
µεσήλικος, ώστε να µπορέσει να σταθεί στα πόδια του; Πότε αυτός ο άνθρωπος θα φτιάξει
οικογένεια;
Το πρόβληµα σ' αυτό το σηµείο είναι αδύνατο να λυθεί, γιατί δεν εξαρτάται από την
πολιτική τού κράτους, παρά από τη δυναµική τής οικονοµίας. Απ' αυτό το σηµείο κι έπειτα
το πρόβληµα είναι καθαρά κοινωνικό και ξεφεύγει από το πλαίσιο που αφορά την έννοια της
παιδείας. Η υπερπαραγωγή επιστηµονικού δυναµικού απ' αυτό το σηµείο κι έπειτα απειλεί το
σύνολο της κοινωνικής δοµής, εφόσον, ακόµη και στην περίπτωση µιας εύρωστης
οικονοµίας, δηµιουργείται ένα δυναµικό ανθρώπων που συνειδητά επιλέγει την ανεργίααναµονή, ελπίζοντας κάποτε να εργαστεί στον τοµέα της ειδίκευσής του. Μιας ειδίκευσης,
που, σηµειωτέον, είναι προϊόν µακροχρόνιας και βασανιστικής πορείας. Αυτοί οι άνθρωποι
εµπιστεύτηκαν το κράτος και την πολιτική του και φυσικό είναι να περιµένουν να
εργασθούν στον τοµέα που επέλεξαν.
Τ' αδιέξοδο στο οποίο οδηγούµαστε δίνει αξία στο παράδειγµα µε το ακυβέρνητο πλοίο.
Το πρόβληµα είναι ότι πλέει ακυβέρνητο, γιατί έτσι συµφέρει τους κρατούντες. ∆εν έχει
προορισµό, δεν έχει στόχο. Έχει φορτίο για το οποίο δεν έχει προβλεφθεί το πού και το πώς
θα παραδοθεί. Το πρόβληµα είναι ότι λειτουργεί µόνο για να λειτουργεί, χωρίς να παράγει
συγκεκριµένο έργο. Κάθε χρονιά "παράγονται" επιστήµονες, µόνον επειδή και πρέπει να
λειτουργεί το σύστηµα παιδείας. Από εκεί και µετά δεν υπάρχει κανένας σχεδιασµός. Το
"πού" και το "πώς" θ' απορροφηθούν αυτοί στον τοµέα παραγωγής, είναι θέµα που δεν τ'
αγγίζει κανένας. Το σύστηµα παιδείας έχει πρόβληµα γενικό και δεν αφορά µόνο το
οικονοµικό του µέρος. Τα τρέχοντα προβλήµατα και οι προτεινόµενες λύσεις, σε συνδυασµό
µε το αδύναµο οικονοµικά κράτος, λύνουν µόνο τα προβλήµατα των καιροσκόπων, οι οποίοι
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αντιπολιτευόµενοι πολιτικοί της δεκάρας και κάποιοι συνδικαλιστές των εκπαιδευτικών, που
ονειρεύονται να γίνουν πολιτικοί.
Το πρόβληµα της παιδείας απαιτεί εκ βάθρων αντιµετώπιση και ριζικές επεµβάσεις χωρίς
προκαταλήψεις και προπαντός χωρίς παρεµβάσεις από την πλευρά αυτών που έχουν όφελος
από την προβληµατικότητά της. Πώς όµως ν' αντιµετωπίσεις ένα τέτοιο πρόβληµα, χωρίς να
γνωρίζεις το σύνολο των επιµέρους παραµέτρων που το συνθέτουν; Πώς µπορείς να
προτείνεις ή ν' απορρίψεις λύσεις, όταν δεν αντιλαµβάνεσαι το λόγο ύπαρξης του
συστήµατος παιδείας;
Γιατί υπάρχει το σύστηµα παιδείας; Όλοι κατά καιρούς εκθειάζουν την ύπαρξή του κι
επισηµαίνουν την αναγκαιότητά του. Υπάρχει άνθρωπος που να ισχυρίζεται το αντίθετο;
Πράγµατι το σύστηµα παιδείας είναι ωφέλιµο για τον άνθρωπο και χρήσιµο για την
κοινωνία. Αυτά όµως ισχύουν µόνο γι' αυτούς τους δύο; Η εξουσία γιατί αγωνιά για την
τύχη τής παιδείας και τα προβλήµατά της; Ο άνθρωπος, αιώνες τώρα, βρίσκεται σε
σύγκρουση µε την εξουσία κι έχει πλέον κατανοήσει ότι µόνο µε τη γνώση µπορεί να
βελτιώσει τη θέση του. Ποιοι όµως έχουν τη γνώση; Οι µορφωµένοι; Αν την έχουν οι
µορφωµένοι, γιατί αγωνιά το σύστηµα εξουσίας για τη εύρυθµη λειτουργία ενός άλλου
συστήµατος, που γεννά εν δυνάµει εχθρούς του; Πώς µπορεί να εξηγήσει ο άνθρωπος αυτό
το φαινόµενο; Τι επιθυµεί ο άνθρωπος από το σύστηµα παιδείας και τι η εξουσία;
Από τη στιγµή που υπάρχουν συγκρουόµενα συµφέροντα, καθίσταται αναγκαίο ν'
ανιχνεύσουµε τις επιθυµίες των αντιπάλων µερών και να εξετάσουµε το πώς έχει σχεδιαστεί
το σύστηµα παιδείας, που καταφέρνει σήµερα το θεωρητικά αδύνατο: να µην απειλείται η
φιλοσοφία τής λειτουργίας του από τους µεταξύ τους θανάσιµους αντιπάλους —που ο
καθένας για δικούς του λόγους επενδύει τις ελπίδες του σ' αυτό— και να εστιάζεται το
πρόβληµα µόνο στην οικονοµική του διάσταση. Το χαρακτηριστικό αυτού του συστήµατος,
που καταφέρνει κι ενώνει τ' αντίπαλα µέρη υπέρ του, είναι η δυνατότητά του να µεταφέρει
τη γνώση µ' οργανωµένο τρόπο σ' όλα τα µήκη και τα πλάτη του χώρου όπου εδράζεται.

Από τη στιγµή που οι άνθρωποι έχουν κατανοήσει ότι µόνο µε τη γνώση µπορούν να
βελτιώσουν την κοινωνία και κατ' επέκταση τη ζωή τους, είναι απόλυτα φυσικό να
στηρίζουν ένα τέτοιο σύστηµα. Η εξουσία ενδιαφέρεται κι αυτή µε τη σειρά της, γιατί
γνωρίζει ότι απειλείται απ' τη γνώση. Σ' αυτό το σηµείο υπάρχει φαινοµενικά αντίθεση, αλλ'
αυτό δεν συµβαίνει στην πραγµατικότητα. Η εξουσία φοβάται τη γνώση, αλλά γνωρίζει και
πώς ν' αµυνθεί. Πολεµά τη γνώση µε γνώση, επενδύοντας σ' ένα οργανωµένο σύστηµα
διασποράς της. Έχει στην κατοχή της ειδικές γνώσεις, που επηρεάζουν τη διαµόρφωση της
προσωπικότητας του ανθρώπου και σ' αυτές στηρίζεται. Γνωρίζει ότι, αν θέλει να ελπίζει
στην επιβίωσή της, θα πρέπει να επέµβει οργανωµένα και στον κατάλληλο χρόνο. Όταν ο
θανάσιµος εχθρός της είναι ο άνθρωπος ο οποίος πολεµά µε όπλο τη γνώση, είναι
αναγκασµένη να επέµβει, µε στόχο να κάνει αναποτελεσµατικό αυτόν το συνδυασµό. Όταν
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δεν µπορεί ν' αποτρέψει τη διασπορά τής γνώσης, είναι υποχρεωµένη να επέµβει στον
τοµέα "άνθρωπος". Πρέπει να επέµβει άµεσα, ώστε να δώσει στον άνθρωπο τέτοια
χαρακτηριστικά, που δεν θα του επιτρέψουν σε καµία περίπτωση να στραφεί εναντίον της,
ανεξάρτητα από το αν αυτός έχει την κατάλληλη γνώση ή όχι.
Όταν ήταν στις δυνατότητές της - -κι αυτό συνέβαινε κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα—,
στερούσε από τον άνθρωπο τη γνώση. Τα µεγάλα βασίλεια της ∆ύσης, µετά τη Γαλλική
Επανάσταση, τρόµαξαν από τις αντιδράσεις της κοινωνίας, που, µε τυφλά τις περισσότερες
περιπτώσεις χτυπήµατα, τ' απειλούσαν. Συνθήµατα, όπως η ισότητα, η αδελφοσύνη και η
παιδεία, έκαναν το σύστηµα να τρέµει. Η λύση απέναντι σ' αυτήν την απειλή βρέθηκε και
ήταν το σύστηµα παιδείας. Η εξουσία γνωρίζει ότι κινδυνεύει περισσότερο από δέκα
ανθρώπους µε γνώση κι απρόβλεπτα χαρακτηριστικά σ' ό,τι αφορά την προσωπικότητά
τους, παρά από ένα εκατοµµύριο ανθρώπους µε γνώσεις, όταν αυτοί έχουν λάβει την
κατάλληλη διαπαιδαγώγηση. Σ' αυτό το σηµείο εµφανίζεται και η αξία τού συστήµατος
παιδείας για το σύστηµα εξουσίας. Ευνουχίζει αυτούς που λαµβάνουν γνώση και τους
καθιστά ακίνδυνους. Η υποχρεωτική παιδεία για όλα τα κοινωνικά στρώµατα είχε ως στόχο
να επέµβει στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών όλων των ανθρώπων, ώστε να εξαλειφθεί
κάθε απειλή.
Το ελληνικό σύστηµα παιδείας είναι αντιγραφή των αντίστοιχων δυτικών και δεν είναι
ελληνική επινόηση.. ήταν µία από τις βασικές προϋποθέσεις για ν' αναγνωρισθεί το ελληνικό
κράτος από τις µεγάλες δυνάµεις της ∆ύσης ως ανεξάρτητο και στη συνέχεια να προσδεθεί
στο άρµα της ∆ύσης. ∆εν υπήρχε καµία περίπτωση να δεχθεί η ∆ύση ανάµεσα στα µέλη της
την Ελλάδα, χωρίς προηγουµένως να την δεσµεύσει καταλλήλως στον τοµέα της παιδείας.
Οι στόχοι του συστήµατος παιδείας δυτικού τύπου είναι να συντηρείται πάντοτε η
κοινωνική κατάσταση όπως ευνοεί την εξουσία και ταυτόχρονα να διατηρείται η δυναµική
τού οποιουδήποτε σχεδιασµού επιβάλλουν οι ισχυροί της ∆ύσης. Στόχος του συστήµατος
αυτού είναι πάντοτε ο "άνθρωπος" κι επιδίωξη είναι η κατάλληλη επέµβαση στη
διαµόρφωση της προσωπικότητάς του. Ο άνθρωπος δεν έπρεπε ν' αφεθεί ελεύθερος να
σκέφτεται, αντλώντας γνώσεις ανεξέλεγκτα, που θα είχε ως αποτέλεσµα να ισχυροποιείται
διαρκώς. Έπρεπε να µάθει να φοβάται την εξουσία, να περιµένει από τους εξουσιαστές να
του λύσουν τα προβλήµατά του κι επιπλέον να µάθει να θυσιάζεται γι' αυτούς. Αυτό, που
φαινοµενικά φαντάζει δύσκολο —αν σκεφτεί κάποιος την πολύπλοκη ψυχοσύνθεση του
ανθρώπου—, για το σύστηµα είναι εξαιρετικά απλό.
∆ύο µαθήµατα µέσα στο πρόγραµµα των µαθηµάτων είναι υπεύθυνα για την
εγκληµατική επέµβαση εις βάρος του ανθρώπου: τα θρησκευτικά και η ιστορία. Στην πιο
τρυφερή ηλικία του ανθρώπου κι αµέσως µόλις αρχίσει ν' αντιλαµβάνεται τον κόσµο,
επεµβαίνουν οι εγκληµατίες και µολύνουν την ψυχή του. ∆εν διδάσκουν στα παιδιά το Λόγο
του Υιού του Θεού του Χριστού, αλλά διδάσκουν την ιουδαϊκή εκδοχή περί Θεού. Τα παιδιά
µαθαίνουν να φοβούνται έναν Θεό, που τιµωρεί σκληρά αυτούς που δεν εκτελούν το
θέληµά Του. Μαθαίνουν ότι Αυτός ο Θεός διαχωρίζει τους ανθρώπους σ' εκλεκτούς και µη.
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Μαθαίνουν να µην προσπαθούν να λύσουν τα προβλήµατά τους µόνα τους, γιατί σ' όλα τα
θέµατα υπάρχει κι ένας Μωυσής.

Από τη στιγµή που τα παιδιά αρχίσουν να φοβούνται το Θεό, οι επιδιώξεις της εξουσίας
είναι εύκολο να πραγµατοποιηθούν. Είναι εύκολο πλέον να µάθουν τα παιδιά ότι ο
δάσκαλος, ο παπάς, ο πολιτικός και ο οποιοσδήποτε άλλος τους υποδεικνύεται, είναι ένας
"εκλεκτός" Μωυσής —στο επίπεδο που τον αφορά—, που πρέπει απαραίτητα να τον
σέβονται και να τον υπακούνε, γιατί ο Θεός τιµωρεί. Την εκτέλεση της τιµωρίας δεν την
αναλαµβάνει βέβαια ο Ίδιος, αλλά ο "εκλεκτός" Του. Άπειρη βία ασκείται στα σχολεία µέχρι
να µάθουν τα παιδιά να σκέφτονται όπως επιθυµούν οι κρατούντες. Οι σφαλιάρες, οι
κλοτσιές και οι εξοντωτικές εργασίες-τιµωρίες για το σπίτι, αντικατέστησαν τους κεραυνούς
του Θεού των Ιουδαίων. Εκατοµµύρια µικροί άνθρωποι βασανίστηκαν απάνθρωπα και
µόλυναν τις ψυχούλες τους, µέχρι να εµπεδώσουν ότι δεν έχουν δικαίωµα να σκέφτονται,
όταν υπάρχουν οι "ανώτεροι-εκλεκτοί" Μωυσήδες.
Αν σ' αυτήν την τραγική κατάσταση προσθέσει κάποιος και την υποχρεωτική
βαθµολογία, η εικόνα συµπληρώνεται. Η βαθµολογία έχει ως στόχο να βάλει το στοιχείο της
ανισότητας ακόµη και µεταξύ των παιδιών. Ανώτερος δεν είναι µόνον ο δάσκαλος, αλλά και
ο συµµαθητής που έχει καλύτερους βαθµούς. Οι "καλύτεροι" και "ανώτεροι" συµµαθητές
είναι αυτοί που θα γίνουν οι Μωυσήδες του µέλλοντος και άρα τους οφείλεται ένας
προκαταβολικός σεβασµός. Όταν το σύστηµα έχει ως στόχο ν' αναδεικνύει και στη συνέχεια
να προωθεί τους ακίνδυνους για τις επιδιώξεις του, εννοείται ότι αυτοί οι λιλιπούτειοι
Μωυσήδες είναι οι πλέον υποταχτικοί, οι πλέον πειθήνιοι και άρα οι πλέον βλάκες ανάµεσα
στους µαθητές.
Το δεύτερο στη σειρά επικινδυνότητας µάθηµα είναι η ιστορία. Με µέσο αυτό το µάθηµα,
το

σύστηµα

θρησκευτικών—

προσπαθεί
να

δώσει

—

εκµεταλλευόµενο

στα

παιδιά

ενός

την

προηγούµενη

συγκεκριµένου

χώρου

επέµβαση
κάποια

των
κοινά

χαρακτηριστικά, που είναι διαφορετικά απ' αυτά των παιδιών των γειτονικών χωρών, που κι
αυτές ακολουθούν την ίδια πρακτική. "Εκλεκτοί" κι "ανώτεροι" στο γενικό επίπεδο δεν είναι
µόνο οι εγχώριοι Μωυσήδες του συστήµατος, αλλά κι αυτοί που τους ακολουθούν σε σχέση
µε κάποιους άλλους. Οι Έλληνες είναι "εκλεκτοί" σε σχέση µε τους Τούρκους, οι Γάλλοι σε
σχέση µε τους Γερµανούς κλπ.. Η ιδιότητα του "εκλεκτού" µεταβιβάζεται κατ' αυτόν τον
τρόπο από τον άνθρωπο στο έθνος.
Όλα αυτά επιτυγχάνονται µε µέσον την υποκειµενική παρουσίαση των ιστορικών
γεγονότων. Παρουσιάζουν την κατάσταση µε τέτοιον τρόπο, ώστε να µπορούν να
χρησιµοποιούν εις βάρος τού ανθρώπου ό,τι πιο όµορφο έχει δηµιουργήσει η ανθρώπινη
διανόηση. Μιλάνε για ειρήνη, για κουλτούρα και πολιτισµό, τη στιγµή που προετοιµάζουν
την κοινωνία για πόλεµο. Σύµφωνα µ' αυτούς, οι "εκλεκτοί" κι "ανώτεροι" —και άρα αυτοί
οι ίδιοι— δεν αδικούν, δεν απειλούν, ούτε σκοτώνουν σαν τα ζώα. ∆υστυχώς όµως οι
"κατώτεροι" δεν τους επιτρέπουν να υπηρετήσουν την παγκόσµια ειρήνη όπως θα ήθελαν κι
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έτσι θα πρέπει —διά παν ενδεχόµενο— να είναι το έθνος πάντα έτοιµο για νέες εποποιίες.
Μαθαίνουν σε µικρά παιδιά να µισούν θανάσιµα ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, τη στιγµή
που δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουν την αλήθεια των όσων ακούνε από τους
φανατισµένους υστερόβουλους και βολεµένους βλάκες.
Ό,τι αρνητικό έχει να επιδείξει η ανθρώπινη κοινωνία οφείλεται σ' αυτά τα δύο
µαθήµατα. Ο ρατσισµός και ο εθνικισµός, που είναι τα αίτια των ανθρώπινων τραγωδιών,
είναι αποτέλεσµα της εσκεµµένα κακής διαπαιδαγώγησης. ∆εν µαθαίνει ο άνθρωπος να
σέβεται και ν' αγαπάει το διαφορετικό, παρά µαθαίνει να το κατατάσσει σε ανώτερο ή
κατώτερο και είτε να υποτάσσεται από φόβο είτε να το υποτιµά και να το µάχεται. Το
σύνολο των επιδιώξεων της εξουσίας βρίσκεται στην καλλιέργεια αυτής της νοοτροπίας.
Αυτή η νοοτροπία συντηρεί την εξουσία κι εξαιτίας αυτού του οφέλους επενδύει στον τοµέα
της παιδείας. Αυτός είναι κι ο λόγος που εξοργίζεται η εξουσία, κάθε φορά που κάποιος
προβληµατίζεται για την ανάγκη διδασκαλίας αυτών των µαθηµάτων. Μπορεί κάποιος να
προτείνει να προστεθούν ή ν' αφαιρεθούν οποιαδήποτε µαθήµατα, αλλά δεν µπορεί ούτε
καν ν' αναφερθεί σ' αυτά τα δύο. Η εξουσία συντηρείται εξαιτίας αυτής της νοοτροπίας,
γιατί ο άνθρωπος που την έχει δεν µπορεί να συνυπάρξει µ' άλλον άνθρωπο υπό καθεστώς
ελευθερίας και ισότητας. Πάντα βλέπει τον εαυτό του συγκριτικά µε τους υπόλοιπους.
Εξαιτίας της σύγκρισης, είτε θα φοβάται και θα υπακούει είτε θα υποτιµά και θα περιµένει
από τους Μωυσήδες να του πουν πώς ν' αντιδράσει. Αυτοί θα του πουν εάν οι εκάστοτε
"κατώτεροι" θα πρέπει να τιµωρηθούν ή να ευνοηθούν, όχι επειδή έκαναν κάτι, αλλά επειδή
είναι αυτοί που είναι.
Η νοοτροπία των "µορφωµένων" να βλέπουν σαν κατώτερους τους εργάτες ή των
πολιτικών, που βλέπουν σαν κατώτερους τους πολίτες, δεν είναι προϊόν προσωπικής
φιλοσοφίας, αλλά προϊόν του συστήµατος παιδείας. Ποιος δεν έχει ακούσει το δάσκαλό του
να λέει: "∆ιαβάστε, γιατί θα καταλήξετε στο τέλος εργάτες". Τι είναι δηλαδή οι εργάτες;
Ψωριάρηδες, άρρωστοι ή βλάκες; Υπάρχει µηχανή παραγωγής και άρα οικονοµία χωρίς
εργάτες; Άκρως απαραίτητοι και χρήσιµοι δεν είναι αυτοί που κατασκευάζουν αυτά που οι
εξίσου χρήσιµοι επιστήµονες δηµιουργούν; Ποιος έδωσε το δικαίωµα στο βλάκα δάσκαλο να
συγκρίνει και να περνά στο µυαλό τού µικρού παιδιού το βλακώδες συµπέρασµά του; Το
παιδί που θα γίνει επιστήµονας πώς θα βλέπει τον εργάτη; Το παιδί που θα γίνει εργάτης,
που είναι και το πιο πιθανό, πώς θ' αντιλαµβάνεται τον εαυτό του σε σχέση µε τους άλλους;
Τι θα προτείνει στα παιδιά του;
Όταν αυτά συµβαίνουν µεταξύ των µελών της κοινωνίας που απολαµβάνουν τα ίδια
δικαιώµατα, τι συµβαίνει µε τις ιδιόµορφες κοινωνικές οµάδες; Πώς θα δουν οι
"επιστήµονες" και οι εργάτες έναν πραγµατικά διαφορετικό άνθρωπο; Έναν άνθρωπο που η
διαφορετικότητά του είναι οφθαλµοφανής και όχι προϊόν σύγκρισης, που απαιτεί να
γνωρίζει κάποιος τον άλλο; Πώς θα δουν όλοι αυτοί έναν µαύρο ή έναν µουσουλµάνο, έναν
µετανάστη ή ακόµα κι έναν οµοφυλόφιλο; Πάντα µέσα στην κάθε χριστιανική κοινωνία
υπάρχει ένας υποβόσκων ρατσισµός, που είναι θέµα χειρισµού της εξουσίας το πότε αυτός
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θα εκδηλωθεί φανερά. Τα παιδιά που έχουν διαπαιδαγωγηθεί "χριστιανικά" πάντα
συγκρίνουν και πάντα είναι έτοιµα, είτε να δεχθούν την τιµωρία είτε να την επιβάλλουν. Το
σύστηµα εξουσίας όλα αυτά τα γνωρίζει και πάντα, όταν υπάρχει πρόβληµα, επιλέγει
κάποιον "κατώτερο" για να του φορτώσει τις ευθύνες. Στη συνέχεια ο λαός αναλαµβάνει τα
υπόλοιπα. Οι µετανάστες, οι Εβραίοι και οι µαύροι είναι οι πρώτοι που κατ' επανάληψη
επιλέγονται. Όταν πάλι τα προβλήµατα γίνουν πραγµατικά µεγάλα, ο "κατώτερος" που
ευθύνεται δεν βρίσκεται µέσα στην κοινωνία, αλλά είναι συνήθως ο γειτονικός λαός που
έχει "βλέψεις", απειλεί κλπ.. Όσο απλό είδαµε ότι είναι να περάσει η ιδιότητα του
"εκλεκτού" από το επίπεδο του ανθρώπου στο επίπεδο του έθνους, άλλο τόσο απλό είναι να
µετατραπεί ο ρατσισµός σ' εθνικισµό.
Η τραγική ειρωνεία για τον άνθρωπο είναι ότι οι άνθρωποι του συστήµατος γνωρίζουν
από πού προέρχονται όλα αυτά και, χωρίς ν' απειλούν τις πραγµατικές συνθήκες που
γεννούν τον ρατσισµό, αναλαµβάνουν εργολαβικά να εκφράσουν καί τον ρατσιστικό καί τον
αντιρατσιστικό λόγο. Οι υποτιθέµενοι αντιρατσιστές αγωνίζονται δήθεν να εκφράσουν έναν
"πολιτικά ορθό" λόγο, τη στιγµή που ξέρουν ότι γλυπτό µε νερό δεν γίνεται. Τα πάντα
έχουν σχέση µε τη νοοτροπία. Όπως τα παιδιά, διαβάζοντας το Λόγο του Υιού του Θεού του
Χριστού ή του Πλάτωνα ή του Σωκράτη κλπ. —που το ίδιο το σύστηµα της παιδείας τους
προσφέρει—, δεν αλλάζουν νοοτροπία, έτσι και οι λαοί λειτουργούν σαν να µην ακούνε.
Μπορείς να καθυστερήσεις ορισµένα φαινόµενα, αλλά όχι ν' αλλάξεις την πραγµατική
κατάσταση.

Παιδιά

που

έχουν

συνηθίσει

να

τιµωρούνται

από

"ανώτερους",

όταν

ενηλικιωθούν, κάθε φορά που θα προκύπτει πρόβληµα, θ' αναζητούν ανάµεσα στους
"κατώτερους" τους υπεύθυνους για να τους τιµωρήσουν. Το σύστηµα πάντα θα υποδεικνύει
και τα υπόλοιπα είναι εύκολα. Οι εκλεκτοί του συστήµατος είναι πάντα στο απυρόβλητο,
γιατί τους "ανώτερους" δεν τους απειλούν ποτέ τέτοιοι άνθρωποι. Ένας τέτοιος άνθρωπος
µπορεί να κάψει ζωντανό έναν µετανάστη, αλλά, όταν δει µπροστά του ακόµα κι έναν
πολιτικό που µισεί, θα φοβηθεί. Ο άνθρωπος αυτός, εξαιτίας της βίας που ασκήθηκε σε
βάρος του κατά την παιδική του ηλικία, δεν µπορεί —και µέχρι να πεθάνει— να ξεπεράσει το
φόβο που νιώθει απέναντι στους "εκλεκτούς".
Αυτό που πρέπει να εξετάσουµε τώρα είναι το πώς κατάφερε το σύστηµα εξουσίας να
σχεδιάσει ένα σύστηµα παιδείας, που να λειτουργεί µ' αυτήν τη φιλοσοφία. Ενώ θεωρητικά
βρισκόταν µε το "µαχαίρι στο λαιµό", κατόρθωσε να επιβιώσει και να ισχυροποιηθεί. Πώς οι
άνθρωποι, που µισούσαν τους "εκλεκτούς", παρέδωσαν τα παιδιά τους σ' αυτούς; Οι
άνθρωποι παγιδεύτηκαν γιατί υποτίµησαν τη γνώση του συστήµατος εξουσίας και
προσπάθησαν να φερθούν πονηρά απέναντι σε παµπόνηρους.
Οι γνώσεις επέτρεψαν στο σύστηµα εξουσίας να σχεδιάσει και στη συνέχεια να
υποστηρίξει ένα σύστηµα παιδείας παγίδα. Γνώριζε η εξουσία τι θα προκύψει µετά τη
διασπορά γνώσης. Τα εθνικά κράτη, σε συνδυασµό µε τη βιοµηχανική επανάσταση, θα
οδηγούσαν την κοινωνία στην αστικοποίηση. Αυτό συνεπάγεται τη δηµιουργία πολλών
υποσυστηµάτων που απαιτούν επάνδρωση. Υποσυστήµατα που θα είχαν ως αντικείµενο την
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εκπαίδευση, την αστυνόµευση, την άµυνα κλπ.. Καλλιέργησε έναν τύπο παιδείας που
συντηρεί την αντίληψη περί ανωτερότητος, αλλά γνώριζε ότι µπορούσε να ευνοήσει τους
"ανώτερους" που θα προέκυπταν. Όποιος έµπαινε στην προβλεπόµενη διαδικασία µέχρι
τέλους, δεν αισθανόταν µόνο ανώτερος, αλλά αµειβόταν και συνεπώς ζούσε ως τέτοιος.
Αυτοί όλοι αποτελούσαν τα πρότυπα που έλκυαν τους άλλους. Αυτοί έδιναν νόηµα στο λόγο
του δασκάλου, που προέτρεπε τους µαθητές να διαβάζουν για να µην µείνουν εργάτες. Από
τη στιγµή που υπάρχουν τα πρότυπα, τα πάντα είναι εύκολα. Ήταν στις δυνατότητες της
εξουσίας να δηµιουργήσει µία δοµή που θ' αναλάµβανε να ελέγξει την πορεία τού
ανθρώπου µέχρι την κατάκτηση του στόχου. Από τη στιγµή που οι άνθρωποι δέχονται αυτές
τις συνθήκες, τα πάντα σχεδιάζονται µε τρόπο που να ικανοποιεί το σύστηµα.
Η διαδικασία, µέχρι την κατάκτηση του στόχου, έγινε χρονοβόρος, επίπονη και
βασανιστική. Η αυστηρότητα και η πειθαρχία ήταν κάτι το αναµενόµενο, εφόσον έπρεπε οι
µαθητές στην πορεία —συνεχώς και για τον οποιονδήποτε λόγο— να τιµωρούνται, ώστε
όταν φτάσουν στον στόχο τους να έχουν τα επιθυµητά χαρακτηριστικά: φόβο απέναντι
στους "ανώτερους" κι αυστηρότητα απέναντι στους "κατώτερους". Μ' αυτήν τη διαδικασία
κατόρθωνε το σύστηµα παράλληλα και το εξής σηµαντικό: εξόντωνε κι αυτούς που θα
µπορούσαν να γίνουν επικίνδυνοι. Ο υγιής άνθρωπος δεν αντέχει µια τόσο χρονοβόρα και
αυστηρή διαδικασία. Είναι θέµα χρόνου ν' αντιδράσει. Αυτήν την αντίδραση περιµένει το
σύστηµα και τον τιµωρεί. Τιµωρεί µ' οποιοδήποτε µέσο κι ανελέητα, εφόσον το αντιδραστικό
"στοιχείο" ποτέ δεν θα "βολευτεί". Αυτός είναι κι ο λόγος που πολλά παιδιά εγκαταλείπουν
το σχολείο παρ' όλη την υλική και ηθική υποστήριξη των γονέων τους. Από τότε που
δηµιουργήθηκε το σύστηµα παιδείας αυτού του τύπου, µ' αυτόν τον τρόπο λειτουργεί. Ο
άνθρωπος απαγορεύεται να σκέφτεται. Απαγορεύεται να είναι διαφορετικός. Η υπακοή είναι
η µόνη αρετή-προσόν που τυγχάνει ανταµοιβής.
Πώς όµως επέτρεψαν οι άνθρωποι να σχεδιαστεί ένα τέτοιο σύστηµα, που βιάζει τις
ανθρώπινες ψυχές και παραµορφώνει τον άνθρωπο; Σ' αυτό το σηµείο εµφανίζεται η
πονηριά τού ανθρώπου, που αποδεικνύεται "µπούµερανκ" γι' αυτόν. Η διαπαιδαγώγηση του
ανθρώπου είναι µία διαδικασία που απαιτεί χρόνο, προσήλωση, αγάπη και γνώση. Για µια
υγιή οικογένεια είναι η πιο γλυκιά και σπουδαία υποχρέωση των γονέων. Είναι έργο ζωής
για τους γονείς η σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Το πρόβληµα σ' αυτό το σηµείο
εµφανίζεται. Η βάση της χριστιανικής κοινωνίας, που είναι η οικογένεια που λειτουργεί µε
τα "χριστιανικά πρότυπα", δεν είναι υγιής. Η οικογένεια, που την συνθέτουν γονείς χωρίς
γνώσεις και µε µόνο εφόδιο τον λόγο των πατέρων της εκκλησίας τον οποίο εκφράζουν οι
παπάδες, έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της την έννοια της "εξουσίας". Η εξουσία δηµιουργεί
ρόλους και οι ρόλοι καταστρέφουν τις σχέσεις µεταξύ των µελών της οικογενείας. Είναι
θέµα χρόνου, από τη στιγµή που καταστρέφονται αυτές οι σχέσεις, µαζί µε την έννοια της
"εξουσίας" να µπει µέσα στην οικογένεια τόσο η έννοια της "υπακοής" όσο και της "βίας",
είτε σωµατικής είτε ψυχολογικής, εφόσον η ανυπακοή τιµωρείται.
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Το παιδί, που είναι ένας µικρός άνθρωπος, έρχεται πολύ γρήγορα αντιµέτωπο µε τη βία,
εφόσον, είτε επειδή δεν γνωρίζει τι να κάνει είτε επειδή αντιδρά ενστικτωδώς, δεν υπακούει
στην εξουσία. Εδώ ακριβώς έρχεται σε επαφή το άσχηµο σύστηµα παιδείας µε την άρρωστη
οικογένεια και δηµιουργείται ο απαραίτητος "κοινός τόπος". Το παιδί γνωρίζει τη βία πρώτα
στο σπίτι του και µετά στο σχολείο. ∆εν γνωρίζει µια διαφορετική κατάσταση στο σχολείο,
ώστε ν' αντιδράσει και να προκαλέσει στη συνέχεια την αντίδραση των γονιών, που θα είχε
ως αποτέλεσµα ν' αποκαλυφθεί η εγκληµατική φιλοσοφία τού σχεδιασµού τού συστήµατος.
Απλά αλλάζουν τα πρόσωπα που ασκούν τη βία. Τα πάντα αρχίζουν κι εξελίσσονται τραγικά
για τον άνθρωπο από τη στιγµή που το ζητούµενο γίνεται η υπακοή. Ο µικρός ανθρωπάκος
βρίσκεται ξαφνικά µόνος του να πολεµά Θεούς και δαίµονες. Στην πιο τρυφερή ηλικία, αντί
ν' απολαµβάνει χάδια, αντιµετωπίζει τη βία σ' όλες της τις µορφές. Βία πρωτόγονη από
άσχετους γονείς, είτε για τον "κόσµο" που κρίνει είτε για το "καλό", και βία επαγγελµατικού
επιπέδου από τους επαγγελµατίες που σχεδίασαν το σύστηµα παιδείας. Η κοινή επιδίωξη της
υπακοής ανάµεσα στην οικογένεια και στο σύστηµα παιδείας δίνει τη δυνατότητα στο
δεύτερο να ζητά και ν' αποσπά από τους γονείς το δικαίωµα της διαπαιδαγώγησης, που είναι
αποκλειστικό δικαίωµα και υποχρέωση των γονέων.

Ο µέσος χριστιανός, επειδή είναι πολύ απασχοληµένος, είτε µε τη δουλειά του είτε µε τα
καφενεία, ξεφορτώνεται κατ' αυτόν τον τρόπο ένα µεγάλο πρόβληµα. Όσο σκληρή κι αν
φαίνεται η λέξη "ξεφόρτωµα" είναι η µόνη που µπορεί να περιγράψει την πραγµατικότητα.
Φέρνει στον κόσµο µια ντουζίνα παιδιά και είναι ήσυχος γιατί τα υπόλοιπα τ' αναλαµβάνει το
σύστηµα. Αυτός είναι που θα πάει στο δάσκαλο να τον ενθαρρύνει ν' ασκήσει βία σε
περίπτωση ανυπακοής του παιδιού του κι αυτός είναι που "φιλοσοφώντας" στα καφενεία θα
ξεστοµίσει: "Πού περιµένεις να πάει η κοινωνία; Εδώ δεν αφήνουν τον δάσκαλο να χτυπάει
τα παιδιά.. εµείς παλιά τον τρέµαµε τον δάσκαλο.. έχουν καταστρέψει τον τόπο αυτοί οι
προοδευτικοί µε τις βλακείες τους". Τα λέει και τα πιστεύει. Ό,τι κάνει το πιστεύει. Παραδίδει
τα παιδιά του στο σύστηµα χωρίς ενοχές, γιατί νοµίζει ότι σε κάθε περίπτωση θα είναι
σωστός γονέας. Αν το παιδί του υπακούει µέχρι το τέλος, κάπου θα "βολευτεί" κι αυτός θα
καµαρώνει, επειδή θα νοµίζει ότι έκανε το καθήκον του. Αν δεν "βολευτεί" θ' έχει µάθει
τουλάχιστον να υπακούει κι αυτό είναι "καλό" εφόδιο για τη ζωή. Όλοι θέλουν στη δούλεψή
τους υπάκουους εργάτες. Όλοι θέλουν στη δούλεψή τους ανθρώπους που να τους
εκµεταλλεύονται και να µην διαµαρτύρονται. Ο "ανώτερος" εργοδότης επιθυµεί σωστά
εκπαιδευµένο "κατώτερο" εργάτη.
Το σύστηµα, µε τη σύµφωνη γνώµη των γονέων, λειτουργεί κατ' αυτόν τον τρόπο
απρόσκοπτα. Σαν γιγαντιαίος Προκρούστης, παίρνει τους ανθρώπους και τους φέρνει στα
µέτρα που επιθυµεί. Μία τεράστια βιοµηχανία παραγωγής ανθρώπων, που αδιαφορεί για
κλίσεις, ταλέντα, ευαισθησίες και παράγει υπάκουους πολίτες, στρατιώτες, εργάτες.
Ανθρώπους που αγαπούν και µισούν ό,τι τους υποδεικνύουν. Ανθρώπους που σ' όλη τους
τη ζωή είτε θα καρπαζώνουν είτε θα καρπαζώνονται.
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Αυτά τα φαινόµενα παράγει το σύστηµα της παιδείας κι αυτά απαιτούν άµεση
αντιµετώπιση. Γνωρίζοντας από πού προέρχονται τα άσχηµα χαρακτηριστικά τής κοινωνίας,
είναι αναγκαίο να επέµβουµε στην πηγή των προβληµάτων. Είναι αναγκαίο ν' αλλάξουµε τα
λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήµατος παιδείας, που αναπαράγει διαρκώς τους ίδιους
"προβληµατικούς" ανθρώπους, µε αποτέλεσµα να συντηρείται η "προβληµατική" κοινωνία.
Πρέπει ν' αλλάξουµε το σύνολο της φιλοσοφίας που διέπει τη λειτουργία τού συστήµατος
παιδείας. Θα πρέπει να επανεξετάσουµε τον ρόλο ύπαρξής του και στη συνέχεια να το
προσαρµόσουµε στις ανάγκες του ανθρώπου και της κοινωνίας και όχι της εξουσίας.
Αυτό σηµαίνει απλά ότι θα πρέπει να διατηρηθεί µέσα στην κοινωνία ένα εκπαιδευτικό
σύστηµα µε συγκεκριµένους στόχους, αλλά και συγκεκριµένες αρµοδιότητες. Κατ' αρχήν
πρέπει να το αποσυνδέσουµε από την έννοια της "διαπαιδαγώγησης". Η διαπαιδαγώγηση
είναι καθαρά υποχρέωση και καθήκον των γονέων. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να
παρέχει στους γονείς το σύνολο των εφοδίων που απαιτεί η πράξη αυτή. Είναι υποχρεωµένη
ακόµη και να τους εκπαιδεύσει η ίδια για τη ανάληψη αυτού του ρόλου. Σήµερα η λογική
της παιδείας είναι ότι το παιδί πάει στο σχολείο "για να γίνει άνθρωπος". Στο µέλλον θα
πρέπει να είναι ότι το παιδί "είναι άνθρωπος" και πάει στο σχολείο "για να πάρει τα εφόδια
που του χρειάζονται". Εάν αφαιρεθεί η αρµοδιότητα της διαπαιδαγώγησης από το σχολείο,
ευνόητο είναι ότι αφαιρείται απ' οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραµµα το µάθηµα των
θρησκευτικών, που αποτελεί και τον υπ' αριθµό ένα κίνδυνο. Από τη στιγµή που ο
άνθρωπος διαπαιδαγωγείται στο σπίτι του, εκεί θα µάθει και τα περί Θεού. Είναι θέµα
λογικής. Όταν ο γονέας δίνει µε τις καλύτερες προθέσεις ό,τι καλύτερο έχει, εννοείται ότι
θα δώσει στο παιδί του και την πίστη του. Είναι ιδανικό για το παιδί να µάθει για τον ΘεόΠατέρα από τον φυσικό του τον πατέρα, που το λατρεύει και το υπηρετεί.
Αυτό που περιγράψαµε ως ιδανικό θα στερήσει από το σύστηµα τη δυνατότητα να
καλλιεργήσει τη νοοτροπία που γεννάει τον ρατσισµό. Αυτό θα συµβεί, γιατί το παιδί, που
µαθαίνει τα περί Θεού από τον πατέρα του, δεν µπορεί ν' αντιληφθεί τον Θεό των Ιουδαίων.
∆εν µπορεί ν' αντιληφθεί και άρα να λατρέψει έναν Θεό-Πατέρα, που δίνει το δικαίωµα
στους δούλους Του —τους "εκλεκτούς"— να κλοτσούν και να φτύνουν τα παιδιά Του. Αυτά
τα παιδιά αντιδρούν στη βία των "ανωτέρων", εφόσον δεν έχουν την κατάλληλη παιδεία για
να τους αποδεχθούν. Όταν αργότερα ενηλικιωθούν είναι αδύνατον να µην συγκρουστούν
µαζί τους. Αυτά τα παιδιά, αφού διαπαιδαγωγηθούν στο σπίτι τους, είναι έτοιµα να
εισαχθούν σ' ένα εκπαιδευτικό σύστηµα, για να πάρουν ό,τι δεν είναι µέσα στις δυνατότητες
της οικογένειας να δώσει. Το εκπαιδευτικό σύστηµα πρέπει να σχεδιαστεί µε βάση τις
ανάγκες του παιδιού αλλά και της κοινωνίας.
Το παιδί, εκτός πλαισίου οικογενείας, επιθυµεί να καλύψει δύο βασικές ανάγκες. Η
πρώτη είναι να παίξει µε τους οµοίους του και η δεύτερη είναι να ικανοποιήσει την έµφυτη
περιέργειά του για τα όσα συµβαίνουν στον άγνωστο κόσµο που µόλις µπήκε. Η κοινωνία,
από την άλλη πλευρά, έχει ανάγκη από ανθρώπους που σέβονται τον "άνθρωπο" και άρα
θέλει να καλλιεργήσει την κοινωνικότητα του ανθρώπου.. επιπλέον θέλει αυτοί οι άνθρωποι
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να έχουν γνώσεις, ώστε να πολλαπλασιάσουν τις δυνατότητές τους στον τοµέα της
προσφοράς. Αυτές τις ανάγκες καλείται να καλύψει το εκπαιδευτικό σύστηµα κι αυτές
αποτελούν τα δεδοµένα που θα στηριχθεί ο σχεδιασµός του. Τα πάντα είναι εύκολα, εφόσον
οι ανάγκες του παιδιού και της κοινωνίας δεν είναι συγκρουόµενες. Με τα παιχνίδια θα γίνει
κοινωνικό και µε τα µαθήµατα γνώσης θα καλύψει την περιέργειά του.
Στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης, θα πρέπει ν' ακολουθείται ένα συγκεκριµένο
πρόγραµµα, κοινό για όλα τα παιδιά. Ο δάσκαλος, που θ' αναλαµβάνει να τα διδάξει, δεν θ'
ασκεί σε καµία περίπτωση παιδαγωγικό ρόλο. Θα γνωστοποιεί στα παιδιά τον τρόπο
εκπαίδευσης και θ' ασχολείται µόνο µ' εκείνα που αποδέχονται τους κανονισµούς. Το παιδί
που αδυνατεί να συµµορφωθεί, απλά θ' αποβάλλεται, ώστε η ευθύνη να πηγαίνει στους
πραγµατικά υπεύθυνους, που είναι οι γονείς. Ο δάσκαλος, συνεργαζόµενος µ' αυτούς, θα
περιορίζεται στο να τους περιγράφει τις αντιδράσεις του παιδιού κι από εκεί και πέρα αυτοί
θα είναι υπεύθυνοι. Αυτοί θ' αναλαµβάνουν να λύσουν το όποιο πρόβληµα προσαρµογής
έχει το παιδί τους, είτε µόνοι τους είτε µε τη βοήθεια των ειδικών.
Η διδασκαλία θα γίνεται πάντα µε τέτοιον τρόπο, ώστε τα παιδιά να µην µπορούν να
κρίνουν το ένα το άλλο. Ποτέ δεν θα πρέπει να δίνει ο δάσκαλος το δικαίωµα σε κάποια
παιδιά να ξεχωρίζουν. Η διδασκαλία πρέπει να έχει περιγραφική µορφή και ποτέ να µην
απευθύνονται ερωτήµατα προς την τάξη των παιδιών. Τα παιδιά δεν πρέπει στην πρώτη
κοινωνική τους δραστηριότητα να συγκρίνουν τους εαυτούς τους µε τους άλλους. Αυτή η
σύγκριση δηµιουργεί αυτά που ονοµάζουµε "complex". Είναι καθοριστικό για όλη τη ζωή
του ανθρώπου, αν για τον οποιονδήποτε λόγο, την πρώτη φορά που θα µιλήσει µπροστά σε
κοινό, προκαλέσει το γέλιο των υπολοίπων που θα τον κρίνουν. Το γέλιο αυτό είναι
καταραµένο και µπορεί ν' ακολουθεί κάποιον σ' όλη του τη ζωή. Το ίδιο καθοριστικό είναι να
δει συµµαθητές που απαντάνε σ' όλα τα ερωτήµατα σωστά. Σ' όλη του τη ζωή θα υποτιµά
τον εαυτό του και θα περιορίζεται στο ν' αναζητά σωτήρες-παντογνώστες. Εκτός του ότι δεν
είναι σωστό να συγκρίνονται σ' αυτήν την ηλικία τα παιδιά µεταξύ τους, εφόσον δεν έχουν
τα κατάλληλα κριτήρια και τις κατάλληλες γνώσεις, είναι και άδικο. Είναι άδικο για δύο
λόγους. Ο πρώτος λόγος έχει σχέση µε το πρόγραµµα που είναι κοινό και υποχρεωτικό για
όλους. Το περιορισµένο φάσµα των µαθηµάτων και το απεριόριστο φάσµα των ταλέντων ή
ιδιοµορφιών του ανθρώπου, δίνει τη δυνατότητα διάκρισης στα παιδιά που θα έχουν την
τύχη να υπάρχει µάθηµα που να ευνοείται η ανάδειξη του ταλέντου τους. Ο δεύτερος λόγος
και ο πιο σηµαντικός έχει σχέση µε την κατάσταση που βρίσκεται η οικογένεια του κάθε
παιδιού. Υπάρχουν πλούσιες αλλά και φτωχές οικογένειες.. µορφωµένες και αγράµµατες. Το
παιδί στην πρώτη κοινωνική του δραστηριότητα δεν θα πρέπει να αισθάνεται πλεονεκτικά ή
µειονεκτικά, εξαιτίας της κατάστασης που βρίσκεται η οικογένειά του. Αν ο δάσκαλος
ενθαρρύνει τον ανταγωνισµό, δίνει πλεονέκτηµα στα παιδιά που έχουν µορφωµένους
γονείς, κάνοντας τα υπόλοιπα να αισθάνονται κατώτερα.
Σήµερα στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση γίνονται εγκλήµατα. Οι γονείς, από άγνοια,
φορτώνουν µε γνώσεις τα παιδιά στο σπίτι, καλλιεργώντας τους το ανταγωνιστικό πνεύµα.
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Άσχετοι δάσκαλοι ενθαρρύνουν τον ανταγωνισµό, νοµίζοντας ότι θ' ανακαλύψουν και θα
συντελέσουν στην ανάδειξη της υπερδιάνοιας, τη στιγµή που ούτε η ηλικία των παιδιών
είναι κατάλληλη ούτε τα µαθήµατα που διδάσκουν είναι κατάλληλα γι' αυτήν τη λειτουργία.
Το

αποτέλεσµα

είναι

να

δηµιουργούν

"κόκορες"

κοµπλεξικούς,

που

αργότερα

θα

ξεφουσκώσουν, έχοντας όµως αποθαρρύνει άπειρα παιδιά µε δυνατότητες να διακριθούν.
Ορατό αποτέλεσµα αυτής της ολέθριας τακτικής είναι να εµφανίζονται µέσα στα δηµοτικά
σχολεία όλα τ' άσχηµα φαινόµενα της κοινωνίας. Οι φιλίες γίνονται σε συγκεκριµένα
επίπεδα. Οι "καλοί" µαθητές µε τους "καλούς", οι πλούσιοι µε τους πλούσιους κλπ..

Σ' αυτήν τη φάση απαγορεύεται κάθε εργασία εκτός σχολείου. Ό,τι κάνει το παιδί θα το
κάνει µέσα στο χώρο του σχολείου. Αυτό είναι απαραίτητο, γιατί η εργασία στο σπίτι απειλεί
τη σχέση µεταξύ παιδιού και γονέων, εφόσον η διαφορετική αντίληψη των πραγµάτων
µεταξύ ενηλίκων κι ανηλίκων ευνοεί την εµφάνιση της ανεπιθύµητης εξουσίας. Το µόνο που
επιτρέπεται είναι να παρακολουθεί ο γονέας αν το παιδί του µαθαίνει ή όχι αυτά τα οποία
στο σχολείο διδάσκονται.
Σ' ό,τι αφορά τα παιχνίδια ο στόχος είναι η ανάπτυξη της κοινωνικότητας και της φιλίας.
Παιχνίδια οµαδικά τα οποία θα µάθουν στα παιδιά να συνυπάρχουν. Σε καµία περίπτωση δεν
πρέπει να καλλιεργηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ατοµική διαφοροποίηση. Τα παιχνίδια
πάντα θα είναι τέτοια, που να µην επιτρέπουν σε κάποιο παιδί να ξεχωρίζει. Παιχνίδια χωρίς
νικητές και χαµένους. Παιχνίδια χωρίς πρωταγωνιστές και χωρίς ρόλους που απαιτούν
συγκεκριµένα προσόντα. Το παιδί πρέπει να εµπεδώσει ότι σ' εκείνο το χώρο βρίσκονται
όλοι µαζί για να περάσουν καλά και όχι για ν' αποδείξουν οτιδήποτε. Μόνον έτσι αυτό το
παιδί, ενήλικος αργότερα, θα έχει την ίδια άποψη για τους ανθρώπους και τη ζωή. Είναι
πολύ σηµαντικό για τον άνθρωπο και την κοινωνία να εκµεταλλευτούµε θετικά την
πρωτόγνωρη εµπειρία του παιδιού να ενταχθεί σε µια οµάδα παιδιών. Στόχος µας είναι να
δώσουµε στον µαθητή και µελλοντικό πολίτη να καταλάβει ότι οι άνθρωποι, παρ' όλη τη
διαφορετικότητά τους, είναι όµοιοι µεταξύ τους. Πρέπει να µάθει να αισθάνεται άνεση σε
περιβάλλον µε ανθρώπους και να µην φοβάται.
Για το παιδί, επειδή η εµπειρία είναι πρωτόγνωρη, είναι δεδοµένο ότι βλέπει τους πάντες
διαφορετικούς από τον εαυτό του. Με την εξοικείωση που ακολουθεί ξεπερνά τους αρχικούς
του φόβους κι αυτή η εµπειρία είναι καθοριστική για το µέλλον του. Αυτός είναι και ο λόγος
που δεν πρέπει να του προσφέρουµε στοιχεία να κρίνει και να συγκρίνει. ∆εν πρέπει ν'
αναζητά όµοιούς του για να αισθάνεται άνετο και ασφαλές. Η εξοικείωση πρέπει να έχει
γενικό χαρακτήρα και όχι να περιορίζεται µεταξύ οµοίων. Αν δεν το πετύχουµε αυτό, σ' όλη
του τη ζωή θ' αναζητά µέσα στην κοινωνία όµοιούς του και τους υπόλοιπους θα τους θεωρεί
διαφορετικούς και άρα ξένους αν όχι εχθρικούς. Πρέπει να καλλιεργήσουµε στο παιδί την
αντίληψη ότι όλοι οι άνθρωποι είναι όµοιοι. Μόνον µ' αυτήν την αντίληψη ο άνθρωπος δεν
θα φοβάται και δεν θα κρίνει το "διαφορετικό". Αντίθετα θα µάθει να το αγαπάει, εφόσον
όλοι µαζί έχουν ως κοινό στόχο να περάσουν καλά και τίποτε άλλο. Το µαύρο παιδί είναι
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φίλος µε το λευκό ή το κίτρινο.. είναι φίλοι µεταξύ τους, γιατί το καθένα απ' αυτά συντελεί
στον κοινό στόχο, που είναι η διασκέδαση µέσω του παιχνιδιού. Τα παιδιά ποτέ δεν
αφήνονται να παίζουν µόνα τους. Η παρουσία ειδικά εκπαιδευµένου δασκάλου είναι
απαραίτητη.

Ακόµα

και

µόνο

ένα

παιδί

να

µην

λειτουργεί

καλά,

λόγω

κακής

διαπαιδαγώγησης, απειλείται το σύνολο των παιδιών. Το παιχνίδι δεν είναι διάλειµµα, είναι
διδακτική ώρα.
Η δεύτερη φάση της εκπαίδευσης θα ξεκινά µερικά χρόνια αργότερα και θα είναι
παντελώς διαφορετικής φιλοσοφίας. Η εκπαίδευση από γενική και κοινή θα γίνει ειδική και
ξεχωριστή. Τα παιχνίδια θ' αντικατασταθούν από τον αθλητισµό. Στη δεύτερη φάση το παιδί
θα επιλέγει κατευθύνσεις, ώστε να του προσφέρεται ένα συγκεκριµένο πακέτο µαθηµάτων,
που θα είναι απαραίτητο για να επιτύχει τον όποιο στόχο του. Έχοντας πάρει κατά τη
διάρκεια της πρώτης φάσης γεύση απ' όλο το φάσµα της γνώσης, θα έχει εκδηλώσει την
όποια κλίση του. Θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει µια κατεύθυνση που του ταιριάζει
περισσότερο, χωρίς αυτή η κατεύθυνση να είναι µονόδροµος ή οριστική. Σ' αυτήν τη φάση
ο ανταγωνισµός είναι κάτι το θεµελιώδες, εφόσον όλοι βρίσκονται σε χώρους που επέλεξαν
οι ίδιοι. Ανταγωνίζονται άνθρωποι µε κοινές κλίσεις και ανάλογα προσόντα. Το παιδί,
έχοντας µάθει στην πρώτη φάση ν' αγαπάει και να σέβεται το διαφορετικό, δεν έχει
πρόβληµα να καλλιεργήσει και τη δική του διαφορετικότητα. Έχοντας µάθει να κάνει φίλους
µε βάση τα γενικά ανθρώπινα κριτήρια και όχι µε βάση τα προσόντα, δεν απειλείται από
κανέναν κίνδυνο που δηµιουργεί ο ανταγωνισµός. ∆εν θ' αποµονώσει κανέναν και δεν θ'
αποµονωθεί από κανέναν αν καταβάλλει υπερπροσπάθεια να διακριθεί.
Ο σχεδιασµός του συστήµατος σ' αυτήν τη φάση θα είναι όµοιος µ' αυτόν που
ακολουθείται σήµερα στα γυµνάσια και τα λύκεια, αλλά θα λειτουργεί µε διαφορετικό
τρόπο. Ο τρόπος λειτουργίας του θα µοιάζει µε τον τρόπο που λειτουργούν σήµερα τα
πανεπιστήµια. Θα υπάρχουν τάξεις-έτη για τους µαθητές, αλλά δεν θα υπάρχουν γενικές
προαγωγικές εξετάσεις. Θα υπάρχουν µόνον εξετάσεις µαθηµάτων. ∆εν θα περνούν µε
εξετάσεις οι µαθητές τις τάξεις, αλλά θα περνούν µαθήµατα που θα τα κατοχυρώνουν.
Το αδιάβλητο των εξετάσεων θα προστατεύεται από τους ίδιους τους µαθητές. Αυτό
είναι δεδοµένο, γιατί τα υπό κατοχύρωση µαθήµατα θα είναι ο πλούτος και το διαβατήριο
του µαθητή για το µέλλον. Κανένας δεν βοηθά εν δυνάµει αντιπάλους του, αφήνοντάς τους
ν' αντιγράφουν. Κανένας δεν επιτρέπει να ευνοούν οι καθηγητές τους αντιπάλους. Οι
µαθητές γνωρίζουν ο ένας τις ικανότητες του άλλου. Η εύνοια είναι αδύνατον να µην
καταγγελθεί. Αν ένας καθηγητής αποδειχθεί ότι ευνόησε κάποιον θα πρέπει να πηγαίνει µε
συνοπτικές διαδικασίες κατ' ευθείαν σπίτι του, χωρίς να του αναγνωρίζεται το παραµικρό,
λόγω της προηγούµενης άψογης λειτουργίας του.
Οι µαθητές θ' ακολουθούν θεωρητικά µια κοινή πορεία, αλλά η διαφορά θα βρίσκεται
στα κατοχυρωµένα µαθήµατα. Μπορεί δηλαδή δύο παιδιά στην ίδια τάξη-έτος να έχουν
τεράστια διαφορά µεταξύ τους. Ο ένας να έχει κατοχυρωµένα τα περισσότερα µαθήµατα και
ο άλλος ελάχιστα. Η παράδοση των µαθηµάτων θα γίνεται µε τρόπο ανάλογο αυτού που
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εφαρµόζεται στα πανεπιστήµια. Ο µαθητής δεν θα εξετάζεται, γιατί, όταν η πορεία του
κρίνεται µ' άλλους τρόπους, αυτό δεν έχει νόηµα. Σήµερα η εξέταση είναι αναπόφευκτη και
αναγκαία, γιατί το σύστηµα πρέπει να ελέγχει αυτούς που προάγει από µια κατώτερη τάξη
σε µια ανώτερη. Μία άλλη ιδιοµορφία του συστήµατος αυτού είναι η δυνατότητα που θα
παρέχει στους ταλαντούχους να επιταχύνουν. Επειδή οι τάξεις-έτη προβλέπουν µαθήµατα
(αριθµό, βαθµό δυσκολίας) µε βάση τις συµβατικές δυνατότητες των µαθητών, θα δίνεται η
δυνατότητα σ' αυτούς που ξεφεύγουν από τα συνηθισµένα επίπεδα ικανοτήτων να
προχωρούν µε διαφορετικούς ρυθµούς. Κάθε φορά που ένας τέτοιος µαθητής θ'
αντιλαµβάνεται ότι µπορεί ν' αλλάξει επίπεδο θα εξετάζεται. Με εξετάσεις, δηλαδή, κάποιος
θα µπορεί σε ένα χρόνο να περάσει µαθήµατα που κάποιος —συµβατικά βαδίζοντας— θα
περνούσε σε περισσότερα χρόνια. Στα µαθηµατικά, για παράδειγµα, ένα παιδί που θα είναι
ταλαντούχο και προσπαθεί, θα µπορεί σ' ένα χρόνο να περάσει την ύλη που θα διδάσκεται
σε τρεις τάξεις-έτη. Από τη στιγµή που θα συµβεί αυτό, θα µετακινείται µόνο για το µάθηµα
αυτό στην ανάλογη τάξη-έτος. Ό,τι περνάει ο µαθητής θα κατοχυρώνεται και θα µπαίνει στο
φάκελό του. Η βαθµολογία δεν θα έχει νόηµα, γιατί σ' αυτήν την περίπτωση η φιλοσοφία
της εκπαίδευσης θα είναι διαφορετική. ∆εν είναι όπως στο πανεπιστήµιο, όπου υπάρχει ένας
συγκεκριµένος αριθµός µαθηµάτων που δίνει ένα ίδιο πτυχίο σ' όλους και η βαθµολογία
προσδιορίζει υποτίθεται τη διαφορά µεταξύ των οµοίων.
Σ' αυτό το σύστηµα δεν θα υπάρχει αφετηρία και τερµατισµός, αλλά πορεία. Αν ένα
παιδί δεν γνωρίζει απόλυτα το µάθηµα που κατοχυρώνει, στην επόµενη βαθµίδα θα
κολλήσει χειρότερα. Αυτό το σύστηµα δεν επιτρέπει την εµφάνιση του φαινοµένου της
παραπαιδείας και κάνει απαγορευτική την ανάπτυξη της ιδιωτικής παιδείας. ∆εν έχει νόηµα
να πληρώνει ο γονέας φροντιστήρια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Σήµερα το κάνει,
γιατί ο τίτλος είναι το ζητούµενο κι αυτός δίνει τη δουλειά. Η φιλοσοφία σ' αυτό το σύστηµα
είναι ότι δεν υπάρχει τίποτε που να είναι κοινό για όλους. Ο καθένας είναι ξεχωριστός και
διαφορετικός από τους υπόλοιπους. Ο φάκελος του καθενός θα περιέχει επακριβώς τα
προσόντα τού κατόχου του. Όταν θα βγει στην αγορά εργασίας δεν θα ζητάει µια δουλειά
επειδή είναι τελειόφοιτος λυκείου ή κάτοχος κάποιου πανεπιστηµιακού τίτλου, αλλά γιατί
είναι αυτός που είναι. Θα ζητάει τη δουλειά γιατί το επιτρέπουν οι γνώσεις του και όχι
επειδή ανήκει σε κάποιο σύνολο που πληρεί τ' απαιτούµενα προσόντα.
Η σηµερινή τριτοβάθµια εκπαίδευση σ' αυτήν τη φάση θα εντάσσεται και δεν θ' αποτελεί
ξεχωριστή φάση. Η ένταξή της δεν θ' αποτελέσει πρόβληµα, γιατί δεν αλλάζει τη γενικότερη
φιλοσοφία της. ∆εν θα χρειαστεί να χτιστούν πανεπιστήµια σε κάθε πόλη, παρά θα
χρησιµοποιηθούν τα υπάρχοντα. Αν ένας µαθητής, για παράδειγµα, θα θέλει να γίνει
πολιτικός µηχανικός, θα κάνει το εξής. Θα κατοχυρώνει στην πόλη του το σύνολο των
µαθηµάτων, που είναι στις δυνατότητες της σηµερινής µέσης εκπαίδευσης να προσφέρει,
και στη συνέχεια θα παρακολουθεί τα µαθήµατα του σηµερινού πανεπιστηµίου σε άλλη
πόλη. Από τα πανεπιστήµια θ' αφαιρεθούν τα µαθήµατα που µπορούν να διδαχθούν µε
άνεση σ' οποιαδήποτε άλλη πόλη και θα παραµείνουν µόνον εκείνα που απαιτούν υποδοµή
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και απόλυτα εξειδικευµένο διδακτικό προσωπικό. Η χηµεία της ιατρικής, για παράδειγµα,
µπορεί να διδαχθεί οπουδήποτε υπάρχει αίθουσα διδασκαλίας.. δεν συµβαίνει όµως το ίδιο
µε το µάθηµα της ανατοµίας. Η εισαγωγή στο αντίστοιχο του σηµερινού πανεπιστηµίου δεν
θ' απαιτεί εξετάσεις ή κάποιες άλλες διαδικασίες. Απλά ο µαθητής θα εγγράφεται στο
αντίστοιχο έτος-τάξη που θα αποτελεί συνέχεια των προηγουµένων. Από εκεί και πέρα θα
συµβαίνει ό,τι και σήµερα. Αν για το πτυχίο του πολιτικού µηχανικού και άρα για τη
δυνατότητα άσκησης του συγκεκριµένου επαγγέλµατος απαιτούνται "Χ" συγκεκριµένα
µαθήµατα, το ίδιο θα συµβαίνει και σ' αυτό το σύστηµα. ∆εν υπάρχει πτυχίο, αλλά υπάρχει
ως "minimum" προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλµατος η κατοχύρωση του συνόλου
των προβλεποµένων µαθηµάτων. Σ' αυτό το επίπεδο, που αφορά την επαγγελµατική
αρτιότητα, θα θεωρούνται όλα τα µαθήµατα που προβλέπονται στο σύνολο της φάσης ως
προαπαιτούµενα.

∆εν

θα

µπορεί,

δηλαδή,

κάποιος

να

πάρει

άδεια

εξασκήσεως

επαγγέλµατος, επειδή κατοχύρωσε µόνο τα "Χ" µαθήµατα του πολυτεχνείου. Θα πρέπει να
έχει κατοχυρώσει το σύνολο των µαθηµάτων που οδηγούν εκεί.
Σ' αυτό το σηµείο κάποιος θα προβληµατιστεί για το πόσο εφικτό θα είναι να έχουν όλοι
τη δυνατότητα να εγγράφονται µ' αυτόν τον τρόπο στο ισοδύναµο των σηµερινών
πανεπιστηµίων. Πρόβληµα δεν θα υπάρξει, γιατί η δυνατότητα ανάγεται στη σφαίρα του
θεωρητικού. Όταν οι µαθητές προχωρούν ανάλογα µε τις δυνατότητές τους, εννοείται ότι
µόνον οι καλύτεροι θα ελπίζουν σε δουλειά. Ο µαθητής που δεν έχει δυνατότητες
καθυστερεί και σε εκείνο το διάστηµα οι άλλοι εµπλουτίζουν τους φακέλους τους µε
επιπλέον µαθήµατα υψηλοτέρου επιπέδου εξειδίκευσης. Όλοι µπορούν να κατοχυρώσουν σε
κάποια χρόνια τα µαθήµατα που απαιτούνται ως ελάχιστο όριο, αλλά στην ίδια ηλικία
κάποιοι θα έχουν το προβάδισµα. Αν σ' αυτούς υπολογιστούν και οι νεότεροι που
προστίθενται στο υπάρχον σύνολο, τότε τα πράγµατα δυσκολεύουν για τους µέτριους. ∆εν
αξίζει να συνεχίζει κάποιος την εξειδικευµένη εκπαίδευση, όταν δεν έχει καµία ελπίδα να
εργαστεί στον αντίστοιχο τοµέα. Οι µαθητές γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή τις δυνατότητές
τους,

αλλά

και

την

πορεία

των

ανταγωνιστών.

Οι

µέτριοι

έχουν

συµφέρον

να

εγκαταλείψουν τον άνισο αγώνα στο χώρο της επιστήµης και της έρευνας. Εάν θέλουν να
ελπίζουν σ' επαγγελµατική αποκατάσταση, θα πρέπει να στραφούν προς το χώρο της
παραγωγής. Θα συνεχίζουν την εκπαιδευτική τους πορεία, αλλά θα τους ενδιαφέρει να
κατοχυρώσουν µαθήµατα που θ' αφορούν την εφαρµοσµένη τεχνολογία παραγωγής. Αυτά
τα µαθήµατα είναι τα µαθήµατα που αυτή τη στιγµή διδάσκονται στα ΤΕΙ.
Το πρόβληµα της αναξιοκρατίας είναι αδύνατον να µην εκλείψει. Το "βόλεµα", που
αφορά τον δηµόσιο τοµέα και τις επιλεκτικές προσλήψεις, θα πάψει να υφίσταται ως
φαινόµενο. Σήµερα για κάποια πρόσληψη απαιτούν ως προϋπόθεση ένα συγκεκριµένο
πτυχίο κι ευνοούν τους "ηµετέρους". Στο µέλλον θα ζητούν ως προϋπόθεση το αντίστοιχο
των µαθηµάτων που εκφράζει το σηµερινό πτυχίο, αλλά θα προσλαµβάνεται ο καλύτερος. Ο
καλύτερος όχι υποκειµενικά, αλλά αυτός που θα έχει έστω κι ένα παραπάνω µάθηµα
κατοχυρωµένο από τους υπόλοιπους. Σ' ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τοµέα, εκεί δεν θα υπάρξει
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πρόβληµα, εφόσον το "βόλεµα" συνεπάγεται καταστροφή. Οι ιδιώτες πάντα προσλαµβάνουν
τους καλύτερους για να επιβιώσουν.
Επειδή στην αρχή του προβληµατισµού µας θεωρήσαµε ως µέγα πρόβληµα την
υπερπαραγωγή επιστηµονικού δυναµικού, είµαστε υποχρεωµένοι να καλύψουµε τις όποιες
ενστάσεις υπάρχουν. Αυτό το σύστηµα είναι δυνατόν να οδηγήσει στην υπερπαραγωγή
τέτοιου δυναµικού. Αυτό όµως θα είναι θετικό και όχι αρνητικό φαινόµενο. Είναι τελείως
διαφορετική κατάσταση αυτή που θα προκύψει µ' αυτή που υφίσταται σήµερα. Την
κοινωνική

γαλήνη

την

απειλεί

µια

νέα,

που,

αναζητώντας

δουλειά,

συστηµατικά

παρενοχλείται σεξουαλικά. Μια νέα που µορφώθηκε και βλέπει τους "ανώτερους" εργοδότες
να εξετάζουν περισσότερο το σώµα της, παρά τ' αποδεικτικά στοιχεία των σπουδών της. Την
κοινωνική γαλήνη απειλεί επίσης ένας τριαντάχρονος που δεν µπορεί ν' ασχοληθεί µε το
αντικείµενο που επέλεξε. Είναι εξοργισµένος και απειλητικός γιατί είναι θύµα. Είναι θύµα
ενός κράτους ανεύθυνου, που δεν φρόντισε να τον ενηµερώσει για τις όποιες δυνατότητες
υπάρχουν να εργαστεί. Είναι θύµα, γιατί βλέπει την αναξιοκρατία και δεν µπορεί ν'
αντιδράσει. Βλέπει τους "ηµετέρους" να "βολεύονται" και τον πνίγει η αδικία. Έχει τροµερές
υποχρεώσεις, χωρίς καµία προοπτική ν' αντεπεξέλθει. Έχει τέλος από πίσω του µια
οικογένεια που τον στήριξε στην επιλογή του µε κάθε θυσία για πολλά χρόνια και που άθελά
της είναι ένα τεράστιο ψυχολογικό βάρος.
Εξαιτίας του προτεινοµένου συστήµατος στην ίδια κατάσταση θα βρεθεί κάποιος σε
ηλικία κάτω των είκοσι ετών και σ' αυτήν την ηλικία τίποτε δεν είναι τραγικό. Όπως σήµερα
δεν απειλείται η κοινωνική γαλήνη από τους απόφοιτους λυκείου, έτσι και στο µέλλον δεν θ'
απειλείται. Σ' αυτήν την ηλικία µπορεί κάποιος να είναι ικανοποιηµένος και µόνο µε τη χαρά
της µόρφωσης κι ας µη συνδέεται µε τη έννοια της επαγγελµατικής αποκατάστασης. Αν σ'
αυτό προστεθεί και η απόλυτη αξιοκρατία, τότε δεν µπορούµε να µιλάµε για κοινωνικό
πρόβληµα. Η αδικία είναι η γενεσιουργός αιτία όλων των εντάσεων. Οι καλύτεροι σε κάθε
περίπτωση θ' ασχοληθούν επαγγελµατικά µε το αντικείµενο που επέλεξαν. Η εργασία θα
είναι το βάθρο των νικητών. ∆εν υπάρχει αθλητής που να συµµετείχε σε αγώνα και επειδή
δεν νίκησε ν' αµφισβητεί την αξία του αθλητισµού και άρα την αξία του αγώνα που και ο
ίδιος είχε συµµετάσχει. Η φαινοµενική υπερπαραγωγή, θα κάνει πλούσια την κοινωνία.
Αυτοί οι άνθρωποι θ' αναβαθµίσουν µε την παρουσία τους το σύνολο των κοινωνικών,
παραγωγικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων. Αυτοί θ' αποκαταστήσουν την κοινωνική
δικαιοσύνη. Οι "ανώτεροι" πολιτικοί ή εργοδότες δεν θα µπορούν να υποτάξουν αυτά τα
άτοµα σαν "κατώτερους" πολίτες ή εργάτες. Οι τελευταίοι αναγνωρίζουν στους ανθρώπους
µόνον ειδικές ικανότητες και όχι ανωτερότητα. Αυτό το φαινοµενικά ασήµαντο είναι
τροµερά σηµαντικό και θ' αναγκάσει την εξουσία να επανεξετάσει το σύνολο των πρακτικών
της. Η ικανότητα συνδέεται µε την ανισότητα σ' ό,τι αφορά το κύρος και τη δόξα κι αυτό
είναι δίκαιο. Η ανωτερότητα συνδέεται µε τη µισθολογική ανισότητα µεταξύ των
εργαζοµένων κι αυτό είναι άδικο.
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Το προτεινόµενο σύστηµα, όπως βλέπει ο αναγνώστης, δεν προσφέρει επίσηµους
τίτλους που διαφοροποιούν σύνολα µεταξύ τους. ∆εν προσφέρει δηλαδή απολυτήρια ή
πτυχία. Το σύστηµα αυτό αναγνωρίζει επίσηµα τη γνώση που έχει ο καθένας στην κατοχή
του. Κατ' αυτόν τον τρόπο ευνοείται η αξιοκρατία και γίνεται προκλητική κάθε εύνοια. Ο
φάκελος του καθενός θα είναι η ταυτότητά του και µε βάση αυτήν θ' αναζητά το δίκιο του.
"Βόλεµα" τέλος.
Σήµερα το σύστηµα κάνει το εξής. ∆ηµιουργεί ένα πρόγραµµα που µπορούν να το
παρακολουθήσουν όλοι, αλλά µε βασική προϋπόθεση την κοινή για όλους χρονική διάρκεια.
Αυτό το κάνει για να ευνοήσει αυτούς που επιθυµεί. Τους "επικίνδυνους" για τις επιδιώξεις
του τους εξοντώνει και τις ευφυΐες τις κουράζει και τις ταλαιπωρεί. ∆ίνοντας στο τέλος
κοινούς τίτλους σ' όλους, καταφέρνει και δηµιουργεί σύνολα µε κοινά υποτίθεται προσόντα
κι ευνοεί την αναξιοκρατία. Από τα σύνολα ευνοεί όποιους θέλει, χωρίς να µπορεί κάποιος
να διαµαρτυρηθεί, εφόσον υπάρχουν κοινοί τίτλοι. Αυτά τα σύνολα των απόλυτα
διαβαθµισµένων "εκλεκτών" όλων των επιπέδων ενισχύουν την εξουσία, είτε "βολεύονται"
είτε όχι. Οι πρώτοι στηρίζουν τους "ευεργέτες" τους και οι δεύτεροι ακολουθούν τον
οποιονδήποτε τους υποσχεθεί αποκατάσταση. Οι µνηστήρες της εξουσίας κατ' αυτόν τον
τρόπο δεν πορεύονται ποτέ µόνοι. Από τη στιγµή που το σύστηµα καταφέρνει και
εξοµοιώνει τους ανθρώπους στον τοµέα της γνώσης, η µόνη "αξιοκρατία" που υπάρχει έχει
σχέση µε τη συµπεριφορά. Είναι αδύνατον να µη "βολευτούν" οι απεχθέστεροι των
"γλειφτών" και τα κάθε λογής πορνίδια.
Στη δεύτερη φάση, όπως είπαµε, τα παιχνίδια τ' αντικαθιστά ο αθλητισµός. Στόχος, σε
κάθε εκπαιδευτική φάση, είναι: η σωµατική και πνευµατική άσκηση, να έχουν κοινούς
στόχους και να υπηρετούν τον σχεδιασµό τού συστήµατος της εκπαίδευσης. Το παιχνίδι
ευνοεί την ανάπτυξη της φιλίας και το πνεύµα της ισότητας. Αυτός είναι και ο λόγος που
στην πρώτη φάση η σωµατική άσκηση συνδέεται µε το παιχνίδι. Στη δεύτερη φάση το
ζητούµενο είναι ο ανταγωνισµός και η ατοµική διαφοροποίηση στο προσωπικό επίπεδο, ενώ
στο γενικό επίπεδο είναι η ανάπτυξη του πνεύµατος της συνεργασίας. Πρέπει οι άνθρωποι,
πέρα από την προσπάθεια για την προσωπική βελτίωση, να µάθουν να συνεργάζονται
µεταξύ τους για την επίτευξη του στόχου και να βελτιώνουν κατ' αυτόν τον τρόπο καί τη
δική τους ζωή, αλλά καί να προσφέρουν στην κοινωνία. Ο αθλητισµός υπηρετεί αυτούς τους
δύο στόχους κατά τον καλύτερο τρόπο. Η έννοια της νίκης προσανατολίζει τον άνθρωπο. Τα
ατοµικά αθλήµατα προάγουν το πνεύµα του ανταγωνισµού, ενώ τα οµαδικά το πνεύµα της
συνεργασίας. Ο αθλητισµός δεν προάγει την έννοια της φιλίας και της ισότητας. Στα
ατοµικά αθλήµατα ο άλλος άνθρωπος είναι αντίπαλος που πρέπει να νικηθεί. Η ήττα και η
απογοήτευση που αυτή συνεπάγεται απειλεί τη φιλία. Στα οµαδικά αθλήµατα οι συνεργάτες
επιλέγονται ως οι πλέον ικανοί για την επίτευξη του στόχου και δεν είναι απαραίτητα φίλοι.
Ο αγαπηµένος φίλος µπορεί να µην είναι ικανός συνεργάτης. Αν επιλέξεις συνεργάτη µε
κριτήριο τη φιλία, απειλείται η φιλία σε περίπτωση αποτυχίας ή ήττας εξαιτίας του. Η πρώτη
φάση της εκπαίδευσης γι' αυτόν το λόγο είναι πολύ κρίσιµη και απαιτούνται λεπτοί
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χειρισµοί. Οι άνθρωποι πρέπει να µάθουν να γίνονται φίλοι µεταξύ τους µε βάση τον
χαρακτήρα τους. Θα πρέπει να µάθουν ν' αγαπούν τον άνθρωπο γι' αυτό που είναι,
ανεξάρτητα από τις ικανότητές του. Ν' αγαπούν τον φίλο και να µπορούν να τον
αγκαλιάζουν, αγνοώντας αν είναι επιτυχηµένος ή όχι.
Μέχρι αυτό το σηµείο είδαµε πώς µε την κατάργηση του µαθήµατος των θρησκευτικών
µπορούµε να εξαλείψουµε τον ρατσισµό και πώς µπορούµε στην συνέχεια να χτίσουµε ένα
ικανοποιητικό σύστηµα εκπαίδευσης. Αν όλος ο κόσµος ήταν ένα έθνος, αυτό θα ήταν
αρκετό. Το πρόβληµα που έχουµε µπροστά µας έχει σχέση µε τα πολλά υπάρχοντα έθνη,
που κάθε φορά που αντιµετωπίζουν προβλήµατα µετατρέπουν τον ρατσισµό σ' εθνικισµό.
Τη δυνατότητα αυτήν τη λαµβάνουν από τη χρήση του µαθήµατος της ιστορίας στα
εκπαιδευτικά τους προγράµµατα. Η ιστορία θα πρέπει να καταργηθεί σαν µάθηµα και να
παραµείνει σε άλλο επίπεδο ως αντικείµενο µελέτης για κάποιον που θα θελήσει να τη
µελετήσει ως γνωστικό αντικείµενο.
Σ' αυτό το σηµείο ακόµη και ο πιο καλοπροαίρετος αναγνώστης θα τροµάξει,
αναλογιζόµενος τις πιθανές συνέπειες της κατάργησης του µαθήµατος της ιστορίας. Θ'
ανησυχήσει για το µέλλον του τόπου, του λαού, του έθνους. Πολλοί "άνθρωποι του
πνεύµατος" έχουν διατυπώσει κατά καιρούς την άποψη ότι: "µόνο τα έθνη που γνωρίζουν
την ιστορία τους δεν χάνονται". Και ο καρκίνος δεν χάνεται, αλλά δεν χαίρεται κανένας γι'
αυτό. Τα έθνη, µε τον τρόπο που λειτουργούν, αποτελούν τον καρκίνο της ανθρωπότητας
και τροχοπέδη σε κάθε προσπάθεια επίλυσης των προβληµάτων του ανθρώπινου γένους.
Είναι ανυπόφορο βάρος για την ανθρωπότητα τα έθνη που λειτουργούν στο σύνολο τους
σαν αγέλες ζώων. Απειλούν την ειρήνη οι τεράστιες ανθρώπινες µάζες, που αγαπούν και
µισούν ό,τι τους υποδεικνύουν οι κρατούντες.
Εδώ θα πει κάποιος ότι, από τη στιγµή που τα έθνη υφίστανται είναι επικίνδυνο να
καταργήσει κάποιος το µάθηµα της ιστορίας, χωρίς αυτό να γίνει ταυτόχρονα και για όλους
τους άλλους. Είναι πράγµατι επικίνδυνο για όλους, εκτός της Ελλάδος. Όλα τα έθνη
συντηρούνται κι επιβιώνουν εξαιτίας της ιστορίας τους, εκτός της Ελλάδος. Αυτό συµβαίνει,
γιατί υπάρχει διαφορά στην αφετηρία απ' όπου ξεκίνησε το κάθε έθνος την πορεία του. Για
τα έθνη της ∆ύσης είναι θέµα επιβίωσης, γιατί οι άνθρωποι που τα συνθέτουν ξεκίνησαν σαν
δούλοι που αγωνίστηκαν για την ελευθερία τους. Ήταν δούλοι των βασιλέων, των
επισκόπων και των φεουδαρχών κι αγωνίστηκαν εναντίον τους. ∆εν ήταν ικανοποιηµένοι
από την κατάσταση που βίωναν κι αγωνίστηκαν για να την αλλάξουν. Έπρεπε πάντα να
γνωρίζουν τα: "ποιος", "πού", "πότε", "ποιοι" και "τι". Ποιος τους εκµεταλλευόταν, πού
ξεσηκώθηκαν, πότε ξεσηκώθηκαν, ποιοι ξεσηκώθηκαν και τι κέρδισαν. Έπρεπε να
λειτουργούν σαν σύνολο, ώστε να έχουν πάντα τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τις
κατακτήσεις τους. Η συλλογική συνείδηση αναπτύχθηκε σ' αυτούς µετά το επίτευγµα της
απελευθέρωσής τους και άρα µετά την ανατροπή τής δυσµενούς γι' αυτούς κατάστασης.
Οι Έλληνες στηρίζονται σε τελείως διαφορετικά δεδοµένα. Ήταν ελεύθεροι και
προστάτευαν την ελευθερία τους µε κάθε τρόπο και κάθε θυσία. Είναι ένα σύνολο που
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βίωσε την ελευθερία και για την υπεράσπισή της πολέµησε µε τους Πέρσες, τους Ρωµαίους
τους Τούρκους κλπ.. Αντιλαµβάνεται σαν εχθρό τον οποιονδήποτε απειλεί την ελευθερία
του, χωρίς να συνδέεται µε κάποιον συγκεκριµένο. Η συλλογική συνείδηση στην περίπτωση
των Ελλήνων αναπτύχθηκε επειδή ήθελαν να προστατεύσουν αυτό που ήδη βίωναν κι
αγαπούσαν. Η ιδιότητα του Έλληνα απέκτησε νόηµα και αξία εξαιτίας των συνθηκών που
βίωναν και όχι εξαιτίας των συνθηκών που προέκυψαν µετά από αγώνα. Για τους
Ευρωπαίους η έννοια της "ανατροπής" είναι ταυτόσηµη µε την έννοια της "γέννησης", ενώ
για τους Έλληνες είναι ταυτόσηµη µε την έννοια του "θανάτου".
Για όσο διάστηµα υπάρχουν έθνη στον κόσµο, οι Έλληνες, ανεξάρτητα από το τι κάνουν
στον τοµέα της παιδείας, θα υπάρχουν ως έθνος. Η ύπαρξη και µόνον των εθνών, επειδή
είναι απειλητική και δεν αντιµετωπίζεται σε προσωπικό επίπεδο, κρατά πάντα σε διέγερση
την ελληνική συλλογική συνείδηση. Από τη στιγµή που σήµερα είναι ελεύθεροι, είτε ξέρουν
για το πώς απέκτησαν την ελευθερία τους είτε όχι, είναι το ίδιο και το αυτό. Αντιδρούν σε
κάθε προσπάθεια ανατροπής τής κατάστασης που θεωρούν επιθυµητή (ανεξαρτησία,
∆ηµοκρατία, ατοµικές ελευθερίες κλπ.).
Οι Έλληνες, εξαιτίας όλων αυτών, είναι οι µόνοι που µπορούν ν' αναπτύξουν συλλογική
συνείδηση µε τη χρήση της φιλοσοφίας και όχι της ιστορίας. Αυτή η ιδιαιτερότητα δίνει το
δικαίωµα στην Ελλάδα να παίξει τον παγκόσµιο ρόλο της. Είναι η µόνη χώρα στον κόσµο
που µπορεί να αυτοµεταλλαχθεί, χωρίς να χάσει τα χαρακτηριστικά της. Είναι η µόνη χώρα
που µπορεί να επέµβει δραστικά στον τοµέα της παιδείας, χωρίς να χάσει στον κρίσιµο
χρόνο την εθνική της θωράκιση και τον εθνικό της προσανατολισµό. Αυτό της δίνει το
δικαίωµα να επιχειρήσει να δηµιουργήσει την ιδανική κοινωνία, χωρίς να εξαρτάται από τις
διαθέσεις των άλλων. Μπορεί να γίνει η κοινωνία οδηγός για το σύνολο των εθνικών
κοινωνιών, µέχρι να καταστεί περιττή η ύπαρξη των εθνών.
H Ελλάδα δεν είναι η φτωχή, αδύναµη και κατατρεγµένη χώρα όπως την παρουσιάζουν
αυτοί που ευνοούνται από τη µιζέρια της. Σύµφωνα µ' αυτούς, ο ελληνικός λαός είναι
κυρίαρχος και υπερήφανος µόνον λίγες µέρες πριν τις εκλογές.. τον υπόλοιπο χρόνο είναι
φτωχός, άβουλος, δουλικός, αχάριστος, ανιστόρητος και θύµα.. ένας λαός, που οι
κρατούντες θέλουν τα παιδιά του να διαπαιδαγωγούνται και να έχουν ως ήρωα-πρότυπο τον
υπερεπικίνδυνο ραγιά "Καραγκιόζη". Οι εργολάβοι-"σωτήρες" αναλαµβάνουν να του τα
υπενθυµίζουν συνέχεια, για να µην ξεχνάει σε ποιους οφείλει την ελευθερία του. Τέσσερις
αιώνες πλήρωνε τους κατακτητές Τούρκους και τώρα πάει να συµπληρώσει δύο αιώνες που
πληρώνει στους οµόφυλούς του "απελευθερωτές". ∆υστυχώς όµως για τους "σωτήρες", οι
Έλληνες, έστω και πληρώνοντας υψηλό τίµηµα, έλαβαν τη γνώση κι εµπέδωσαν πλέον ότι
είναι ελεύθεροι.
Η Ελλάδα είναι η µοναδική υπερδύναµη αυτή τη στιγµή στον κόσµο. Υπερδύναµη δεν
είναι ένα κρατικό σύστηµα που υπερέχει σε πωλήσεις αγαθών σε σχέση µε άλλα όµοια.
Υπερδύναµη είναι η κοινωνία που µπορεί να επιχειρήσει ν' αλλάξει τον κόσµο. Ο κόσµος
αλλάζει µόνον όταν οι λαοί υιοθετούν νέα οράµατα. Ακριβώς επειδή η Ελλάδα στηρίζει την
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εθνική της υπόσταση στη φιλοσοφία που υπηρετεί τον άνθρωπο, µπορεί να δώσει νέο
όραµα στους λαούς, χωρίς να τους προσβάλλει. Όλοι οι λαοί µπορούν να ενταχθούν στην
κατάσταση που βιώνουν οι Έλληνες. Όλοι οι λαοί µπορούν να οχυρωθούν γύρω από τις
πανανθρώπινες αξίες και ν' αγωνίζονται για την επικράτησή τους. Αυτό περιέγραψε ο
Ισοκράτης στον πανηγυρικό του, λέγοντας: "Καί τό τών Ελλήνων όνοµα πεποίηκε µηκέτι
τού γένους, αλλά τής διανοίας δοκείν είναι, καί µάλλον Έλληνας καλείσθαι τούς τής
παιδεύσεως τής ηµετέρας ή τούς τής κοινής φύσεως µετέχοντας.". Αυτό ήταν το όραµα που
ανέλαβε να πραγµατοποιήσει ο λαµπρός υιός της Μακεδονίας Αλέξανδρος. Όταν συµβεί
αυτό, θα πάψει να έχει νόηµα η λέξη "Έλληνας".. τότε θα έχει νόηµα µόνον η λέξη
"άνθρωπος".
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∆ηµιουργός της θεωρίας του Υ∆ΡΟΧΟΟΥ
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