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Λαυρ�ντι	ς Γ. ∆ελλασ	�δας
�µ�τιµ	ς Καθηγητ�ς Πανεπιστηµ�	υ Aθην�ν

Περ�ληψη

Τ	 ��τηµα τ�ς αρνητικ�ς στ!σης και δρ!σης των ανθρ�πων απ�ναντι στ	 περι#!λλ	ν
–και τ	� µεγ�θ	υς των γενικ�τερων επιπτ�σεων π	υ πρ	καλε� η «σ�µφωνη» πρ	ς τη
στ!ση αυτ� συµπεριφ	ρ! τ	υ– απ	τελε� �να απ� τα µεγ!λα σηµεριν! κ	ινωνικ! πρ	-
#λ�µατα. Κατ! τα καθηµεριν�ς επαναλαµ#αν�µενα, η αιτ�α των επιπτ�σεων αυτ�ν ε�-
ναι η ανε%�λεγκτη συµπεριφ	ρ! �λων των ανθρ�πων, αδιακρ�τως, µε απ	τ�λεσµα,
αφεν�ς µεν, να µην επι#!λλεται αναλ	γικ� (ως πρ	ς τ	 µ�τρ	 τ�ς ευθ�νης) επι#!ρυν-
σ� τ	υς και, αφετ�ρ	υ, να πρ	δικ!�εται ως αδ�νατη –τ	υλ!&ιστ	ν σ�µφωνα µε τα πα-
ρ	ντικ! δεδ	µ�να– η ανατρ	π� τ�ς υφιστ!µενης κατ!στασης. �π�τε, και η αντιµετ�-
πισ� της απαιτε� εν�ργειες σε #!θ	ς &ρ�ν	υ µε τη συµ#	λ� �&ι µ�ν	 �λων των ανθρ�-
πων αλλ! και περισσ�τερων τ�ς µιας γενι�ν. Η αντ�ληψη αυτ� δεν πρ	καλε� µια απλ�
κ	ινωνικ� αγων�α για τ	 σ�µερα, αλλ! δηµι	υργε�, µακρ	πρ�θεσµα(;), �ητ�µατα π	υ
συνδ�	νται µε την ε%�λι%η των &αρακτηριστικ�ν τ	� πλαν�τη Γη και, κατ! συν�πεια,
µε #ασικ�ς πρ	ϋπ	θ�σεις τ�ς αυριαν�ς παρ	υσ�ας τ	� ανθρ�π	υ π!νω σ’ αυτ�ν.
/µως, ανα�ητ�ντας –ανεπηρ�αστ	ι απ� κατευθυν�µενες φων�ς– τις απαρ&�ς τ	� πρ	-
#λ�µατ	ς, παρατηρ	�µε �τι η γενεσι	υργ�ς αιτ�α δεν συν�σταται στην καθ	λικ� και
κατ! τ	 �δι	 π	σ	στ� ευθ�νη των µελ�ν τ	� κ	ινωνικ	� συν�λ	υ, �πως υπ	στηρ��	υν
�σ	ι καταγγ�λλ	υν για κ!θε πρ�#ληµα τ	ν σ&ετικ! υπε�θυν	 0λλ	 και �&ι τ	ν απ�λυ-
τα υπε�θυν	 Εαυτ�. Απ� την !λλη πλευρ!, ανα�ητ�ντας «λ�σεις» για τ	 πρ�#ληµα
αυτ�  –καθ�ς και για !λλα συναρτ�µενα � και ανε%!ρτητα κ	ινωνικ! πρ	#λ�µατα–



καταλ�γ	υµε στ	 σ�νηθες αλλ! &ωρ�ς πρακτικ� εφαρµ	γ� συµπ�ρασµα �τι, δηλαδ�, 	ι
συνιστ�σες των λ�σεων θα πρ�πει να ανα�ητηθ	�ν στ	ν ρ�λ	 των παραγ�ντων τ�ς
αγωγ�ς και, γενικ�τερα, τ�ς Παιδε�ας. Aλλ!, σ�µερα, 	 ρ�λ	ς αυτ�ς δεν υπηρετε�ται
µε τ	ν �δι	 τρ�π	 απ� τ	 σ�ν	λ	 των παραδ	σιακ�ν και των ν�ων παραγ�ντων τ�ς
αγωγ�ς. ∆ι�τι τ�σ	 η αντιµετ�πιση τ	� περι#αλλ	ντικ	� πρ	#λ�µατ	ς, ειδικ!, �σ	
και 	 πρ	σδι	ρισµ�ς τ	� ρ�λ	υ και των δυνατ	τ�των τ�ς Παιδε�ας, γενικ!, αντ� να συ-
νιστ	�ν αντικε�µεν	 µιας ευρ�τερης κ	ινωνικ�ς συναντ�ληψης, απ	τελ	�ν –κατ! την
!π	ψ� µας– �ητ�µατα π	υ, δυστυ&�ς, συνδ�	νται µε την τακτικ� µε την 	π	�α τ	 πα-
ρ	ντικ� 	ικ	ν	µικ� �φελ	ς των 	λ�γων, αφεν�ς µεν, «παρ!γει» και πρ	!γει τ	 πρ�-
#ληµα «πρ	σφ�ρ	ντας» αρνητικ! παραδε�γµατα και, αφετ�ρ	υ, εκµεταλλε�εται την
αν!γκη επι#�ωσης τ�ς ανθρωπ�τητας υπαγ	ρε�	ντας ν�	υς τρ�π	υς αγωγ�ς. Αυτ�
#�#αια τ	 επιτυγ&!νει δι�τι, απ� τη µ�α πλευρ!, �&ει ως «στ�ριγµα» την παθητικ�τητα
και τη µ	ιρ	λατρικ� στ!ση των παραγ�ντων π	υ υπηρετ	�ν την  ανθρωπιστικ� εκπα�-
δευση και, απ� την !λλη, �&ει συµ#!λει τ	 �δι	 στη µετατρ	π� τ�ς εκπα�δευσης σε δια
#�	υ επαγγελµατικ� κατ!ρτιση, απ	κλειστικ�ς, και µ!λιστα &ωρ�ς ανθρωπ	κεντρικ�
στ�&	. Με αφετηρ�α τη συλλ	γιστικ� αυτ�, στη θεµατικ� τ	� παρ�ντ	ς !ρθρ	υ περι-
λαµ#!ν	νται –ως κατ!θεση πρ	σωπικ�ν αντιλ�ψεων τ	� συντ!κτη τ	� !ρθρ	υ–  τα
ε%�ς θ�µατα: (i) Eισαγωγ�: Πρ�σδι�ρισµ�ς τ�� πεδ�υ αναφ�ρ�ς, (ii) �νν�ια τ�υ περι-
��λλ�ντ�ς και στ�ση απ�ναντι σ’ αυτ�: Oλιστικ� θε�ρηση. Π�ι�τητα "ω�ς και Πρ�τυ-
πα, (iii) T� δ	ληµµα της Περι�αλλ�ντικ�ς Aγωγ�ς: Mεταλλαγµ�να πρ�τυπα � ισ�τητα
και κ�ινωνικ� συναντ	ληψη: [N�α - «µεταλλαγµ�να» πρ�τυπα. H «ν�µιµ�π�ηση» αντι-
κ�ινωνικ�ν ενεργει�ν εµπ�δ"ει τη λειτ�υργικ� αν�δει�η θετικ�ν πρ�τ�πων. O «δε-
σµευµ�ν�ς» απ� την �ικ�ν�µα ρ�λ�ς τ�� Σ$�λε�υ και η κ�ινωνικ� αντληψη] και
–κατ! συνεκδ	&�, αλλ! και επειδ� 	ρισµ�ν	ι ε%ακ	λ	υθ	�µε να πιστε�	υµε �, �στω,
να αναφερ�µεθα στ	ν ρ�λ	 τ	� εκπαιδευτικ	�– (iv) Aντικεµεν� και επ�ρκεια τ�ς παι-
δαγωγικ�ς πρ�ετ�ιµασας τ�� εκπαιδευτικ��.  

1. Εισαγωγ�: Πρ�σδι�ρισµ�ς τ�� πεδ��υ αναφ�ρ
ς

�$�ντας πρ� �φθαλµ�ν, αφεν�ς µεν, τη θεµατικ� π�υ �$ει �ριστε για τ� πε-
ριε$�µεν� τ�� αν� $ερας τ�µ�υ και, αφετ�ρ�υ, τα επιτε�γµατα τ�� πρ�σ�π�υ
π�υ τιµ�ται µε τ� συλλ�γικ� αυτ� �ργ�, θεωρ� �τι ενδεκνυται � συνδυασµ�ς
τ�� �ρθρ�υ τ�� τιµ�ντ�ς µε �να �ργ� τ�� τιµ�µεν�υ, �στε να αναδεικν�εται
–και µ�σα απ� την ε��ταση επιµ�ρ�υς πτυ$�ν τ�ς δρ�σης τ�υ– η πρ�σωπικ�-
τητα, η κ�ινωνικ� πρ�σφ�ρ� και η δια$ρ�νικ� συµ��λ� τ�υ στην πρ��δ� τ�ς
επιστ�µης και, εν πρ�κειµ�νω, τ�ς Παιδαγωγικ�ς. Για τ�υς λ�γ�υς αυτ��ς κα-
ταθ�τω –µε τ� παρ�ν �ρθρ�– �ρισµ�νες πρ�σωπικ�ς εκτιµ�σεις και απ�ψεις,
�$�ντας ως ��ση αναφ�ρ�ς µα απ� τις σηµαντικ�τερες δηµι�υργες τ��
Αντων�υ ∆ανασσ�-Αφεντ�κη. Η σηµασα τ�ς δηµι�υργας τ�υ αυτ�ς αναδει-
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κν�εται απ� τη µεγ�λη σηµεριν� κ�ινωνικ� αγωνα για �να πρ��ληµα π�υ
�λ� και µεγεθ�νεται. +µως, µε τ� πρ��ληµα αυτ� συναρτ�ται και µα παρ�µε-
τρ�ς εν�ς �λλ�υ σηµαντικ�� κ�ινωνικ�� "ητ�µατ�ς, στ� �π�� �φελω να ανα-
φερθ�, �$ι µ�ν� λ�γω τ�ς ειδικ�ς �αρ�τητ�ς τ�υ, αλλ� και δι�τι εµππτει στ�
αντικεµεν� τ�� ερευνητικ��, συγγραφικ��, διδακτικ�� και κ�ινωνικ�� �ργ�υ
µ�υ. Πρ�κειται για τα ε��ς δ�� "ητ�µατα: 

Τ� πρ�τ	 αφ�ρ� στην αγωνα π�υ πρ�καλε τ� περι�αλλ�ντικ� πρ��ληµα,
�να απ� τα µεγ�λα θ�µατα µε τα �π�α –καθηµεριν� και µε αυ�αν�µεν�, κατ�
γεωµετρικ� πρ��δ�, ρυθµ�– ασ$�λ��νται, απ� τη µα πλευρ�, �ργανισµ�,
εν�σεις, κυ�ερν�σεις, �ργαν�σεις, φ�ρες, �µ�δες, πρ�σωπα και, απ� την �λ-
λη, παρ�γ�ντες τ�ς �ικ�ν�µας και Μ.Μ.Ε. ∆ηλαδ�, αφ�ρ� στ� πρ��ληµα τ�ς
�π�ι�υδ�π�τε �αθµ�� (απ� ελ�$ιστ� �ως µ�γιστ�) αρνητικ�ς στ�σης (ενσυνε-
δητα � ασυνεδητα, εθελ��σια � αναγκαστικ�) �λων ανε�αιρ�τως των ανθρ�-
πων απ�ναντι στ� περι��λλ�ν. Αυτ� ακρι��ς η στ�ση –ετε των αυθα�ρετων
και ανε%�λεγκτων  ετε των  «υπ	&ρεωτικ�ν» δραστηρι�τ�των τ�� κ�ινωνι-
κ�� συν�λ�υ– �$ει δηµι�υργ�σει –�πως υπ�στηρ"ει, «τε$νη�ντως», η πλευρ�
π�υ εκφρ�"ει την κατ’ ευφηµισµ� παγκ�σµι�π�ιηµ�νη �ικ�ν�µα– µη ανα-
στρ�ψιµες καταστ�σεις, τ�υλ�$ιστ�ν παρ�ντικ�. ∆ηλαδ�, συνθ�κες π�υ δεν
µπ�ρ��ν  να αντιµετωπιστ��ν �µεσα –�, �στω, µ�σα σε µα γενι�– και $ωρς
την π�λ�πλευρη συνδρ�µ� �λων. Τ� γεγ�ν�ς αυτ� δεν πρ�καλε, απλ�ς, κ�ι-
νωνικ� αγωνα αλλ� δηµι�υργε, δικαι�λ�γηµ�να, υπαρ�ιακ� πρ��ληµα, υπ�
την  �νν�ια τ�� φ���υ για σταδιακ� ε�αφ�νιση � µεταλλαγ� φυσικ�ν στ�ι$ε-
ων και �ρων π�υ απ�τελ��ν τις �ασικ�ς πρ�ϋπ�θ�σεις παρ�υσας τ�� ανθρ�-
π�υ π�νω στη γη. +µως, ανα"ητ�ντας –ανεπηρ�αστ�ι απ� κατευθυν�µενες
φων�ς– τα ατια τ�� πρ��λ�µατ�ς παρατηρ��µε �τι η περι�αλλ�ντικ� µεταλ-
λαγ� �φελεται, πρ�γµατι, στη γενικ� ατ�µικιστικ� συµπεριφ�ρ� τ�� ανθρ�-
π�υ, πλην �µως η ευθ�νη αυτ� δεν εναι, απαρ$�ς, συν�λικ� ��τε �$ει τ� δι�
µ�γεθ�ς για �λ�υς και, επ�µ�νως, τ� �π�ι�δ�π�τε «τµηµα απ�κατ�στασης τ�ς
�λ��ης» δεν µπ�ρε να καταλ�γιστε ισ�µερ�ς σε �λ�υς τ�υς υπαιτ�υς. ∆ι�τι
η µεταλλαγ� αυτ� �φελεται, πρωτστως, σε συγκρ�τηµ�να συµφ�ρ�ντα (πρ�-
σ�πων, �µ�δων, κρατ�ν), τα �π�α –µε τις εν�ργειες π�υ πραγµατ�π�ι��ν
πρ�ς δι�ν �φελ�ς– πρ�καλ��ν, αλυσιδωτ� και µε τη µ�ρφ� τ�� φαιν�µ�ν�υ
τ�� ντ�µιν�, συνεπακ�λ�υθες δρ�σεις αλλ� και αντιδρ�σεις. �τσι, η δρ�ση
αυτ�, αντ να �δηγε σε λ�σεις, απ�τελε διαδικασα απλ�ς διαπιστωτικ�ς
πρ��ης –ως πρ�ς τ� π�ι�ι και �$ι σε π�ι� �αθµ� εναι �ι υπε�θυν�ι τ�� πρ�-
�λ�µατ�ς– δηµι�υργ�ντας ισ�µερες ευθ�νες σε �λ� και περισσ�τερ�υς αν-
θρ�π�υς, � αριθµ�ς των �π�ων αυ��νει κατ� γεωµετρικ� πρ��δ�. Παρ’ �λα
αυτ� –και ανε��ρτητα απ� τ�ν �αθµ� ευθ�νης κ�θε πλευρ�ς– �λ�ι ανε�αιρ�-
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τως �ι �νθρωπ�ι δεν πα��υµε να εµαστε υπ�λ�γ�ι, ετε µε την παθητικ� στ�-
ση µας ετε µε τη δρ�ση µας απ�ναντι στ�ν εαυτ� και τ� κ�ινωνικ� σ�ν�λ�, λ�-
γω υπ�κειµενικ�ν-πρ�σωπικ�ν-ατ�µικ�ν και �$ι υπερατ�µικ�ν α�ιακ�ν επι-
λ�γ�ν. Για τ�υς λ�γ�υς αυτ��ς –κυρως, �µως, επειδ� � καταλ�γισµ�ς των ευ-
θυν�ν δεν �$ει αναλ�γικ� $αρακτ�ρα– διαιων"εται τ� πρ��ληµα, αφ�� �ι
κατ’ ε��$�ν υπατι�ι ε�ακ�λ�υθ��ν να δρ�υν δυν�µει τ�ς εικ�νικ�ς συµ��λ�ς
� συµµετ�$�ς τ�υς, η �π�α δεν αντιστ�ι$ε ��τε κατ’ ελ�$ιστ�ν στ� µ�γεθ�ς
τ�ς �λ��ης π�υ δηµι�υργ��ν.

Τ� δε�τερ	 κ�ινωνικ� "�τηµα –στ� �π�� θα αναφερθ� επ’ ευκαιρα και
επιγραµµατικ�– αφ�ρ� στην εκ µ�ρ�υς τ�� κ�ινωνικ�� συν�λ�υ µη �µπρακτη
απ�δ�$� µιας παραµ�τρ�υ τ�ς λεγ�µενης «�ντα�ης» (σ$�λικ�ς, επαγγελµατι-
κ�ς, �ικ�ν�µικ�ς και κ�ινωνικ�ς) των Πρ�σ�πων µε Αναπηρα/Ατ�µων µε
Αναπηρα, η �π�α, �πως θα δ��µε παρακ�τω, συνδ�εται και µε τ� περι��λλ�ν.  

Εναι πρ�φαν�ς �τι πρ�κειται για δ�� "ητ�µατα, τα �π�α εναι, κατ’ αρ-
$�ν, θ�µατα Παιδε�ας. 7λλωστε, τ� συµπ�ρασµα αυτ� απ�τελε και τη γνωστ�
επωδ� σε κ�θε συ"�τηση, π�υ υπ�τθεται �τι ανα"ητ� λ�ση σε κ�θε κ�ινωνικ�
πρ��ληµα. Με την πρ��πτικ� αυτ�, ε�ν θελ�σ�υµε να πρ�σδι�ρσ�υµε τ� ειδι-
κ� γνωστικ� πεδ� στ� �π�� αν�κ�υν τα δ�� αυτ� "ητ�µατα, �λ�π�υµε �τι τ�
πρ�τ� απ�τελε, ασφαλ�ς, αντικεµεν� Περι	αλλ�ντικ�ς Αγωγ�ς. Στη συν�-
$εια, ε�ν δε$τ��µε τη σ$�ση π�υ υπ�ρ$ει µετα�� περι��λλ�ντ�ς και π�ι�τητας
"ω�ς �λων των ανθρ�πων –και κυρως των «µει�νεκτ�υσ�ν κ�ινωνικ�ν �µ�-
δων»– τ�τε αντιλαµ�αν�µαστε �τι τ� περι�αλλ�ντικ� πρ��ληµα εναι και θ�µα
τ�ς Ειδικ�ς Αγωγ�ς, δεδ�µ�ν�υ �τι συνδ�εται µε τ� "�τηµα τ�ς εντα�ιακ�ς
π�ρεας των Πρ�σ�πων µε Αναπηρα. 8π�τε, τ� συν�λικ� "ητ��µεν� και για
τις δ�� περιπτ�σεις απ�τελε, τελικ�, αντικεµεν� τ�� σκ�π�� τ�ς Αγωγ�ς
σ�µερα. Αλλ� � σκ�π�ς αυτ�ς, �πως πρ�σδι�ρ"εται απ� τις σ�γ$ρ�νες τ�σεις
τ�ς αγωγ�ς  [1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11] µε ��ση δια$ρ�νικ�ς α�ες [12, 232-
235], εν� θεωρητικ� εναι απ�δεκτ�ς –και, µ�λιστα, σε µεγ�λ� �αθµ�– απ�
τ�υς εκπρ�σ�π�υς τ�ς Παιδαγωγικ�ς � Ανθρωπαγωγικ�ς [14, 11 και 15], στην
πρ��η παρακ�λ�υθε τις εκ�στ�τε ισ$��υσες αντιλ�ψεις, π�υ �$�υν ως κριτ�-
ρι� τ� ατ�µικ� � τ� «εταιρικ�» �φελ�ς. Β��αια –για τα µ�τια τ�� κ�σµ�υ– η τα-
κτικ� αυτ� «επι$ρωµι�νεται» $ρησιµ�π�ι�ντας �νν�ιες κ�ινωνικ�ς ευαισθη-
σας (�λ., π.$., τ�υς �ρ�υς ατ�µικ� και εταιρικ� κ�ινωνικ�... ευθ�νη [!]).  

8π�τε η $ρ�ση τ�� �ρ�υ αγωγ�, κατ� τ�ν πρ�σδι�ρισµ� των παραπ�νω
γνωστικ�ν αντικειµ�νων, δεν σηµανει και γενικ� απ�δ�$� τ�υ µε ενια� εν-
ν�ι�λ�γικ� περιε$�µεν�, δηλαδ�, �τι λειτ�υργε ως παρ�γ�ντας µ�ρφωτικ�ς
τ�ς πρ�σωπικ�τητας. ∆ι�τι η σηµεριν� κ�ινωνικ� τ�ση και στ�ση, εν �ν�µατι
τ�ς ελε�θερης ανα"�τησης τ�ς γν�σης, απ�φε�γει τις �νν�ιες τ�ς «δεσµευτι-
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κ�ς» αγωγ�ς και µ�ρ�ωσης και εισηγεται και εφαρµ�"ει τη θεωρητικ� ελε�-
θερη και πρακτικ�� $αρακτ�ρα εκπα�δευση/κατ�ρτιση. 7λλωστε, κατ� την
επι$ειρηµατ�λ�γα πρ�ς δικαι�λ�γηση και υι�θ�τηση τ�ς αντληψης αυτ�ς, η
εκπαδευση/κατ�ρτιση επιτρ�πει στ�υς ν��υς ανθρ�π�υς να πρ�ετ�ιµ�"�νται
στ�$ε��ντας απευθεας στην κ�λυψη των αναγκ�ν τ�ς αγ�ρ�ς εργασας, δη-
λαδ� να επιλ�γ�υν «ελε�θερα» τ� επ�γγελµα στ� �π�� θα καταρτιστ��ν, πρ�-
κειµ�ν�υ –µ�σω αυτ��–  να εντα$θ��ν ενεργ� στ� κ�ινωνικ� γγνεσθαι. +µως,
�πως πρ�κ�πτει εκ τ�� απ�τελ�σµατ�ς, η ελευθερα αυτ� εναι δεσµευµ�νη
απ� τις υπ�$ρεωτικ�ς «διε��δ�υς» π�υ δηµι�υργε και τ�υς �ρ�υς π�υ επι��λ-
λει µε µ�ν�µ�ρεια η αγ�ρ� εργασας. Μια αγ�ρ� π�υ �ργαν�νεται µε ��ση τη
διασφ�λιση των συµφερ�ντων των �ικ�ν�µικ� «ισ$υρ�ν» και την εκµετ�λλευ-
ση των �ικ�ν�µικ� «αδυν�των» (πρ�σ�πων, �µ�δων, κρατ�ν). 

∆ι�τι η φιλ�σ�φα π�νω στην �π�α �ικ�δ�µεται η απ�κτηση θεµιτ�� �
αθ�µιτ�υ κ�ρδ�υς, δεν εναι �λλη απ� τη θεµελι�δη �ικ�ν�µικ� αρ$� ελα$ι-
στ�π�ησης τ�� κ�στ�υς και µεγιστ�π�ησης τ�� κ�ρδ�υς, στην πρ�τη περ-
πτωση, και τ�ν κυνισµ� τ�� δ�γµατ�ς Μακια��λι: «� σκ�π�ς αγι�"ει τα µ�σα»,
στη δε�τερη. �τσι, ακ�µη και στην περπτωση τ�ς Περι�αλλ�ντικ�ς Εκπα-
δευσης –η πρ�φαν�ς αναγκαι�τητα τ�ς �π�ας απ�τελε πλ��ν κ�ιν� συνεδη-
ση– η εκπαδευση/κατ�ρτιση καθσταται αναπ�τελεσµατικ�, αφ�� �ι επιδιω-
κ�µεν�ι µ�σω αυτ�ς στ�$�ι συνδ��νται µε µη �µεσα �ρατ� παρ�ντικ� �ικ�ν�-
µικ� συµφ�ρ�ντα. Απλ� παρ�δειγµα τ�ς αναπ�τελεσµατικ�τητας τ�� τρ�π�υ
εφαρµ�γ�ς τ�ς περι�αλλ�ντικ�ς εκπαδευσης απ�τελε και τ� γεγ�ν�ς �τι, µα
απ� τις συνιστ�σες τ�� υγι��ς περι��λλ�ντ�ς, τ� πρ�σιν� –ως �ιωµατικ�
εµπειρα και φρ�ντδα– λεπει παντελ�ς, ακ�µη και απ� σ$�λεα π�υ διαθ�-
τ�υν � µπ�ρ��ν να δηµι�υργ�σ�υν κατ�λληλ�υς $�ρ�υς µε τη συµµετ�$� τ�ς
µαθητικ�ς κ�ιν�τητας. Αντιθ�τως, απ�ναντι σ’ αυτ� τη, σ$ετικ� «ασ�µαντη»,
σταθερ� απρα�α υπ�ρ$�υν διαρκ�ς π�λλαπλασια"�µενα παραδεγµατα απ�
τη διε�ρυνση τ�ς συµµετ�$�ς �λων στην �ντ�νη δραστηρι�τητα π�υ παρ�-
γει… «αγαθ�», �πως: ρ�πανση ($ηµικ�, αισθητικ�, η$ητικ�, λεκτικ�), ακτιν�-
	�λ�α [απ� πηγ�ς ετε µη �µεσα αντιληπτ�ς («	υρ!νιες», πυρηνικ�ς, ατ	µικ�ς)
ε�τε «	ρατ�ς» (#λ. τις παντ�ς ε�δ	υς κερα�ες ασ�ρµατης µετ!δ	σης σ�µατ	ς)],
�ν�δ� τ�ς θερµ�κρασ�ας και �υσικ�ς καταστρ���ς. Ως πρ�ς τ� συνε�ετα"�µε-
ν� "�τηµα  –π�υ αφ�ρ� στη λειτ�υργικ� �ντα�η και την π�ι�τικ� κ�ινωνικ�
ενσωµ�τωση των Ειδικ�ν Μει	νεκτ	υσ�ν [2, 80-81] �, �πως �$ει αρ$σει να
καθιερ�νεται, Ευα�σθητων Κ	ινωνικ�ν (και κατ� την �π�ψ� µας Κ	ινωνικ!
Ευα�σθητων) �µ!δων, κυρως δε των Πρ�σ�πων µε Αναπηρα [5, 25]–,
περισσε�ει –κατ’ αναλ�γα πρ�ς τ� πλ�θ�ς των επιπτ�σεων– η υπερπαραγω-
γ� λ�γων. 

35TA ΓNΩΣTIKA ANTIKEIMENA ΠAI∆EYOYN...



8ι απ�ψεις αυτ�ς µπ�ρε να πρ�καλ�σ�υν ειλικρινες απ�ρες εκ µ�ρ�υς
�ρισµ�νων � ενστ�σεις και αντιδρ�σεις εκ µ�ρ�υς κ�π�ιων �λλων, �ι �π��ι
πρ�σπ�ιητ� υπεραµ�ν�νται νεωτεριστικ�ν αντιλ�ψεων π�υ εκφρ�"�υν µε τ�
αφ�πλιστικ� ερ�τηµα: 

– �π�τε θα πρ�πει να γυρ�σ	υµε στην επ	&� τ�ς αυταρ&ικ�ς αγωγ�ς � τ�ς
φασιστικ�ς επι#	λ�ς συγκεκριµ�νων µ	ρφ�ν συµπεριφ	ρ!ς; 

Η απ�ντησ� µ�υ εναι, ασφαλ�ς, αρνητικ� («συν�δ�ντας», ���αια, µε τις
σ�γ$ρ�νες τ�σεις τ�ς αγωγ�ς [1· 9, 335-372 και 449-518]) και διευκριν"�ντας
παρ�λληλα, �τι υι�θ�τηση των σ�γ$ρ�νων αντιλ�ψεων περ αγωγ�ς σηµανει
απ�δ�$�  µιας  �ασικ�ς αρ$�ς: �τι, δηλαδ�, τα θ�µατα τ�ς Παιδεας και τ�ς
Εκπαδευσης (τ�ς �π�ιασδ�π�τε εκπαδευσης) εναι αρµ�δι�τητα τ�� εκπαι-
δευµ�ν�υ εκπαιδευτικ�� κ�θε ειδικ�τητας, �$ι για την απλ� «µετ�δ�ση» τ��
περιε$�µ�ν�υ εν�ς γνωστικ�� αντικειµ�ν�υ αλλ� και για την κ�λυψη –µ�σω
τ�ς ενηµ�ρωσης, τ�ς ανα"�τησης και τ�ς πρ���λ�ς παραδειγµ�των– θεµελιω-
δ�ν αναγκ�ν των ν�ων ανθρ�πων. Πρ�κειται για αν�γκες π�υ αφ�ρ��ν στην
αν�πτυ�η �λων των πτυ$�ν τ�ς πρ�σωπικ�τητ�ς τ�υς (�λ. σ$ετ. και παρ. 4.α)
και στην π�λ�πλευρη ενσ$υσ� τ�υς για να εναι σε θ�ση να απ�ρρπτ�υν τ�
αρνητικ� παρ�δειγµα. Μια τ�τ�ια πρ�σπ�θεια –πρ�ς επτευ�η αυτ�ν των στ�-
$ων– θα πρ�πει να απ��λ�πει στην εκ µ�ρ�υς των ν�ων καταν�ηση των �ρων
και των παραµ�τρων π�υ συναπ�τελ��ν θεµελι�δεις κ�ινωνικ�ς συνιστ�σες,
�πως: π.$., σ�στηµα α�ι�ν [1, 71], ανθρ�πινα δικαι�µατα, περι��λλ�ν, κατ�ρ-
γηση τ�ς δι�κρισης και τ�ς διαφ�ρ�ς (λ�γω φυλετικ�ς καταγωγ�ς, αναπη-
ρας, �ικ�ν�µικ�ς κατ�στασης και �λλων $αρακτηριστικ�ν τ�� ανθρ�πιν�υ
γ�ν�υς) κ.�.  

Επ�µ�νως, για την επτευ�η εν�ς τ�σ� φιλ�δ���υ στ�$�υ [και, εν πρ�κειµ�-
νω, για την καταν�ηση εκ µ�ρ�υς των ν�ων ανθρ�πων των �ρων, των συνιστω-
σ�ν και των παραµ�τρων τ�ς Περι�αλλ�ντικ�ς Αγωγ�ς, καθ�ς και για την
απ�κ�λυψη και καταν�ηση, σε κ�θε περπτωση, και τ�ς �λλης �ψης τ�� ν�µ-
σµατ�ς] εναι απαρατητ�, κατ� την �π�ψ� µας, να γνωρ"�υν �ι ν��ι –αφ��
���αια �$�υµε µ�θει εµες πριν απ’ αυτ��ς– �τι: (i) Η κ�θε σ$ετικ� δρ�ση υπ�ρ
τ�� περι��λλ�ντ�ς δεν απ�τελε �να ν�� µ�σ� µη αναλ�γικ�ς επι��ρυνσης
�λων των ανθρ�πων πρ�ς �φελ�ς �ικ�ν�µικ� τ�σ� αυτ�ν π�υ παγως εκµεταλ-
λε��νται υπαρκτ�ς � δηµι�υργ��µενες ανθρ�πινες αν�γκες [7, 111-150] και
ισ$��ντες � δηµι�υργ��µεν�υς ν��υς θεσµ��ς �σ� και αυτ�ν π�υ δεν φυλ�σ-
σ�υν � δεν εφαρµ�"�υν τ�υς ν�µ�υς. (ii) Τα ΜΜΕ –στ� πλασι� τ�� ρ�λ�υ τ�υς
π�υ, ασφαλ�ς, αφ�ρ� στην ενηµ�ρωση– δεν πρ�πει να πρ���λλ�υν µ�ν� τις κα-
ταστρ�φικ�ς συν�πειες τ�ς στ�σης τ�� ανθρ�π�υ απ�ναντι στ� περι��λλ�ν,
δι�τι αυτ� εναι µια ενηµ�ρωση µ�ν�µερ�ς. Εναι απαρατητ�, αφεν�ς µεν, να
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απ�καλ�πτ�υν και τ�υς θεµελιακ� υπατι�υς των καταστρ�φ�ν, και, αφετ�ρ�υ,
να πρ���λλ�υν τ� θετικ� �ργ� κ�π�ιων �λλων, τ� �π�� απ�κρ�πτεται � απ�ρρ-
πτεται, δι�τι δεν εναι µετρ�σιµ� µ�γεθ�ς µ�σω των δεικτ�ν τ�ς... τρ�µ�λαγνεας
και τ�� απ�πρ�σανατ�λισµ��. (iii) Στ� πλασι� τ�ς ατ�µικ�ς ευθ�νης, �λ�ι �ι εκ-
παιδευτικ� (�λων των ειδικ�τ�των) πρ�πει να καταν��σ�υν �τι δεν εναι δυνα-
τ�ν να θεωρ��ν εκτ�ς �λης τις αναφ�ρ�ς και συνδ�σεις των γνωστικ�ν τ�υς αντι-
κειµ�νων µε "ητ�µατα �πως αυτ� π�υ πρ�αναφ�ραµε [14, 267-340 και 399-447],
ετε επ’ ευκαιρα [π.$., 15, 19-25] ετε διαθεµατικ! και, κυρως, συνεργατικ! [16,
287-9 και 509-536· 3, 159 και 305-306]. (iv) Για να δηµι�υργηθε η αντστ�ι$α κα-
τ�λληλη τ�ση και στ�ση εκ µ�ρ�υς τ�� εκπαιδευτικ�� $ρει�"εται θεωρητικ� και
πρακτικ� εκπαδευση καθ�ς και µετεκπαδευση και επιµ�ρφωση [17, 4]. 

Πρ�ς αυτ� ακρι��ς την κατε�θυνση –τ�ς κατ�λληλης πρ�ετ�ιµασας τ��
εκπαιδευτικ��– κιν�θηκε � την ικαν�π�ηση αυτ�ς ακρι��ς τ�ς αν�γκης
υπηρ�τησε και � Αντ�νι�ς ∆ανασσ�ς-Αφεντ�κης, �ταν δια�λ�π�ντας –�ι�νε
πρ�φητικ� την ε��λι�η τ�� περι�αλλ�ντικ�� πρ��λ�µατ�ς– δρυσε, πρ� π�λ-
λ�ν ετ�ν, τ� Κ�ντρ� (σ�µερα Εργαστ�ρι�) Περι	αλλ�ντικ�ς Αγωγ�ς, στη Φι-
λ�σ�φικ� Σ$�λ� τ�� Πανεπιστηµ�υ Αθην�ν, µε στ�$� την εκπαδευση των
φ�ιτητ�ν τ�� Τµ�µατ�ς Φιλ�σ�φας, Παιδαγωγικ�ς και Ψυ$�λ�γας, κατ’ αρ-
$�ς, και των φ�ιτητ�ν των �λλων Τµηµ�των, στη συν�$εια, �ι �π��ι µε τη σει-
ρ� τ�υς θα συµ��λ�υν, ως εκπαιδευτικ�, στην αν�πτυ�η περι�αλλ�ντικ�ς συ-
νεδησης. [Σηµεωση: αργ�τερα, δηµι�υργ�θηκαν στ� Ε.Κ.Π.Α. και �λλες εκ-
παιδευτικ�ς µ�ν�δες π�υ ασ$�λ��νται µε τ� περι��λλ�ν.]

Με αφ�ρµ� λ�ιπ�ν τις παραπ�νω σκ�ψεις θεωρ�σαµε �τι δεν θα �ταν �τ�-
π� να περιληφθ��ν στ�ν παρ�ντα τ�µ� κ�π�ιες απ�ψεις π�υ αναφ�ρ�νται σε
τρα "ητ�µατα, τα �π�α εντ�σσ�νται στ�υς θεµελι�δεις �ρ�υς για τη λειτ�υρ-
γα τ�ς κ�ινωνας των ανθρ�πων. Πρ	τ�ν: στ�ν πρ�σδι�ρισµ� τ�ς �νν�ιας τ��
περι��λλ�ντ�ς, η �π�α περιλαµ��νει π�λλ�ς παραµ�τρ�υς, και στην περιγρα-
φ� τ�� τρ�π�υ διαµ�ρφωσης τ�ς στ�σης µας απ�ναντι σ’ αυτ�. Σηµει�ν�υµε,
�τι µετα�� των παραµ�τρων αυτ�ν περιλαµ��ν�νται: η κατ�ικα και τ� �ικ�-
γενειακ�, σ$�λικ� και κ�ινωνικ� περι��λλ�ν των Πρ�σ�πων µε Αναπηρα [5,
81-99], � γνωστικ�ς $�ρτης των ανθρ�πων π�υ �$�υν πρ��λ�µατα �ρασης, δη-
λαδ� η εσωτερικ� ν�ητικ� αναπαρ�σταση τ�� $�ρ�υ π�υ τ�υς περι��λλει [2,
230-235], �ι π�σης φ�σεως �$�ι π�υ µας κατακλ�"�υν καθηµεριν� και �να
πλ�θ�ς �λλων στ�ι$εων, στα �π�α θα αναφερθ��µε, ενδεικτικ� και µε ενια�
τρ�π�, παρακ�τω. ∆ε�τερ�ν: στ� ρ�λ� π�υ διαδραµατ"ει η Παιδεα και η Εκ-
παδευση, σε σ$�ση µε τ� περι�αλλ�ντικ� πρ��ληµα και, τρ�τ�ν: στην εκπα-
δευση τ�� Εκπαιδευτικ��. 

Τα τρα αυτ� "ητ�µατα ε�ετ�"�νται και σε συν�ρτηση µε τ� σηµεριν� ατη-
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µα/στ�$�/πρ�σδ�κα τ�ς π�ι�τικ�ς �ντα�ης των Πρ�σ�πων µε Αναπηρα [2· 3·
4· 5]. ∆ι�τι: (α) +πως πρ�αναφ�ραµε, θεωρ��µε �τι τ� θ�µα αυτ� περιλαµ��-
νει παραµ�τρ�υς π�υ αφ�ρ��ν και στην περι�αλλ�ντικ� αγωγ� και εκπαδευ-
ση. (�) Σ�µφωνα µε τις απ�ψεις �ρισµ�νων ερευνητ�ν, µα απ� τις τρεις �ασι-
κ�ς θεωρες για τ�ν τρ�π� α�ι�λ�γησης τ�ς π�ι�τητας "ω�ς των Πρ�σ�πων
µε Αναπηρα επικεντρ�νεται στις περι�αλλ�ντικ�ς συνιστ�σες της (�ι �λλες
δ�� εναι η πρ�σωπικ� ικαν�π�ηση και η ικαν�τητα πρ�σαρµ�γ�ς, η �π�α
συναρτ�ται µε συµπεριφ�ρ�ς π�υ θεωρ��νται κ�ινωνικ� πρ�σαρµ�σµ�νες)
[18, 30-32]. Επσης, �ρισµ�ν�ι κ�ινωνι�λ�γ�ι µελετ��ν τ�υς δεκτες π�ι�τητας
"ω�ς $ρησιµ�π�ι�ντας µα απ� τις ε��ς τρεις διαφ�ρετικ�ς π�ρεες: τη µελ�τη
κ�ινωνικ�ν δεικτ�ν, τη µελ�τη ψυ$�λ�γικ�ν δεικτ�ν και την �ικ�λ�γικ� αν�-
λυση [19, 503-504]. +µως –αν�λ�γα µε τ�υς ερευνητικ��ς στ�$�υς– και η συν-
δυαστικ� $ρ�ση των δεικτ�ν αυτ�ν δνει απαντ�σεις σε πλ�θ�ς σ$ετικ�ν ερω-
τηµ�των. �νας τ�π�ς δεκτη αυτ�ς τ�ς κατηγ�ρας περιλαµ��νει τ�σσερα µ�-
ρη, τα �π�α αντιστ�ι$��ν σε τ�σσερεις τ�µε	ς τ�ς �ω�ς τ�� Πρ�σ�π�υ µε
Αναπηρ	α: επικ�ινων	ας (κ�ινωνικ�ς αλληλεπιδρ�σεις και δεσµ�	 µε τ� ε�ωτερι-
κ� περι��λλ�ν), αυτ�ν�µ	ας, ελευθερ	ας και ταυτ�τητας [20]. Σηµει�νεται �τι
αυτ� τ� µ�σ�ν, τ� πλ��ν γνωστ� στ�υς ασ"�λ��µεν�υς µε τη ν�ητικ� υστ�ρηση,
�"ει πρ�σαρµ�στε	 για να "ρησιµ�π�ιε	ται στ�ν τ�µ�α τ�ς εργασ	ας [21]. (γ) Η
καταν�ηση και επ	λυση των πρ��ληµ�των των πρ�σ�πων αυτ�ν καλ�πτει
�λ�υς ανε�αιρ�τως τ�υς ανθρ�π�υς.

Ε	ναι λ�ιπ�ν πρ�%αν�ς �τι η πρ�σ�γγιση τ�� ενν�ι�λ�γικ�� περιε"�µ�ν�υ τ��
�ρ�υ περι	�λλ�ν απαιτε	 �λιστικ� –και �"ι περι�ρισµ�νη � µ�ν�πλευρη– θε�ρη-
ση, η �π�	α θα �"ει ως πρ�ε��ρ"�υσες αρ"�ς τ�σ� την ανα��τηση τ�� αληθ��ς
σκ�π�� τ�ς αγωγ�ς και των παραγ�ντων επ	τευ��ς τ�υ �σ� και τ�ν περι�ρισµ�
τ�� σηµεριν�� υπερκ�ρδ�υς των �λ	γων, �στε να υπ�ρ�ει �%ελ�ς �λων α�ρι�.

2. �νν�ια τ�� περι��λλ�ντ�ς και στ�ση απ�ναντι σ’ αυτ�:
�λιστικ� θε�ρηση, π�ι�τητα �ω�ς, πρ�τυπα

Σ�µ%ωνα µε τ�υς θεωρητικ� ισ"��ντες, σ�µερα, γενικ�τερ�υς σκ�π��ς τ�ς
αγωγ�ς, η π�ρε	α τ�� τρ�π�υ �ω�ς κ�θε ανθρ�π�υ θα πρ�πει να διαµ�ρ%�νε-
ται κατ� τ�τ�ι� τρ�π�, �στε να εκ%ρ��ει τ� απ�τ�λεσµα των ενεργει�ν µιας
ελε�θερης, δηµ�κρατικ�ς και υπε�θυνης πρ�σωπικ�τητας, η �π�	α µετ�"ει ενερ-
γ� και µε ��ση τις αρ"�ς αυτ�ς στ� κ�ινωνικ� γ	γνεσθαι. Αυτ�ς � τρ�π�ς �ω�ς,
δηλαδ� �ι πρ�σωπικ�ς επιλ�γ�ς συµπερι%�ρ�ς τ�� κ�θε ανθρ�π�υ, τελε	 σε συ-
ν�ρτηση µε τις γενετικ�ς κατα��λ�ς τ�υ, την ατ�µικ�τητα/µ�ναδικ�τητ� τ�υ και
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τ�υς εκ�στ�τε περι�αλλ�ντικ��ς �ρ�υς και πρ�ϋπ�θ�σεις [22, 23-25], στ� πλα	-
σι� των �π�	ων αναπτ�σσει µ	α συνε"� (εµ%αν� � α%αν�) διαδραστικ�-συνα-
ντησιακ� σ"�ση (αλληλεπ	δραση) µε τ� περι��λλ�ν, ����ντας π�νω σ’ αυτ� τη
δικ� τ�υ σ%ραγ	δα, π�υ α%�νει �ντ�να � ασθεν� 	"νη.

Κατ� τη δια"ρ�νικ� π�ρε	α τ�� ανθρ�π�υ η συναντησιακ� αυτ� σ"�ση ε�ε-
λ	σσεται, δηλαδ� τρ�π�π�ιε	ται. *τσι, σ�µερα, � λ�γ�ς �"ει επικεντρωθε	 στη
σ"�ση τ�υ µε τ� %υσικ� περι��λλ�ν, η �π�	α και �"ει διαµ�ρ%ωθε	 ως σ"�ση
«αντιπαρ�θεσ�ς» τ�υς, κ�ρι� "αρακτηριστικ� τ�ς �π�	ας απ�τελε	 τ� γεγ�ν�ς
�τι για �να µεγ�λ� µ�ρ�ς της ε"θρικ�ς «συµπερι%�ρ�ς» τ�� περι��λλ�ντ�ς ευ-
θ�νεται πλ��ν � 	δι�ς. Και εν� �ι �νθρωπ�ι δεν αµ%ι��λλ�υν πλ��ν –τ�υλ�"ι-
στ�ν µε τα µ�"ρι στιγµ�ς υπ�στηρι��µενα– �τι απ� την αντιπαρ�θεση αυτ�, αρ-
γ� � γρ�γ�ρα, αυτ�	 θα ε	ναι �ι µεγ�λ�ι ηττηµ�ν�ι, �ρ"�νται –ως κατ�"�ντες τη
σωτ�ρια λ�ση– �ι λ	γ�ι και, κατ� κ�ρι� λ�γ�, υπε�θυν�ι για τη δηµι�υργ	α τ��
πρ��λ�µατ�ς και επιρρ	πτ�υν –ως ν��ι ιερ�ε�εταστ�ς– την ευθ�νη στ�υς λιγ�τε-
ρ� υπε�θυν�υς. Παρ�λληλα, παγι�ν�υν –µε π�ικ	λες µεθ�δε�σεις– την αντ	λη-
ψη �τι η δυσκ�λ	α αναστρ�%�ς τ�ς �λης ε��λι�ης �%ε	λεται στη µη συµµ�ρ%ω-
ση των �λλων, των π�λλ�ν, �ι �π�	�ι, παρ� τις επι�αλλ�µενες π�ιν�ς, απ�δει-
κν�εται �τι ε	ναι «αδι�ρθωτ�ι». Β��αια, τ� γεγ�ν�ς αυτ� τ�υς καθιστ� ευτυ"ε	ς,
α%�� �ι 	δι�ι, �ρα"υπρ�θεσµα και πρ�ς 	δι�ν π�ντ�τε �%ελ�ς, αναδεικν��νται
δια"ειριστ�ς των κρ	σεων π�υ δηµι�υργ��ν.

Στ� πλα	σι� αυτ� η αντιπαρ�θεση δεν περι�ρ	�εται, πλ��ν, µετα�� ανθρ�-
π�υ και περι��λλ�ντ�ς αλλ� και ανθρ�πων µετα�� τ�υς, εν� � λ�γ�ς για τ�
περι��λλ�ν αυ��νει και �ι διακηρυκτικ�ς παρεµ��σεις διανθ	��νται, �λ� και
συ"ν�τερα, µε τη "ρησιµ�π�	ηση ν�ας �ρ�λ�γ	ας αλλ� και ν�ων τακτικ�ν.
*τσι, περν�ντας απ� την ανακ�κλωση, την αει%�ρ� και την πρ�σινη αν�πτυ-
�η, την �ικ�λ�γ	α και τ�ν �ικ�λ�γικ� ε��πλισµ�, την ενεργειακ� ανα��θµιση,
τα %ιλικ� πρ�ς τ� περι��λλ�ν υλικ�, τα πρ�ϊ�ντα υγιειν�ς διατρ�%�ς και �λ-
λα π�λλ� (στην πρ��η �λ. ανεµ�µυλ�υς τ�� ∆�ν Κι"�τη), %θ�ν�υµε στην
εταιρικ� κ�ινωνικ� ευθ�νη και στις ��υπνες αγ�ρ�ς µε «��υπνες» τακτικ�ς.
Π."., αντικατ�σταση (=αγ�ρ�) αυτ�κιν�των �σ� γ	νεται γρηγ�ρ�τερα για να...
«%ε�γει» �"ι µ�ν� τ� ρυπ�γ�ν� �"ηµα αλλ� και τ� ν�� στ�κ �"ηµ�των απ� τις
απ�θ�κες τ�ς παραγωγ�ς, µε	ωση τ�ς δι�ρκειας «�ω�ς» µιας µπαταρ	ας ρ�λ�-
γι�� σε τ�τ�ι� �αθµ�, �στε, να "ρει��εται πλ��ν, κ�π�ι�ς τ�σσερις �ως �κτ�
για "ρ�νικ� περ	�δ� π�υ "ρησιµ�π�ι��σε µ	α. Τελικ�, δια τ�ς «π�ι�τικ�ς ανα-
��θµισης» των ρυπ�γ�νων και µη %ιλικ�ν πρ�ς τ� περι��λλ�ν συσκευ�ν,
α%εν�ς, και τ�ς «ν�µω» ε��υσιαστικ�ς αρ"�ς, α%ετ�ρ�υ, �"�υµε επι��λ� τα"�-
τερ�υ ρυθµ�� αντικατ�στασης κ�θε συσκευ�ς, κατ’ αναλ�γ	α πρ�ς τ�ν ρυθµ�
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"ρ�σης και απ�ρριψης µιας "αρτ�πετσ�τας.
6 αντ	λ�γ�ς, µε µ�ρ%� ερωτ�µατ�ς, �"ει ως ε��ς:
– ∆εν �λ�πετε την αν�πτυ�η, την παραγωγικ�τητα, τις ν�ες θ�σεις εργασ�ας;
Απ�ντηση: Τ� µ�ν� π�υ �λ�π�υµε, καθηµεριν�, ε�ναι τ� πρ��δευτικ� «λιγ�-

τερ�» κ�ινωνικ� κρ�τ�ς, η παντ�ς ε�δ�υς κλ�π� και η δηµι�υργ�α καταναλωτι-
κ	ν ρ�µπ�τ για την κ�λυψη �"ι απλ	ς παγιωµ�νων αλλ� συνε"	ς «κατασκευ-
α#�µενων» αναγκ	ν.

Ε�αιτ	ας των µεθ�δε�σεων αυτ�ν, επ�ρ"εται απ�πρ�σανατ�λισµ�ς τ�� κα-
ταναλωτ�-στ�"�υ, � �π�	�ς –εν �ν�µατι εν�ς θεωρητικ� πρ��αλλ�µεν�υ συµ-
%�ρ�ντ�ς τ�υ (α��ηση θ�σεων εργασ	ας, απασ"�ληση, αµ�ι��, αγ�ρ� «αγα-
θ�ν», π�ι�τητα �ω�ς)– «ευλ�γε	» τη διαρκ� και ανε��λεγκτη α��ηση τ�ς �ι�µη-
"ανικ�ς, γεωργικ�ς και κ�θε �λλης παραγωγ�ς, παρ’ �λ� �τι � τρ�π�ς παραγω-
γ�ς επι�αρ�νει τ� περι��λλ�ν. Tελικ�, �ι µεθ�δε�σεις αυτ�ς �λ�πτ�υν, µακρ�-
πρ�θεσµα, �λ�υς ανε�αιρ�τως και σε µεγαλ�τερ� �αθµ� τις «Κ�ινωνικ� Eυπα-
θε	ς 6µ�δες». Μ�λιστα στην τυπικ� ��ση θεµελ	ωσης τ�� απ�πρ�σανατ�λι-
σµ��, ανα%�ρικ� µε τις επιπτ�σεις εις ��ρ�ς των �µ�δων αυτ�ν, εντ�σσεται
και η "ρησιµ�π�	ηση τ�� �ρ�υ Ευπαθε�ς Κ�ινωνικ�ς &µ�δες, καθ�ς και τ�� νε-
�τερ�υ Ευα�σθητες Κ�ινωνικ�ς &µ�δες, � �π�	�ς �"ει αρ"	σει να επικρατε	. ∆ι�-
τι, αντ	 να ανα%ερ�µαστε στα α	τια τ�� πρ��λ�µατ�ς και στ�ν τρ�π� αντιµετ�-
πισ�ς τ�υς «ωραι�π�ι��µε» τη µει�νεκτικ� θ�ση των �µ�δων αυτ�ν πρ���λλ�-
ντας –µε τη µ�ρ%� πρ�σ�µ�	ωσης, δηλαδ�, εικ�νικ�ς πραγµατικ�τητας– µ	α
στ�ση ευγ�νειας, συµπ�θειας, %ιλ�νθρωπων και �λλων παρ�µ�ιων συναισθη-
µ�των πρ�ς τα πρ�σωπα των �µ�δων αυτ�ν, ως ε�ν τα 	δια να ε	ναι υπε�θυνα
των δειν�ν τ�υς.

*πειτα απ� τις ενδεικτικ�ς αυτ�ς ανα%�ρ�ς –και ε�ν δε"τ��µε �τι ε	ναι απ�-
λ�τως απαρα	τητ� να συνεκτιµ��µε, σε κ�θε περ	πτωση διερε�νησης τ�ς σ"�σης
µετα�� ανθρ�π�υ και περι��λλ�ντ�ς, �λες τις συνιστ�σες τ�� περι�αλλ�ντικ��
πρ��λ�µατ�ς, �στε να µην καθ	σταται αλυσιτελ�ς η πρ�σπ�θεια τ�ς σ"ετικ�ς
αγωγικ�ς και εκπαιδευτικ�ς διαδικασ	ας– θα πρ�πει να πρ�σδι�ριστε	, κατ�
τρ�π� ενια	� και καταν�ητ� σε �λ�υς µας, τ� ενν�ι�λ�γικ� πεδ	� τ�� �ρ�υ περι-
��λλ�ν, ως συνιστ�σας τ�ς ανθρ�πινης �παρ�ης και συµπερι%�ρ�ς. Πρ�ς την
κατε�θυνση αυτ� θα µπ�ρ��σε να συµ��λει, κατ� την �π�ψ� µας, η κατ�τα�η
και �µαδ�π�	ηση π�υ επι"ειρε	ται παρακ�τω, σ�µ%ωνα µε την �π�	α η �νν�ια
τ�� περι��λλ�ντ�ς πρ�σεγγ	�εται µ�σα απ� την κατηγ�ρι�π�	ηση των παραµ�-
τρων π�υ τ� συναπ�τελ��ν, σηµει�ν�ντας, εισαγωγικ�, �τι: «Η σ"�ση τ�� αν-
θρ	π�υ µε τ� �υσικ� τ�υ περι��λλ�ν πρ�σδι�ρ�στηκε π�ντ�τε απ� την ερµη-
νε�α τ�ς σ"�σε	ς τ�υ µε τ�ν Θε� και µε τ�ν κ�σµ� [και �τι] κ�ιν�ς τ�π�ς των
δ�� ετερ�κεντρων ερµηνει	ν υπ�ρ�ε και παραµ�νει π�ντ�τε � �νθρωπ�ς, αλλ�
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µε τις δια��ρετικ�ς πρ�σεγγ�σεις τ�ς σ"�σε	ς τ�υ µε τ�ν Θε� απ� τη θρησκε�α
(θε�κεντρικ�) και απ� τη �ιλ�σ���α (ανθρωπ�κεντρικ�)» [15, 19].

Με α%ετηρ	α, λ�ιπ�ν, τη δε�τερη θε�ρηση (την ανθρωπ�κεντρικ�), σε µια
πρ	τη κατηγ�ρ�α εντ�σσ�υµε τ� ανθρ�πιν�, τ� �υσικ� και τ� τε�νητ� περι-
��λλ�ν. Σε µια δε�τερη, τ� εσωτερικ� � ατ�µικ�/πρ�σωπικ� (συντ	θεται απ� γε-
νετικ�ς κατα��λ�ς και �ι�λ�γικ�ς και πνευµατικ�ς αν�γκες και κ	νητρα) και τ�
ε�ωτερικ� (ανθρ�πιν�, %υσικ� και τε"νητ�), τ� �π�	� πρ�σδι�ρ	�εται τ�πικ�
(εγγ�ς � ευρ�τερ�) και τρ�πικ� (�µεσ� � �µµεσ�). 6ι �νν�ιες αυτ�ς µας ε	ναι
περισσ�τερ� καταν�ητ�ς µ�σα απ� γνωστ��ς �ρ�υς, �πως π.".: κληρ�ν�µικ�τη-
τα, παρ�γ�ντες µ�θησης, µαθησιακ� περι��λλ�ν, ατ�µικ� και υπερατ�µικ� στ�-
ση και συµπερι%�ρ� κ.�. Σε µια τρ�τη κατηγ�ρ	α, παρ�γωγη των δ�� πρ�των,
εντ�σσεται τ� δια�ρ�νικ� περι��λλ�ν (ανθρ�πιν�, %υσικ� και τε"νητ�) –ε	τε
ως "θεσιν�, σηµεριν� και αυριαν� ε	τε ως εγγ�ς � απ�"�ν "ρ�νικ�–, η επ	δραση
τ�� �π�	�υ ε	ναι �µεση � �µµεση.

Ως �θεσιν� περι��λλ�ν "αρακτηρ	��υµε την κληρ�ν�µ��µενη πανανθρ�πι-
νη εµπειρ	α [µ�σω τ�� γλωσσικ�� κ�δικα επικ�ινων	ας (πρ�%�ρικ�ς και γρα-
πτ�ς λ�γ�ς), τ�� παραδε	γµατ�ς και κ�θε �λλης µ�ρ%�ς κληρ�δ�τ�µατ�ς]. Η
εµπειρ	α αυτ� θεµελι�νει, δυναµικ�, τη %ιλ�σ�%	α τ�ς στ�σης µας –ως µ�ν�δας
και συγ"ρ�νως ως στ�ι"ε	�υ/µ�λ�υς �µ�δας– τ�σ� απ�ναντι στ�ν Εαυτ� και τ�
∆ικ� µας �σ� και απ�ναντι στ�ν +λλ� και τ� ∆ικ� τ�υ. *τσι, και η %ιλ�σ�%	α
π�υ διαµ�ρ%�νεται κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� εκ%ρ��ει τη συν�λικ� ερµηνευτικ�
και α�ι�λ�γικ� θε�ρηση και "ρησιµ�π�	ηση εκ µ�ρ�υς µας τ�� εκ�στ�τε περι-
��λλ�ντ�ς (ανθρ�πιν�υ, %υσικ�� και τε"νητ��). Ως σηµεριν�, "αρακτηρ	��υµε
αυτ�  π�υ πρ�κ�πτει απ� τη συγ"ρ�νικ� επ	δραση και αλληλεπ	δραση τ�� συ-
ν�λ�υ των στ�ι"ε	ων π�υ πρ�ανα%�ραµε, και ως αυριαν�, τη διαθ�κη � τ� κλη-
ρ�δ�τηµα µε τ� �π�	� τ� εκ�στ�τε σηµεριν� περι��λλ�ν πρ�ικ	�ει τ� αυριαν�.

Μ�σα σ’ αυτ� τ� πλα	σι� τ�ς διαδραστικ�ς σ"�σης τ�� ανθρ�π�υ µε  τ� πε-
ρι��λλ�ν παρατηρ��µε δ��, ακ�µη, �ασικ�ς κατηγ�ρ	ες. Η πρ	τη κατηγ�ρ�α,
αντιπρ�σωπε�ει σ"�σεις, �ι �π�	ες τελ��ν σε συν�ρτηση µε τ� υπ�κε	µεν�, τ�
αντικε	µεν�, τ� κατηγ�ρηµα και, γενικ�, τ�υς πρ�σδι�ρισµ��ς π�υ τις περιγρ�-
%�υν, �π�τε �ι σ��σεις αυτ�ς: (i) συνιστ��ν δι�%�ρα ε�δη (π."., δυαδικ�ς, �ικ�-
γενειακ�ς, εργασιακ�ς, κ�ινωνικ�ς, ευκαιριακ�ς, �υσιαστικ�ς, τυπικ�ς, ιδε�λ�γι-
κ�ς, α�ιακ�ς, τ�πικ�ς, υπερτ�πικ�ς, εθνικ�ς, διεθνε	ς, παγκ�σµιες κ.�), (ii) δηµι-
�υργ��νται σε κ�π�ι� ��ρ� και κ�τω απ� τις συνθ�κες π�υ επικρατ��ν κ�θε
%�ρ� µ�σα στ� %υσικ� � τε"νητ� περι��λλ�ν τ�� "�ρ�υ αυτ�� (π."., σπ	τι, σ"�-
λε	�, υπηρεσ	α, λεω%�ρε	�, κατ�στηµα, κ�ιν�τητα, "ωρι�, π�λη, κρ�τ�ς, �πειρ�ς,
γη, θ�λασσα, ατµ�σ%αιρα, δι�στηµα, �ικ�ν�µικ� πεδ	�, πεδ	� παραδ�σιακ�ς
µ�"ης κ.λπ.), δηλαδ�, (iii) πραγµατ�π�ι��νται τυ�α�α � σκ!πιµα (µας πρ�κ�-
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πτ�υν � τις επι�ητ��µε, τις επιθυµ��µε � µας τις επι��λλ�υν), (iv) �"�υν δι�ρ-
κεια (διαρκ��ν λ	γ�, π�λ�, �σ� ���µε κ.λπ.), και (v) συ�ν!τητα (διακ�πτ�νται,
�αναρ"	��υν κ.λπ.). Η δε�τερη κατηγ�ρ�α, α%�ρ� στην ερµηνευτικ� πρ�σ�γγιση
των απ�τελεσµ�των τ�ς συµπερι��ρ�ς τ�� ανθρ�π�υ, η �π�	α  εκδηλ�νεται
τ�σ� µ�σα στ� %υσικ� περι��λλ�ν –π�υ � 	δι�ς α�ι�π�ιε	, εκµεταλλε�εται και
µεταλλ�σσει– �σ� και µ�σα στ� τε"νητ� περι��λλ�ν –π�υ και π�λι � 	δι�ς κατα-
σκευ��ει και "ρησιµ�π�ιε	. Και στις δ�� περιπτ�σεις τα απ�τελ�σµατα π�υ
�"�υµε –σε επ	πεδ� � µεγ�θη γενε�ν– ε	ναι συν�θως τα ε��ς: (i) παρ�ντικ� �
�ρα"υπρ�θεσµη �ελτ	ωση τ�ς π�ι�τητας τ�ς δικ�ς τ�υ �ω�ς και, ενδε"�µ�νως,
και των �λλων, (ii) �ρα"υπρ�θεσµη �ελτ	ωση τ�ς δικ�ς τ�υ �ω�ς και µεσ�πρ�-
θεσµη υπ���θµιση τ�ς �ω�ς των �λλων –σε π�λλ�ς δε περιπτ�σεις ακ�µη και
τ�ς δικ�ς τ�υ– και (iii) µακρ�πρ�θεσµη υπ���θµιση τ�ς �ω�ς �λων ανε�αιρ�-
τως. Με την τακτικ� αυτ� –και ε%�σ�ν ���αια �ι σ"ετικ�ς  επιστηµ�νικ�ς παρα-
τηρ�σεις και µετρ�σεις για τ� περι��λλ�ν και τα ε� αυτ�ν συµπερ�σµατα ε	ναι
α�ι�πιστα– δεν ��ρω για π�ια �ω�, π�ιων �ργανισµ�ν, π�ι�ι �νθρωπ�ι θα µιλ�-
νε στις  επ�µενες γενι�ς.

Τελικ�, συνεκτιµ�ντας �λες αυτ�ς τις παραµ�τρ�υς και τις παρ�γωγες εκδ�-
"�ς τ�υς, α�ι�λ�γ��µε τ� απ�τ�λεσµα, δηλαδ� την π�ι�τητα αλλ� και τη σηµα-
ντικ�τητα τ�ς σ"�σης τ�ς εκ�στ�τε επ	δρασης και αλληλεπ	δρασης µετα�� αν-
θρ�π�υ και «περι��λλ�ντ�ς» και επ�µ�νως τ�ς π�ι�τητας �ω�ς τ�υ, συγ"ρ�νι-
κ� και δια"ρ�νικ� � �ρι��ντια και κ�θετα. [Σηµε	ωση: στα επ�µενα, � �ρ�ς πε-
ρι��λλ�ν "ρησιµ�π�ιε	ται µε τ� ενν�ι�λ�γικ� περιε"�µεν� π�υ �ρ	σαµε παρα-
π�νω.] Η διαδικασ	α αυτ�ς τ�ς συγ"ρ�νικ�ς και δια"ρ�νικ�ς επ	δρασης και αλ-
ληλεπ	δρασης απ�τελε	 συνε"� «πρ�σαρµ�γ�» τ�� ανθρ�π�υ στ� διαρκ�ς µε-
τα�αλλ�µεν� περι��λλ�ν, µε τρ�π�π�	ηση των �ρων τ�ς σ"�σης τ�υ µε αυτ�.
∆ηλαδ�, µαθα	νει να συµπερι%�ρεται µ�σα σ’ αυτ� �λλ�τε αυτ�πρ�στατευ�µε-
ν�ς, �λλ�τε «συνεργα��µεν�ς» µ’ αυτ� και �λλ�τε επεµ�α	ν�ντας καταστρ�%ι-
κ� στη %υσικ� λειτ�υργ	α τ�υ. ;µως, η διαδικασ	α µ�θησης «κ�ινωνικ�ς συ-
µπερι%�ρ�ς» και, γενικ�τερα, συµµετ�"�ς στ� κ�ινωνικ� γ	γνεσθαι �"ει �ναν ει-
δ�π�ι� "αρακτ�ρα απ�%ασιστικ�ς σηµασ	ας. Απ�τελε	 ε	τε επιλ�γ�, απ�δ�"�
και µ	µηση π�ικ	λων πρ�τ�πων τα �π�	α "ρησιµ�π�ι��νται (υπ�"ρεωτικ�ς �
ελευθ�ρως, ενσυνειδ�τως � ασυνειδ�τως και στις δ�� περιπτ�σεις) �λικ�ς � µε-
ρικ�ς τρ�π�π�ιηµ�να, σε αυτ�τελ� � συνδυαστικ� µ�ρ%� ε	τε, αντ	θετα, απ�ρ-
ριψη. *τσι, τα πρ�τυπα αυτ� –στ� πλα	σι� τ�σ� τ�ς κατ� σ�στηµα �σ� και  τ�ς
ελε�θερης αγωγικ�ς διαδικασ	ας– µπ�ρε	 να α%�ρ��ν: (i) Σε �να �ρατ� � αι-
σθητ� πρ�τυπ�. Αυτ� δηλαδ� π�υ �"�υµε πρ� �%θαλµ�ν και τ� �π�	� µπ�ρε	
να πρ��ρ"εται απ� τ�υς γ�νε	ς, τα λ�ιπ� µ�λη τ�ς �ικ�γ�νειας, τ�υς δασκ�λ�υς,
τ�υς π�λιτικ��ς, τ�υς κληρικ��ς, τ�υς %	λ�υς, τ�υς συµµαθητ�ς, τ�υς γε	τ�νες,
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τ�υς µικρ��ς � µεγ�λ�υς αστ�ρες τ�ς µικρ�ς και τ�ς µεγ�λης �θ�νης, τ�� αθλη-
τισµ��, τ�� µικρ�%�ν�υ, τ�ς πασαρ�λας και �λλων "�ρων και, γενικ�, απ� κ�-
θε �νθρωπ� τ�� �π�	�υ η συµπερι%�ρ� (κ�ινωνικ� � αντικ�ινωνικ�) µπ�ρε	 να
εµπν�ει κ�π�ι�ν �λλ�. (ii) Σε �να πρ�τυπ� τ� �π�	� περιγρ�%εται  µε τ�ν γρα-
πτ� � πρ�%�ρικ� λ�γ�. (iii) Σε �να θετικ� � αρνητικ� πρ�τυπ�, σ�µ%ωνα µε τις
επικρατ��σες α�ιακ�ς αντιλ�ψεις. (iv) Σε �να ιδεατ� πρ�τυπ�, ως σ�λληψη π�υ
δηµι�υργ��µε σ�µ%ωνα µε τη δικ� µας κ�σµ�θεωρ	α � αυτ� π�υ µας «επι��λ-
λει» η συστηµατικ� «πλ�ση εγκε%�λ�υ» εκ µ�ρ�υς των Μ.Μ.Ε. (v) Στη συµπερι-
%�ρ� �λλων �ντων –εκτ�ς των ανθρ�πων– και, γενικ�τερα, %αιν�µ�νων. (vi)
Στη µ�θ�δ� αντιµετ�πισης πρ��ληµ�των. (vii) Στ�ν τρ�π� ανα��τησης τ�ς αλ�-
θειας. (viii) Στ�ν τρ�π� ε�ωτερικ�ς εµ%�νισης κ.�.κ.

Μετ� τα παραπ�νω, τ� ερ�τηµα π�υ τ	θεται, και στ� �π�	� θα πρ�πει να
υπ�ρ�ει απ�ντηση, ε	ναι τ� ε��ς:

– Π�ι�ς µπ�ρε�, τελικ�, να ε�ναι � ρ�λ�ς τ�ς Παιδε�ας στη διαµ�ρ�ωση «συ-
νεργατικ�ς» σ"�σης ανθρ	π�υ και περι��λλ�ντ�ς και τι µπ�ρε� να συµ��λει
στην αντιστρ��� τ�ς υ�ιστ�µενης αρνητικ�ς σ"�σης;

3. Τ� δ!ληµµα τ�ς Περι�αλλ�ντικ�ς Αγωγ�ς: «Mεταλλαγµ�να» πρ�τυπα
� ισ�τητα και κ�ινωνικ� συναντ!ληψη; 

3.1. Ν�α - «µεταλλαγµ�να» πρ�τυπα

Σ�µ%ωνα µε τα �σα σηµει�σαµε παραπ�νω, η εκ µ�ρ�υς κ�θε ανθρ�π�υ επιλ�-
γ� και υι�θ�τηση εν�ς κ�ινωνικ�� πρ�τ�π�υ γ	νεται επ	 τη ��σει �ρισµ�νων
κριτηρ	ων, τα �π�	α παραλλ�σσ�υν αν�λ�γα µε τις περι�αλλ�ντικ�ς επιδρ�σεις
π�υ δ�"εται [στ� πλα	σι� τ�ς �τυπης αλληλεπ	δρασης µε τ� περι��λλ�ν και τ�ς
κατ� σ�στηµα � στ�"ευµ�νης αγωγικ�ς διαδικασ	ας (σ"�λε	�, εκπαιδευτικ� σ�-
στηµα κ.λπ.)] και τη σ�µ%ωνα µ’ αυτ�ς διαµ�ρ%ωση τ�ς  πρ�σωπικ�τητ�ς τ�υ.
*τσι, �λλ�ς µεν επιλ�γει κριτ�ρια π�υ υπαγ�ρε��υν υπερατ�µικ� ιδε�δη και
�λλ�ς ατ�µικ� �%�λη, �λλ�ς δια"ρ�νικ�ς α�	ες, ιδε�δη και αγαθ� και �λλ�ς
αντ	στ�ι"α παρ�ντικ� (π."., ηρωικ� ιδε�δες, γεωργικ�, π�λιτειακ�, εθνικ�, δη-
µ�κρατικ�, κ�ινωνικ� [12, 213-231], π�λιτιστικ�ν αγαθ�ν [11], ατ�µ�κεντρικ�,
εµπ�ρικ�-�ικ�ν�µικ�, παγκ�σµι�π�	ησης, επι��λ�ς/ε��υσ	ας  κ.�.).

Απ�ναντι σ’ αυτ�ς τις δυνατ�ς δια%�ρετικ�ς επιλ�γ�ς, � συν�θης πρ��ληµα-
τισµ�ς �"ει τη µ�ρ%� ερωτ�µατ�ς, τ� �π�	� συν�ψ	�εται στ� ε�ν µπ�ρε	 να
υπ�ρ��υν πρ�τυπα π�υ εκ%ρ���υν υπερατ�µικ�ς και δια"ρ�νικ�ς α�	ες και –σε
κατα%ατικ� περ	πτωση– κατ� π�σ�ν ε	ναι δυνατ� και ε�κ�λη η ανα��τηση, επι-
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λ�γ� και µ	µησ� τ�υς. ;µως, και λαµ�αν�µ�ν�υ υπ�ψη �τι υπ�ρ"�υν πρ�τυπα
π�υ εκ%ρ���υν ιδε�δη αυτ�ς τ�ς %ιλ�σ�%	ας (π."., απ�δ�"� και σε�ασµ�ς τ��
+λλ�υ –ως πρ�σ�π�υ � ως συν�λ�υ πρ�σ�πων τ�ς κ�ινων	ας– και ανιδι�τελ�ς
πρ�σ%�ρ� πρ�ς αυτ�ν –συγ"ρ�νικ� και δια"ρ�νικ�–), η πρ�σπ�θεια µ	µησης
αυτ�ν των πρ�τ�πων δεν ε	ναι δ�σκ�λη µ�ν� για τις επιλ�γ�ς π�υ στηρ	��νται
σ’ αυτ�, αλλ� και για εν�ργειες αντ	θετων αντιλ�ψεων. ∆ηλαδ�, και για τις επι-
λ�γ�ς εκε	νες π�υ �"�υν ως πρ�σανατ�λισµ� τις επικρατ��σες κ�θε %�ρ� ατ�-
µ�κεντρικ�ς αντιλ�ψεις και εν�ργειες µε παρ�ντικ� πρ��πτικ�.

Επ�µ�νως, τ� κριτ�ρι� διερε�νησης µιας τ�τ�ιας δυνατ�τητας δεν µπ�ρε	 να
ε	ναι και � �αθµ�ς δυσκ�λ	ας τ�� αγ�να –δι�τι και στις δ�� περιπτ�σεις υπ�ρ-
"ει αγ�νας– αλλ� � επιθυµητ�ς στ�"�ς (αγ�νας κατ� τ�� εγ� � κατ� τ�� �λ-
λ�υ). Τ� στ�ι"ε	� αυτ� δεν δια%�ρ�π�ιε	, απλ�ς, τα "αρακτηριστικ� τ�� αγ�να,
αλλ� πρ�σδι�ρ	�ει, απ�%ασιστικ�, και την πρ�σωπικ�τητα � την ταυτ�τητα
τ�� αγωνι��µεν�υ. Επ	σης, η δια%�ρ� στις δ�� αυτ�ς µ�ρ%�ς αγ�να δεν περι�-
ρ	�εται στην κατε�θυνση τ�� επιδιωκ�µεν�υ στ�"�υ (κ�ινωνικ�� � ατ�µ�κε-
ντρικ��), αλλ� ε	ναι ευρ�τερη, δι�τι περιλαµ��νει και την τακτικ� και τα µ�σα
π�υ θα "ρησιµ�π�ιηθ��ν πρ�ς επ	τευ�� τ�υ.

Αναλυτικ�τερα, � αγ�νας τ�ς πρ�της περ	πτωσης συνιστ� �θληση δικαι�-
σ�νης για πρ�σ%�ρ� πρ�ς τ�ν +λλ� και τ� δια"ρ�νικ� περι��λλ�ν, γενικ�τερα,
�εκιν�ντας απ� τ�ν �λεγ"� και τη συγκρ�τηση τ�� εαυτ��. Σ’ αυτ� την κατηγ�-
ρ	α –π�υ τελικ� δεν γνωρ	�ω αν ε	ναι µικρ� � µεγ�λη– αν�κ�υν �λ�ι εκε	ν�ι
π�υ αγων	��νται για την τελε	ωση µ�σω τ�ς µ	µησης εν�ς αιων	�υ πρ�τ�π�υ,
�πως, π."., ε	ναι αυτ� π�υ πρ���λλει η "ριστιανικ� διδασκαλ	α, δηλαδ� η π�λυ-
δι�στατη εν�ργεια αγ�πης και θυσ	ας τ�� ανθρ�π�υ για τ�ν �νθρωπ�, την
�π�	α και �%ε	λει καθ�νας να τη συνε"	�ει. Η µ�ρ%� τ�� πρ�τ�π�υ µ’ αυτ� τα
σηµει�λ�γικ� "αρακτηριστικ� –ακ�µη και στην πλ��ν περι�ρισµ�νη �κτασ�
τ�υς– %ωτ	�ει, θερµα	νει και ενθαρρ�νει τ�ν �νθρωπ� παρωθ�ντας τ�ν στην
ευγεν� �µιλλα. ∆εν τ�ν ε�απατ�, σπρ�"ν�ντ�ς τ�ν στ�ν ε��ντωτικ� ανταγωνι-
σµ�, αλλ� τ�ν �δηγε	 στ� στ	�� τ�ς �θλησης για απ�κτηση τ�ς δ�ναµης π�υ
απαιτε	 η πρ�σ%�ρ� και η θυσ	α και τ�ν κατα�ι�νει, δ	ν�ντ�ς τ�υ τη δυνατ�τη-
τα να �ι�σει την ταπειν�τητα. Η ε%αρµ�γ� τ�ς κ�σµ�θεωρ	ας αυτ�ς, αν και %α-
ντ��ει �υτ�πικ�, θα µπ�ρ��σε να συµ��λει στ�ν τρ�π� λειτ�υργ	ας και α�ι�-
π�	ησης τ�ς διεπιστηµ�νικ�ς σκ�ψης, πρ�κειµ�ν�υ η Παιδε	α, π�υ πρ�σ%�ρεται
σ�µ%ωνα µ’ αυτ�, να παρ�"εται �"ι πρ�ς επιδ	ω�η µελλ�ντικ�ς ατ�µικ�ς δι�-
κρισης εκ µ�ρ�υς τ�� «εκπαιδευ�µ�ν�υ» και µ�λιστα τ�� απ�καλ��µεν�υ «"α-
ρισµατικ�� µαθητ�», αλλ� πρ�ς επ	λυση των π�λυσ�νθετων πρ��ληµ�των π�υ
δηµι�υργ��νται σ�µερα στ�ν �νθρωπ�. ∆ι�τι, �ι λ�σεις των πρ��ληµ�των π�υ
πρ�κ�πτ�υν σ�µερα, ε�ν �"�υν ως ��ση παλαι�τατες µεν αλλ� εµ%ανι��µενες
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ως νε�ανακαλυ%θε	σες ανθρωπιστικ�ς α�	ες –�πως αυτ� τ�ς αληθ��ς ισ�τη-
τας– δεν θα µπ�ρ��ν να αγν���ν �λες τις κ�ινωνικ�ς �µ�δες και, κατ’ αρ"�ν,
εκε	νες �ι �π�	ες αντιµετωπ	��υν πρ�σθετες δυσκ�λ	ες, για αντικειµενικ��ς λ�-
γ�υς. Μετα�� των �µ�δων αυτ�ν περιλαµ��ν�νται και τα Πρ�σωπα µε Αναπη-
ρ	α, τα παιδι� π�υ πεθα	ν�υν κ�θε τρ	α λεπτ� απ� λιµ�κτ�ν	α καθ�ς και �λλες
κατηγ�ρ	ες πρ�σ�πων.

6 αγ�νας τ�ς δε�τερης περ	πτωσης, απ�τελε	 διαρκ� π�λη ατ�µικ�ς-πρ�-
σωπικ�ς επικρ�τησης εις ��ρ�ς τ�� +λλ�υ και σε κ�θε �κ%ανση τ�ς �ω�ς, �εκι-
ν�ντας απ� την εκµετ�λλευση και ε��ντωση τ�� αδυν�τ�υ � αυτ�� π�υ �ρ	-
σκεται σε δειν� θ�ση. Σ’ αυτ� την κατηγ�ρ	α θεωρ��µε �τι συνωθ��νται αυτ�	
π�υ –στ� πλα	σι� τ�� κακ�ς ενν���µεν�υ συναγωνισµ��– �ε"ν��ν �τι: (i) δεν
πρ��ρ"�νται απ� παρθεν�γ�νεση, αλλ� �τι υπ�ρ"�υν γιατ	 υπ�ρ�αν πριν απ’
αυτ��ς κ�π�ι�ι �λλ�ι (ως γενν�τ�ρες, τρ�%�	, δ�σκαλ�ι), και (ii) µετ� απ’ αυ-
τ��ς ακ�λ�υθ��ν �λλ�ι (�ι απ�γ�ν�ι �λων), �π�τε ε	ναι υπ�"ρεωµ�ν�ι, τ�υλ�-
"ιστ�ν, να διατηρ�σ�υν �,τι θετικ� παρ�λα�αν �ι 	δι�ι απ� τ�υς πρ�ηγ��µε-
ν�υς, πρ�κειµ�ν�υ να τ� �ι�σ�υν µα�	 µε τ�ν κ�θε +λλ� τ�� σ�µερα και να τ�
κληρ�δ�τ�σ�υν στη συν�"εια –εµπλ�υτισµ�ν� µε τα ν�α θετικ� �ι�µατ� τ�υς
και �"ι µεταλλαγµ�ν�, απα�ιωµ�ν�, κατεστραµµ�ν�–, στ�υς +λλ�υς τ�� α�ρι�.
;µως, η πι� σηµαντικ� δια%�ρ� �γκειται στην εµ%αν� � α%αν� στρατηγικ�, η
�π�	α ακ�λ�υθε	ται στ�ν αγ�να τ�ς δε�τερης περ	πτωσης, πρ�κειµ�ν�υ να πε-
ρι�ριστ��ν και να απ�σ�εστ��ν πρ�τυπα π�� εκ%ρ���υν δια"ρ�νικ� ιδε�δη.
<αρακτηριστικ� παραδε	γµατα τ�ς στρατηγικ�ς π�υ ε%αρµ��εται, �ταν επιδι�-
κεται να επικρατ�σει �να πρ��αλλ�µεν� ως ν�� πρ�τυπ� εις ��ρ�ς εν�ς �λλ�υ
π�υ υπ�ρ"ει � πρ�ϋπ�ρ�ε, απ�τελ��ν και �ι ανα%ερ�µενες παρακ�τω τακτικ�ς.

Σ�µ%ωνα µε τη µ	α τακτικ�, π�υ απ�κτ� �λ� και περισσ�τερες ε%αρµ�γ�ς,
ε	τε απα�ι�ν�υµε �να πρ�ϋπ�ρ"�ν πρ�τυπ� [Παρενθετικ� σηµε	ωση: πρ�λ. την
τακτικ� π�υ ε%αρµ��εται εις ��ρ�ς τ�� δηµ�σι�υ Πανεπιστηµ	�υ –και π�λ� σ�-
ντ�µα, �πως δια%α	νεται, θα ε%αρµ�στε	 και εις ��ρ�ς τ�� δηµ�σι�υ Σ"�λε	�υ
γενικ�ς εκπα	δευσης– και �"ι εις ��ρ�ς αυτ�ν π�υ απ�τελ��ν αρνητικ� παρα-
δε	γµατα � τα διευκ�λ�ν�υν, και σε κ�θε περ	πτωση �εκιν�ντας απ� τα 	δια και
τα τ�� �	κ�υ τ�υς και %θ�ν�ντας στα αλλ�τρια], ε	τε τ� απ�κρ�πτ�υµε, µε κ�θε
δυνατ� τρ�π�, πρ���λλ�ντας –ως πρ��δ� � αναγκα	� νεωτερισµ�– µετα��λ�ς
π�υ υπαγ�ρε��υν �ικ�ν�µικ� συµ%�ρ�ντα (κερδ�%�ρ	α) και �"ι αντικειµενικ�	
λ�γ�ι π�ι�τητας (π."., περιε"�µ�ν�υ και στ�"�υ µιας πρ��ης � συστατικ� στ�ι-
"ε	α εν�ς αντικειµ�ν�υ). Πρ�κειται για κ	νητρα, τα �π�	α απ�τελ��ν τη ��ση
π�νω στην �π�	α �ικ�δ�µ��ν τις θεωρ	ες τ�υς �λες �ι τυπικ�ς και �τυπες ε��υ-
σιαστικ�ς δ�µ�ς και �µ�δες, µε πρ�ε��ρ"�υσα δ�µ� αυτ� π�υ εκ%ρ��ει, µ�σω
των ΜΜΕ, τα «διαπλεκ�µενα» συµ%�ρ�ντα.
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Αλλ� υπ�ρ"ει και η αντ	θετη τακτικ�, αυτ� τ�ς "ρησιµ�π�	ησης πρ�ε�αγγελ-
τικ�ν διακηρ��εων –υπ�ρ κ�ινωνικ�ν �µ�δων π�υ δ�κιµ���νται και τ�ς αντι-
µετ�πισης δια%�ρων πρ��ληµ�των �λων των ανθρ�πων (µετα�� των �π�	ων
και τ� περι�αλλ�ντικ�)– η α%ετηρ	α, � στ�"�ς και τ� περιε"�µεν� των �π�	ων,
τ�υλ�"ιστ�ν θεωρητικ�, ε	ναι απ�δεκτ�. ;µως, στην πρ��η και εκ τ�� απ�τελ�-
σµατ�ς πρ�κ�πτει �τι, τελικ�, �ι µ�ν�ι π�υ καρπ�ν�νται τ� �π�ι�δ�π�τε �%ε-
λ�ς ε	ναι αυτ�	 π�υ, απλ�ς, διακηρ�σσ�υν τη "ρησιµ�τητα των λ�σεων π�υ
πρ�τε	ν�υν και συγ"ρ�νως τις δια"ειρ	��νται, εν� �ι «"ρε	αν �"�ντες» δ�"�νται
ν�ες επι�αρ�νσεις. Για παρ�δειγµα, εν �ν�µατι µιας ψευδεπ	γρα%ης αγ�πης
πρ�ς τ�ν �λλ� –και πρ�κειµ�ν�υ να καταργηθε	, %αιν�µενικ�, η δι�κριση και η
δια%�ρ� και να εγκαθιδρυθε	 η καταλλαγ�– ενεργ��µε υπ�κριτικ� � απ�πρ�-
σανατ�λιστικ� επικαλ��µεν�ι τη %ιλ�σ�%	α τ�ς ισ�τητας και τ�ς αλληλ�απ�δ�-
"�ς, εν� �ι εν�ργει�ς µας ενισ"��υν τη διατ�ρηση τ�ς �π�ιασδ�π�τε δια%�ρ�ς.
Ενδεικτικ�ς περιπτ�σεις των δια%�ρετικ�ν ερµηνευτικ�ν πρ�σεγγ	σεων των
ενν�ι�ν τ�ς ισ!τητας, τ�ς αναλ�γικ!τητας και τ�ς κατ�ργησης τ�ς δι�κρισης
και τ�ς δια��ρ�ς απ�τελ��ν � θα µπ�ρ��σαν να θεωρηθ��ν (αυτ�τελ�ς η
συνδυαστικ�) και τα παρακ�τω παραδε�γµατα.

α) Επικαλ��µαστε, υπ�στηρ	��υµε και πρ���λ�υµε, εν �ν�µατι τ�ς ισ�τη-
τας, την αν�γκη �ργ�νωσης των περι�αλλ�ντικ�ν �ρων και πρ�ϋπ�θ�σεων µε
στ�"� τη �ελτ	ωση τ�ς π�ι�τητας �ω�ς �λων. ;µως, κανε	ς δεν επισ�µανε π�τ�
�τι η �π�ιαδ�π�τε, και κατ� ενια	� τρ�π�, δυνατ�τητα � παρ�"� –σε δ�� µη
	σ�υς απ� πλευρ�ς δυνατ�τ�των ανθρ�π�υς– συνεπ�γεται διατ�ρηση  τ�ς  ανι-
σ�τητας. ∆ι�τι, τ�σ� η αρ"� τ�ς �µπρακτης και "ωρ	ς παρερµηνε	ες ισ�τητας
–για την ανεµπ�διστη διεκδ	κηση και κατ�κτηση κ�ινωνικ�ν αγαθ�ν [�πως,
π."., η Παιδε	α, η Εκπα	δευση, η Επαγγελµατικ� Κατ�ρτιση, η συµµετ�"� στ�
κ�ινωνικ� γ	γνεσθαι (κατ� τ� «"�ρισµα» και την πρ�θετικ�τητα καθεν�ς µε
συνδυασµ� ε�ατ�µ	κευσης, συνεκπα	δευσης, συνεργατικ�τητας)]– �σ� και η λει-
τ�υργ	α Κρ�τ�υς ∆ικα	�υ µπ�ρε	 να ισ"��υν �ταν και µ�ν� �ταν συντρ�"�υν
και �ι αρ"�ς τ�ς αναλ�γικ!τητας και τ�ς συµπληρωµατικ!τητας. <αρακτηρι-
στικ� �κ%ραση �µπρακτης ε%αρµ�γ�ς αυτ�ν των αρ"�ν απ�τελε	 � αθλητισµ�ς
των Πρ�σ�πων µε Αναπηρ	α, στ�ν �π�	� �λ�π�υµε �τι τ� «"�ρισµα» και η πρ�-
θεση δεν αναδεικν��νται, ε�ν δεν συντρ�"�υν �ι �ρ�ι και �ι πρ�ϋπ�θ�σεις εκ-
δ�λωσ�ς τ�υς, �πως, π."., συµ�α	νει στην περ	πτωση τ�� δρ�µ�α � τ�� �λτη µε
πρ��λ�µατα �ρασης. *τσι, πρ�κειµ�ν�υ περ	 Πρ�σ�πων µε Αναπηρ	α και, γε-
νικ�τερα, για Κ�ινωνικ� Eυπαθε	ς 6µ�δες, "ρει��εται αναλ�γικ� συµπληρω-
µατικ� υπ�στ�ρι�η, �στε και αυτ� τα µ�λη τ�� κ�ινωνικ�� συν�λ�υ να µπ�ρ�-
σ�υν να �ελτι�σ�υν τη θ�ση στην �π�	α �ρ	σκ�νται [24, 143-145@ 2, 54-56].

Με α%ετηρ	α τη συλλ�γιστικ� αυτ�, η �ελτ	ωση τ�ς π�ι�τητα �ω�ς των Πρ�-
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σ�πων µε Αναπηρ	α πρ�ϋπ�θ�τει δηµι�υργ	α κατ�λληλων για τ�ν σκ�π� αυτ�
πρ�ϋπ�θ�σεων και επιτυγ"�νεται �ταν υπ�ρ"ει µετ��αση σε αν�τερ� λειτ�υρ-
γικ�, γνωστικ�, κ�ινωνικ� � �λλ� επ	πεδ� απ� αυτ� π�υ �ρ	σκ�νται. Π."., ε�ν
δε"τ��µε �τι: (i) µ	α �ασικ� πρ�ϋπ�θεση για τη �ελτ	ωση των �ρων τ�ς π�ι�τη-
τας �ω�ς εν�ς ν��υ ανθρ�π�υ µε αναπηρ	α ε	ναι η παρ�"� περισσ�τερης εκπα	-
δευσης και (ii) για την επ	τευ�η αυτ�� τ�� στ�"�υ ε	ναι απαρα	τητ�ς � ε%�δια-
σµ�ς τ�υ µε �να µεγ�λ� αριθµ� �ι�λ	ων, δεν µπ�ρ��µε να δε"τ��µε, αυτ�µ�τως,
�τι η κατ� ισ�ν�µ	α παρ�"� σ’ αυτ�ν �ι�λ	ων και µ�ν� � ακ�µη και η ελε�θερη
"ρ�ση των �ι�λ	ων µιας �ι�λι�θ�κης εκ µ�ρ�υς τ�υ ε	ναι παρ�γ�ντες π�υ συµ-
��λλ�υν στη µετ��ασ� τ�υ σε αν�τερ� γνωστικ� επ	πεδ�. ∆ι�τι, η συµ��λ� των
παραγ�ντων αυτ�ν δεν συνεπ�γεται, αυτ�µατα, και δυνατ�τητα "ρ�σης των �ι-
�λ	ων ε�ν, πρ�ηγ�υµ�νως, δεν �"ει ε�ασ%αλιστε	 η συνδρ�µ� δ�� �ασικ�ν µε-
τα�λητ�ν �ρων: πρ	τ�ν, ικαν�τητα αν�γνωσης, καταν�ησης και α�ι�π�	ησης
τ�� περιε"�µ�ν�υ τ�υς (εκ µ�ρ�υς τ�� πρ�σ�π�υ π�υ επιθυµε	 τη µ�ρ%ωσ� τ�υ
� για τ� �π�	� παρ�"�υµε τις υπηρεσ	ες µας) και, δε�τερ�ν, δυνατ�τητα «πρ�-
σ�ασης» στα �ι�λ	α (µ�ρ%� των �ι�λ	ων, πρ�σ�ασιµ�τητα στη �ι�λι�θ�κη, ερ-
γ�ν�µικ�ς διευθετ�σεις, υπ�στηρικτικ� µ�σα και, γενικ�, κατ�λληλ� περι��λ-
λ�ν).

Επ	σης, εν �ν�µατι τ�ς ελε�θερης –"ωρ	ς διακρ	σεις– διακ	νησης παρεµ��λ-
λ�υµε ειδικ��ς διαδρ�µ�υς στα πε��δρ�µια για διευκ�λυνση τ�ς κινητικ�τητας
πρ�σ�πων µε πρ��λ�µατα �ρασης και αµ�σως µετ�, α%εν�ς µεν, καταλαµ��νε-
ται ε	τε η πρ�σ�αση � η ���δ�ς απ’ αυτ��ς ε	τε �λ�κληρ� τ� πλ�τ�ς τ�� πε��-
δρ�µ	�υ σε δι�%�ρα σηµε	α (�λ. σ"ετ. και παρ�γρ. 3.2., iii) και, α%ετ�ρ�υ, διαπι-
στ�νεται –εκ των υστ�ρων ���αια– η µη τ�ρηση των πρ�διαγρα%�ν, ως πρ�ς
τα πρ�τυπα κατασκευ�ς και τ�π�θ�τησης των ειδικ�ν διαδρ�µων. Π�ς, λ�ιπ�ν,
να δε"τε	ς την εν�ργεια αυτ� ως ε%αρµ�γ� τ�ς συµπληρωµατικ�τητας πρ�ς επ	-
τευ�η τ�ς ισ�τητας, �ταν µ�λιστα �"�υν πραγµατ�π�ιηθε	 πρ�σθετες δαπ�νες
"ωρ	ς αντ	στ�ι"� απ�τ�λεσµα;

6π�τε στην πρ��η τ� �ητ��µεν� –εν �ν�µατι τ�ς ισ�τητας και τ�ς θεωρητι-
κ�ς δυνατ�τητας ελε�θερης διεκδ	κησης αγαθ�ν (Παιδε�α, στ� �να παρ�δειγ-
µα, ελε�θερη µετακ�νηση εµπ�δι��µενων και µη εµπ�δι��µενων ανθρ�πων, στ�
�λλ�)– ε	ναι τ� κ�ρδ�ς µας (ως κατασκευαστ�ν, πρ�µηθευτ�ν, «διευκ�λυντ�ν»
κ.�.) και �"ι και η διασ%�λιση των δικαιωµ�των τ�� Dλλ�υ.

�) Fητ�µε απ� τα παιδι� να συλλ�γ�υν π�µατα πλαστικ�ν %ιαλ�ν και τενε-
κεδ�κια αναψυκτικ�ν, να απ�ρρυπα	ν�υν παραλ	ες, να %υτε��υν δ�ντρα και
να πρ��α	ν�υν σε δι�%�ρες εν�ργειες απ�κτησης περι�αλλ�ντικ�ς συνε	δησης
–δηλαδ� να συµ%ιλιωθ��ν µε τις �νν�ιες τ�ς ατ�µικ�ς ευθ�νης και τ�ς συµµετ�-
"ικ�ς πρ�σπ�θειας– και την 	δια �ρα πληρ���ρ��νται �τι δεν υπ�γραψαν τη
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συνθ�κη τ�� Κι�τ� �ι εκ των πρωταγωνιστ�ν τ�ς ρ�πανσης, η πυρηνικ� εν�ρ-
γεια (�λ. απειλ�) πα	�ει πρωταγωνιστικ� ρ�λ�, τα �ι�λ�γικ� �πλα… ��υν και
�ασιλε��υν, τα %υτ�%�ρµακα "ρησιµ�π�ι��νται ανε��λεγκτα. Παρ�λληλα, κα-
νε�ς δεν τ�υς υπενθυµ�"ει (Παιδε	α � δια%�µιση) �τι �λα αυτ� π�υ συνιστ��ν
την καταδ	κη τ�ς γης και τ�� ανθρ�π�υ δεν πρ��ρ"�νται απ� τη δρ�ση ε�ωγ�-
ινων ε"θρ�ν, ��τε τα �"�υν παρασκευ�σει �ι «πτω"�	 τω πνε�µατι». 6ι δηµι-
�υργ�	 τ�υς ε	ναι αριστ��"�ι τ�ς <ηµε	ας, τ�ς Φυσικ�ς, τ�ς Βι�λ�γ	ας και �λ-
λων επιστηµ�ν (στ� πλα	σι� τ�ς �ρευνας υπ�ρ τ�ς παραγωγικ�ς διαδικασ	ας),
καθ�ς και αυτ�	 π�υ «πα	��υν στα δ�"τυλα» θ�µατα �ικ�ν�µ	ας και παραγω-
γ�ς, αυτ�	 π�υ ασ"�λ��νται µε την πρ��θηση τ�ς καταν�λωσης των πρ�ϊ�ντων
π�υ δηµι�υργ��νται κ.�.κ.

Επ	σης, µαθα�ν�ντας τα παιδι� µας �τι � εθνικ�ς στρατ�ς «πρ�στατε�ει» τα
σ�ν�ρ� µας απ� τ�ν... ε#ωτερικ! ε�θρ! –και µ�λιστα µε σ�γ"ρ�να µ�σα και
«αν�σεις»– 	σως θα αρ"	σ�υν να διερωτ�νται κ�π�ια στιγµ� µ�πως πρ�πει,
πλ��ν, �ι �ν�πλες δυν�µεις µας να στρατ�πεδε��υν και στα δ�ση και τις ρεµα-
τι�ς για να πρ�στατε��υν τη "�ρα µας απ� τ�ν εσωτερικ! ε�θρ!, � �π�	�ς την
κα	ει, τη µπα��νει, τη ρυπα	νει, την καταστρ�%ει. *τσι, θα �ρει µ	α ακ�µη
ε%αρµ�γ� και τ� ��τηµα τ�ς εναλλακτικ�ς κ�ινωνικ�ς υπηρεσ	ας. ;µως, για
την αντιµετ�πιση µιας τ�τ�ιας λ�σης, 	σως, "ρει��εται µια ακ�µη πρ��λεψη στ�
…Μη"αν�γρα%ικ� ∆ελτ	� π�υ συµπληρ�ν�υν �ι απ�%�ιτ�ι τ�� Λυκε	�υ, εν
�ψει επιλ�γ�ς πανεπιστηµιακ�� Τµ�µατ�ς στ� �π�	� επιθυµ��ν να εισα"θ��ν.
Εκτ�ς ε�ν κριθε	 �τι δεν ε	ναι αναγκα	α µια τ�τ�ια δρ�ση, δι�τι ως εσωτερικ�ς
ε"θρ�ς αναγνωρ	�εται µ�ν� αυτ�ς π�υ αδυνατε	 να «συµµ�ρ%ωθε	», υπ�τασσ�-
µεν�ς σε κ�π�ιες «ειδικ�ς πρ�διαγρα%�ς», �π�τε πρ�πει να τ�� επι�ληθε	 και ει-
δικ� τιµωρ	α (π."., απα�	ωση των σπ�υδ�ν τ�υ κατ� τη δι�ρκεια πραγµατ�π�	-
ησ�ς τ�υς και, κυρ	ως, µετ� απ’ αυτ�ς). Ευτυ"�ς, �µως, π�υ υπ�ρ"ει και η µε-
γαλ�ψυ"	α, η �π�	α αντ	 τ�ς καταστ�λ�ς πρ�τιµ� την πρ�ληψη. *τσι, αντ	 να
ενεργ��µε ως Επιµηθε	ς, λειτ�υργ��µε –και σωστ�– ως Πρ�µηθε	ς, πρ�σ%�ρ�-
ντας ευκαιρ	ες ασ%αλ�ν(;) «επενδ�σεων» [για �µεση(;) �ντα�η στην αγ�ρ� ερ-
γασ	ας] µ�σω τ�ς επ	 πληρωµ� εκπα	δευσης. Dλλωστε, �πως πληρ�%�ρ��µεθα
καθηµεριν�, ακ�µη και �ι πανεπιστηµιακ�	 δ�σκαλ�ι τ�ς ηµεδαπ�ς � τ�ς αλλ�-
δαπ�ς ενστερν	��νται, πλ��ν, την αντ	ληψη �τι πρ�πει να πρ�ετ�ιµ���υν �"ι
�ναν επιστ�µ�να µε ανθρωπιστικ�-κ�ινωνικ� συνε	δηση, αλλ� �ναν �ριστ� ατ�-
µικιστ� επιστ�µ�να (µ�πως αυτ� ε	ναι τ� αριστε	�ν;), εν �ν�µατι τ�ς σ�νδεσης
τ�ς εκπα	δευσης µε την παραγωγ� (πρ�λ. και αγ�ρ� εργασ	ας). *να πρ�γραµ-
µατισµ�ν� ρ�µπ�τ, π�υ θα συµ��λει στην παραγωγ� εν�ς πρ�ϊ�ντ�ς ευ"�ρι-
στ�υ σ�µερα αλλ� επικ	νδυν�υ � �"ρηστ�υ α�ρι�. ∆ηλαδ�, τ�τε π�υ � ν��ς θα
συνειδητ�π�ι�σει, κατ�πιν ε�ρτ�ς ���αια, �τι � �ρευνα µερικ�ς %�ρ�ς(;) υπηρε-
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τε	, παρ�λληλα � απ�κλειστικ�, και συµ%�ρ�ντα ατ�µικ�-�ικ�ν�µικ�-παρ�ντι-
κ� και �"ι τ� δια"ρ�νικ� κ�ινωνικ� συµ%�ρ�ν.

γ) Εν �ν�µατι τ�ς κατ�ργησης τ�ς δι�κρισης, τ�ς δια%�ρ�ς και τ�ς µισαλλ�-
δ��	ας, διαγρ�%�υµε απ� κ�θε "�ρ� και µε κ�θε µ�σ� τα πρ�ς απ�%υγ� «ιστ�-
ρικ�  σ%�λµατα», τα �π�	α –�σ� και αν θ�λ�υµε να τ� αρνηθ��µε– συνδ��νται
και µε τ� περι��λλ�ν. ;µως, π�ς θα απ�%�γεις αρνητικ� πρ�τυπα, ε�ν δεν τα
�"εις γνωρ	σει, �στε να καταν�ε	ς τις πραγµατικ�ς τ�υς διαστ�σεις και τις συν�-
πειες π�υ επι%υλ�σσ�υν, ε�ελικτικ�; Και π�ς, τ�λ�ς π�ντων, θα πρ�ετ�ιµα-
στ��ν κατ�λληλα �ι ν��ι �νθρωπ�ι �στε να ε	ναι σε διαρκ� ετ�ιµ�τητα, για να
µην τ�υς �ρει α�ρι� στ�ν �πν� �π�ιασδ�π�τε µ�ρ%�ς πρ�σπ�θεια «αι"µαλω-
σ	ας»; Στ� ερ�τηµα αυτ� θα δ�σ�υµε σ"εδ�ν �λ�ι, αµ�σως � εµµ�σως, µια  απ�-
ντηση π�υ θα υπ�δεικν�ει ως λ�ση την εκπα�δευση, εν� �ι εναπ�µ�ν�ντες ελ�-
"ιστ�ι υπ�λ�ιπ�ι θα θ�σ�υν τα ε��ς ν�α ερωτ�µατα, µε τις συµπληρωµατικ�ς
επε�ηγ�σεις-απαντ�σεις τ�υς:

– Π�ια εκπα�δευση; Αυτ� π�υ δ�δασκε "θες � αυτ� π�υ διδ�σκει σ�µερα;
∆ι�τι "θες δ�δασκε τ� σ"�λε�� (η κατ� σ�στηµα εκπα�δευση), εν	 σ�µερα διδ�-
σκ�υν �λλες «δ�µ�ς», �ι �π��ες τυπικ� µεν παρ�"�υν (στ� πλα�σι� τ�ς κ�ινωνι-
κ�ς αγωγ�ς) επ’ ευκαιρ�α εκπα�δευση, �υσιαστικ� �µως κ�ν�υν πλ�ση εγκε��-
λ�υ µε τη "ρησιµ�π��ηση �λων των παιδαγωγικ	ν, ψυ"�λ�γικ	ν, τε"νικ	ν κ.�.
µ�σων (αρ"�#�ντας απ� την παιγνι	δη µ�ρ�� µ�θησης και �θ�ν�ντας στις θε-
ωρ�ες των παιγν�ων και τις πρακτικ�ς τ�ς πρ�παγ�νδας και, γενικ�τερα, ελ�γ-
"�υ τ�� ν�υ). Μετα�� των δ�µ	ν αυτ	ν περιλαµ��νεται και τ� διαδ�κτυ� –µε
την απερι�ριστη ευκ�λ�α π�υ πρ��δευτικ� παρ�"ει– "ωρ�ς να παρα�λ�π�υµε
και τ�ν τρ�π� επ�δρασης ακ�µη και τ�� τ�π�υ π�υ διαν�µεται δωρε�ν, 	στε να
µη µ�νει κανε�ς ��ω απ� τη σ�γ"ρ�νη «γραµµ� πληρ���ρησης». 7τσι, σε λ�γ�
καιρ� κανε�ς δεν θα ��ρει κατ� π�σ�ν µαθα�νει � παραπληρ���ρε�ται.

– ∆ι�τι, π�ι� ε�ναι τ� περιε"�µεν� τ�� µαθησιακ�� «αγαθ��» π�υ πρ�σ��ρε-
ται απ� τις δ�µ�ς αυτ�ς; Αυτ� π�υ ε�ναι πραγµατικ� αναγκα�� στ�ν �νθρωπ� �
�,τι π�υλι�ται [«�,τι π�υλ�ει», �πως λ�νε];

– Τι π�υλι�ται; Πρ��αν	ς �,τι ε�ναι ε�πεπτ� και ανταπ�κρ�νεται στην ενστι-
κτ	δη συµπερι��ρ� και τη δηµι�υργ�α πλασµατικ	ν-«επ�κτητων» αναγκ	ν.

Κατ� την εκτ	µησ� µ�υ, η παραπ�νω θε�ρηση δεν ε	ναι ε�κ�λ� να αµ%ισ�η-
τηθε	, δι�τι, �πως �λ�π�υµε καθηµεριν�, �λα τα Μ.Μ.Ε. –�"�ντας µετα�ληθε	
στ�ν σηµαντικ�τερ� παρ�γ�ντα κ�ινωνικ�ς αγωγ�ς (λ�γω τ�ς δυνατ�τητας συ-
νε"��ς, �µεσης και ε�πεπτης πληρ�%�ρησης)– λειτ�υργ��ν ως ε��ς: «Πωλ��ν»
και πρ���λλ�υν ως µ�ναδικ� γεγ�ν�τα, δηλαδ� «διδ�σκ�υν» –σ"εδ�ν κατ’
απ�κλειστικ�τητα και κατ� κ�ρι� λ�γ� πρ�ς απ�κ�λυψη τ�ς… αλ�θειας–, κατ’
αρ"�ς, διαπλ�κ�, συναλλαγ�, απ�τη, �	α, ψε�δ�ς, υπ�ψ	α, υπ�κρισ	α και, στη
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συν�"εια, κ�θε τι π�υ, εκ πρ�της �ψεως � %αιν�µενικ�, θα µπ�ρ��σε να συµ��-
λει στη �ελτ	ωση τ�ς π�ι�τητας τ�ς �ω�ς τ�� ανθρ�π�υ. ;µως, � πραγµατικ�ς
αλλ� υπ�κρυπτ�µεν�ς στ�"�ς αυτ�ς τ�ς τακτικ�ς ε	ναι, απ� τη µ	α πλευρ�, η
ε��ικε	ωση τ�� ανθρ�π�υ µε απα�ιωτικ�ς για την ανθρ�πινη υπ�σταση στ�-
σεις και δρ�σεις –και, κατ� συν�πεια, η �µ�λυνση τ�ς συνε	δησης– και, απ� την
�λλη, η µε π�ικ	λ�υς τρ�π�υς �ικ�ν�µικ� εκµετ�λλευση των π�λλ�ν εκ µ�ρ�υς
των �λ	γων. Με �λλα λ�για, καλλιεργε	ται η µ�ιρ�λατρ	α, η παθητικ�τητα, η
αδρ�νεια και η παραδ�"� �τι η µεταλλαγ� τ�� περι��λλ�ντ�ς συνδ�εται, �πως
�"�υµε �δη σηµει�σει, µε τις επιθυµ	ες και τη δρ�ση �λων και �"ι, κατ� κ�ρι�
λ�γ�, µε την «ειδικ� δρ�ση» �λ	γων. Θ�λω να πιστε�ω �τι µακρ�πρ�θεσµα
(	σως και µεσ�πρ�θεσµα, αν τελικ� επαληθευτ��ν µε γρηγ�ρ�τερ� ρυθµ� �ι δυ-
σµενε	ς  εκτιµ�σεις των ειδικ�ν –κ�τι τ� �π�	� απευ"�µαστε, ανε�αρτ�τως "ρ�-
νικ�� �ρ	��ντα–) θα αναγεννηθε	 η αντ	δραση και η αντ	σταση των π�λλ�ν,
�στε να ακυρ�σει τα σ"�δια των �λ	γων. ∆ι�τι, η τα"�τητα δι�δ�σης τ�ς πλη-
ρ�%�ρ	ας, η πρ�ιµη ενηµ�ρωση των ν�ων ανθρ�πων και τα ανταγωνιστικ�
συµ%�ρ�ντα συντ�µε��υν, πλ��ν, τ�ν "ρ�ν� εκδ�λωσης των αντιδρ�σεων και,
�τσι, δεν λειτ�υργε	 η διαδικασ	α τ�ς απ�σ�εσης (ψυ"�λ�γικ�) και τ�ς παρα-
γρα%�ς (π�λιτικ��ικ�ν�µικ�). ∆ια%�ρετικ�, �ι τελικ�ς επιπτ�σεις –ε�ν δεν
απ�%ευ"θ��ν και ανε��ρτητα απ� τα πραγµατικ� α	τια π�υ θα τις πρ�καλ�-
σ�υν– δεν θα ε�αιρ�σ�υν καν�να.

3.2. Η «ν�µιµ�π�!ηση» αντικ�ινωνικ�ν ενεργει�ν εµπ�δ!�ει τη λειτ�υργικ�
αν�δει�η θετικ�ν πρ�τ�πων

Τα παραδε	γµατα και �ι τακτικ�ς π�υ ανα%�ραµε –για τις ερµηνευτικ�ς πρ�σεγ-
γ	σεις τ�ς �νν�ιας τ�ς ισ�τητας, τ�ς αναλ�γικ�τητας και τ�ς  κατ�ργησης τ�ς
δι�κρισης και τ�ς δια%�ρ�ς µ�σω «µεταλλαγµ�νων πρ�τ�πων»–, α%εν�ς µεν,
ενισ"��υν και επι�ε�αι�ν�υν την �π�ψη για τα κατ� επ�"� µετα�αλλ�µενα
κριτ�ρια επιλ�γ�ς πρ�τ�πων και, α%ετ�ρ�υ, αναδεικν��υν την αντιν�µ	α µετα-
�� δηµ�κρατικ�ν διακηρ��εων, στη θεωρ	α, και δεσµευµ�νων ενεργει�ν, στην
πρ��η. ∆ι�τι, για τ� τι πρ�πει να γ	νει (υπ�ρ τ�� περι��λλ�ντ�ς, τ�ς εκπα	δευ-
σης, τ�ς Παιδε	ας) απ�%ασ	�ει η 6ικ�ν�µ	α, δηλαδ� �ι παρ�γ�ντες π�υ ατ�µι-
κ� � �µαδικ�-«συνεργατικ�» καθ	στανται µε κ�θε µ�σ� (ν�µικ� «θεµιτ�» �
«στιγµια	α» παρ�ν�µ�) �ικ�ν�µικ� ισ"υρ�	. Αυτ�	 λ�ιπ�ν, "ρησιµ�π�ι�ντας τις
µεθ�δε�σεις και τις τε"νικ�ς π�υ πρ�ανα%�ραµε, αναδεικν��νται και ρυθµιστ�ς
των �ρων λειτ�υργ	ας τ�ς αγ�ρ�ς εργασ	ας. *τσι, απ�κτ��ν τη δυνατ�τητα να
καταπι���υν, να ε�απατ��ν, να παραπλαν��ν, να κ�ν�υν πλ�ση εγκε%�λ�υ, να
ε�αγ�ρ���υν σ�µατα �/και συνειδ�σεις, να αυτ�πρ���λλ�νται ως σωτ�ρες και,
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παρ�λληλα, να εµπ�δ	��υν την απ�κ�λυψη �λ�κληρης τ�ς αλ�θειας. Τ�ς αλ�-
θειας εκε	νης π�υ µας λ�ει �τι υπ�ρ"�υν εκατ�µµ�ρια ανθρ�πων, �ι �π�	�ι
απ�τελ��ν τα ακρι��ς αντ	θετα πρ�τυπα, δηλαδ� ε	ναι παραδε	γµατα εργατι-
κ�τητας, δηµι�υργικ�τητας, ειρ�νης, και, γενικ�, τιµι�τητας και ανθρωπ�κεντρι-
κ�ν αντιλ�ψεων.

*πειτα απ’ αυτ�, τ	θεται �να ν�� ερ�τηµα:
Π	ς µπ�ρε� να απ�καλυ�θ��ν και τα θετικ� πρ�τυπα και π�ι�ς θα τα πρ�-

��λλει, �τσι, 	στε να απ�κτ�σ�υν λειτ�υργικ� "αρακτ�ρα;
Τ� σ��λε��, θα απαντ�σει και π�λι κ�π�ι�ς. Π�ι� �µως σ"�λε	�, α%��, ακ�-

µη και σ�µερα –και παρ�  τ� πλ�θ�ς των διακηρ��εων περ	 %ιλελευθερισµ��,
ατ�µικ�ς ευθ�νης κ.λπ.– τ� �λ�π�υµε να παραµ�νει �υδ�τερ� �, στην καλ�τερη
περ	πτωση, δ�σµι� τ�ς κ�θετης �ργ�νωσ�ς τ�υ και τ�ς γρα%ει�κρατικ�ς αντ	-
ληψης στ�ν τρ�π� λειτ�υργ	ας τ�υ. ∆ι�τι, ακ�µη και �ταν επιτυγ"�νεται «υπ�ρ-
�αση» τ�� τε	"�υς τ�ς τυπ�π�	ησης δεν πρ���λλ�νται –��τε και µ�σα στ� Σ"�-
λε	�– �ι σ"ετικ�ς υπ�δειγµατικ�ς «ενδ��ικ�γενειακ�ς» εν�ργειες (π."., συνεργα-
σ	α εκπαιδευτικ�ν λειτ�υργ�ν και µαθητ�ν απ� τη µ	α πλευρ�, σ"�λε	�υ και
�ικ�γ�νειας απ� την �λλη), τις �π�	ες πραγµατ�π�ι��ν π�λλ�	 λειτ�υργ�	 τ�ς
εκπα	δευσης και γ�νεϊκ�	 %�ρε	ς, "ωρ	ς να επιδι�κ�υν να επιδε	��υν � να απ�-
κτ�σ�υν... «κ�µµατικ�» ταυτ�τητα. Επ�µ�νως, η επικρ�τηση τ�ς τακτικ�ς τ�ς
µη αν�δει�ης  υπ�δειγµατικ�ν ενδ�σ"�λικ�ν ενεργει�ν και µη ανα��τησης και
πρ���λ�ς θετικ�ν ε�ωσ"�λικ�ν πρ�τ�πων δεν θα σταµατ�σει, ε�ν δεν σταµα-
τ�σει –πρ�τα ε�ωσ"�λικ�– η αντιν�µ	α µετα�� θεωρητικ�ν κ�ινωνικ�ν διακη-
ρ��εων και καθηµεριν�ς πρακτικ�ς εκ µ�ρ�υς �λων µας για δι�%�ρα θ�µατα,
�πως αυτ� π�υ, ενδεικτικ�, παραθ�τ�υµε στη συν�"εια:

i) Ε�ν, αντ	 να πρ�σ%�ρ�υµε π�λλαπλ�ς επιλ�γ�ς στην ατ�µικ� κ�ινωνικ�
π�ρε	α κ�θε ν��υ ανθρ�π�υ, "αρ���υµε, κατασκευ���υµε και «επι��λ�υµε»
την %αιν�µενικ� εκ��σια π�ρε	α σε �ναν τυπ�π�ιηµ�ν� µ�ν�δρ�µ� απ�κρ�πτ�-
ντας, απα�ι�ν�ντας � διαγρ�%�ντας κ�θε �λλ� δρ�µ�. *τσι, πρ��δευτικ�, τ�
ενδια%�ρ�ν τ�υ για ατ�µικ� πρ�σπ�θεια και δηµι�υργ	α απ�µει�νεται, α%��
δεν �"ει τη δυνατ�τητα αδ�σµευτης επιλ�γ�ς, �ταν µ�λιστα τ�... ωρ�σκ�πι�, τ�
γρ�γ�ρ�, τ� τυπ�π�ιηµ�ν�, η απ�µ	µηση (η �π�	α καταλ�γει να �"ει για τ�ν κα-
ταναλωτ� κ�στ�ς, �υσιαστικ�, π�λλαπλ�σι� τ�� αυθεντικ��) λειτ�υργ��ν, κα-
ταλυτικ�, ως �δηγ�	 και ιδανικ� πρ�τυπα στη λ�ψη απ�%�σεων, σε �λ�υς τ�υς
τ�µε	ς και �λα τα επ	πεδα τ�ς ανθρ�πινης συµπερι%�ρ�ς.

ii) Ε�ν, αντ	 να επιδιω"θε	 η διασ%�λιση των δικαιωµ�των αυτ�� π�υ �ηµι�-
νεται (�"ι αυτ�� π�υ ανα�ητ� ερε	σµατα αιτι�λ�γησης τ�ς αρνητικ�ς, µειωµ�-
νης � µηδαµιν�ς πρ�σ%�ρ�ς τ�υ), επιλ�γεται η «ν�µικ�» πρ�στασ	α των παντ�ς
ε	δ�υς «καταπατητ�ν» και «κλεπταπ�δ�"ων», �π�τε γενν�ται θ�µα πρωταρ"ι-
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κ�� επιδιωκτ��υ στ�"�υ π�υ δεν µπ�ρε	 να ε	ναι δια%�ρετικ�ς απ� την εγκαθ	-
δρυση κρ�τ�υς δικα	�υ.

iii) Ε�ν, αντ	 να διευκ�λ�ν�υµε τη διαδρ�µ� των Πρ�σ�πων µε Αναπηρ	α
(�λ. εν�τητα 3.1), τ�� υπερ�λικα, τ�ς εγκ��υ, τ�ς µητ�ρας µε τ� ν�πι� και καθε-
ν�ς εµπ�δι��µεν�υ ανθρ�π�υ, τ�υς αναγκ���υµε να πραγµατ�π�ι��ν ελιγµ��ς
(“slalom”) αν�µεσα στις «π�ρτες» π�υ δηµι�υργ��ν τα π�σης %�σεως εµπ�δια,
δι�τι σταθµε��υµε τ� �"ηµ� µας, εκθ�τ�υµε την πραµ�τει� µας, σκ���υµε α%�-
ν�ντας αν�ικτ� τ� �ρυγµα και, γενικ�, ενεργ��µε ως ε�ν � κ�θε "�ρ�ς να ε	ναι
«τ� αµπ�λι � τ� "ωρ�%ι µας». 6π�τε, µε π�ι� ηθικ� �ρεισµα θα καταγγε	λ�υµε
τα παιδι� π�� κλειδ�ν�υν τις εισ�δ�υς των σ"�λε	ων, γαλ�υ"ηµ�να µε την
αντ	ληψη �τι ε	ναι καλ�τερα να �ρ	σκ�νται στ� ��λεµα τ�� «εκτ�ς» � τ�� τ	π�-
τα, παρ� µ�σα στ�ν "�ρ� τ�ς πρ�σπ�θειας; ∆ι�τι, η απα	τηση για αγ�να και
για κ�θε πρ�σπ�θεια εκ µ�ρ�υς των παιδι�ν –"ωρ	ς «απ���λ�» και απ� τ�ν
"�ρ� τ�ς Παιδε	ας των π�ικ	λων αντικ�ινωνικ�ν στερε�τ�πων– δεν µπ�ρε	 α%’
εαυτ�ς να ��ηθ�σει τ�ν ν�� �νθρωπ� να αρ"	σει να καταν�ε	 �τι η �νν�ια τ��
περι��λλ�ντ�ς εµπερικλε	εται και µ�σα στις παντ�ς ε	δ�υς δρ�σεις τ�υς µ�σα
και ��ω απ� τ� Σ"�λε	�.

iv) Ε�ν για τ� γεγ�ν�ς τ�ς ρ�πανσης, π."., τ�� Ασωπ�� και τ�� εγγ�ς υδρ�-
%�ρ�υ �ρ	��ντα, λαµ��ν�νται µ�τρα για τη… µη λ�ση τ�� πρ��λ�µατ�ς και,
συγ"ρ�νως, δηµι�υργ��νται επι%υλ��εις ως πρ�ς τα ακρι�� α	τια δηµι�υργ	ας
τ�υ, π�ς θα πε	σεις τ�ν Dλλ� �τι, π."., ενδε	κνυται να γ	νει κ�ντ� στη δικ� τ�υ
περι�"� <.Υ.Τ.Α. και �τι θα ε	ναι πρ�στατευµ�ν�ς απ�ναντι σε �π�ια παραν�-
µ	α αυτ�ν π�υ θα τ�ν λειτ�υργ��ν; ∆ι�τι, αντ	 να ελ�γ"�νται �ι  ιδι�κτ�τες των
γειτ�νικ�ν πρ�ς τη διαδρ�µ� τ�� π�ταµ�� �ι�µη"ανι�ν, απλ�ς… «δια"��νται»
διαρκε	ς πρ�ε�αγγελτικ�	 λ�γ�ι για επι��λ� κυρ�σεων εις ��ρ�ς τ�υς και πα-
ρ�λληλα «καταγγ�λλ�νται» –ως πιθαν�	 συντελεστ�ς τ�� πρ��λ�µατ�ς– τα ��υ-
ν� τ�ς  Ε���ιας. Κατ’ αυτ� τ�ν τρ�π�, αυτ�	 µεν απαλλ�σσ�νται των ευθυν�ν
τ�υς –για τ� παρελθ�ν, τ� παρ�ν και τ� µ�λλ�ν– �ι δε κ�τ�ικ�ι τ�ς περι�"�ς,
και �"ι µ�ν�, "ρε�ν�νται τις συν�πειες (�ι�λ�γικ�ς, �ικ�ν�µικ�ς και κ�ινωνικ�ς),
εν� �λ�ι ανε�αιρ�τως �ι συνεπε	ς %�ρ�λ�γ��µεν�ι �αρ�ν�νται µε ν�ες δαπ�νες
για ν�α «σωτ�ρια» µ�τρα.

v) Ε�ν, �ι ατ�µικ�ς και πυρηνικ�ς δ�κιµ�ς, �ι π�λεµ�ι (θερµ�	, ηλεκτρ�νικ�	,
"ηµικ�	, �ι�λ�γικ�	, κλιµατικ�	, �ικ�ν�µικ�	 κ.�.), �ι "ωρ	ς %	λτρα �ι�µη"ανικ�ς
καπν�δ�"�ι, τα %υτ�%�ρµακα, τα π�σης %�σεως απ��λητα και κατ�λ�ιπα...
πα��υν να απ�τελ��ν απειλ� για την ανθρωπ�τητα, ε%�σ�ν αιτι�λ�γ��νται
σ�µ%ωνα µε τα σ"ετικ� ν�µικ� � τα εκ�στ�τε π�λιτικ�-κυ�ερνητικ� επι"ειρ�-
µατα. ∆ηλαδ� �ταν «απ��λ�π�υν» στ� παρ�ντικ� συµ%�ρ�ν τ�ς ανθρωπ�τητας
(�λ. �%ελ�ς των παραγωγ�ν των σ"ετικ�ν πρ�ϊ�ντων). Επ�µ�νως, π�ς � �λλ�ς
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θα "αµηλ�σει τ�ν θερµ�στ�τη τ�� καλ�ρι%�ρ � δεν θα α%�σει τις ηλεκτρ�νικ�ς
συσκευ�ς υπ� τ�ση �ταν δεν λειτ�υργ��ν, ε	τε "ρησιµ�π�ι�ντας κριτ�ρια δια-
%�ρετικ� απ’ αυτ� π�υ απ��λ�π�υν στ� παρ�ντικ� συµ%�ρ�ν ε	τε απ� αδια%�-
ρ	α;

vi) Ε�ν δεν τιµωρ��νται –σε �λα τα επ	πεδα– η παραν�µ	α και τα τ�σα �λλα
«ε�ν» [ακ�µη και �ταν «ν�µιµ�π�ι��νται» ως γενικευµ�νη κ�ινωνικ� συµπερι-
%�ρ� � αντιµετωπ	��νται και ελ�γ"�νται µε επι"ειρ�µατα �πως:... τα�τα συµ-
�α�ν�υσι και εις Παρισ��υς � η κ�ινων�α µας δεν ε�ναι κ�ινων�α... αγγ�λων, �π�-
τε –εκ των πραγµ�των– σε κ�θε επ	πεδ� δρ�σης και για κ�θε εν�ργεια θα συ-
ναντ��µε... «ανθρ�πινη» συµπερι%�ρ�], π�ς θα αναπτυ"θε	, π."., η περι�αλλ�-
ντικ� συνε	δηση; K µ�πως µε τ�υς �ρατ��ς κ�δ�υς «ανακ�κλωσης» (π�υ τ�υς
µετακιν��µε για να παρκ�ρ�υµε) θα αντιµετωπιστ��ν �ι µη �µεσα �ρατ�ς επι-
πτ�σεις απ� τα "ηµικ� απ��λητα π�υ δι�"ετε��νται, θ���νται και �υθ	��νται
στη γη � στη θ�λασσα;

vii) Ε�ν, κατ� την πρ�σ�γγιση τ�� �ητ�µατ�ς τ�ς εκπα	δευσης τ�ς ν�ας γε-
νι�ς µε στ�"� την εκπλ�ρωση των υπ�"ρε�σε�ν µας απ�ναντ	 της, ενεργ��µε
ακ�λ�υθ�ντας τη %ιλ�σ�%	α τ�ς δια��ρ�ς, αντ	 να στηρι��µαστε στην αρ"�
�τι �ι �νθρωπ�ι π�λ� περισσ!τερ� µ�ι�"�υν µετα#� τ�υς παρ� δια��ρ�υν. Β�-
�αια, υπ�ρ"ει ως αντ	λ�γ�ς και η κατασκευασµ�νη αντ	ληψη �τι �λ�ι ε	µαστε
	δι�ι, πλην �µως τ� συµπ�ρασµα αυτ� �"ει ως στ�"� και απ�κλειστικ� σηµε	�
ανα%�ρ�ς µ�ν� την αιτι�λ�γηση αρνητικ�ν παραδειγµ�των και την απα�	ωση
των π�ντων και �"ι την απ�ρριψη της ενστικτ�δ�υς συµπερι%�ρ�ς. 6π�τε, για
την αναστρ�%� τ�ς τακτικ�ς αυτ�ς ε	ναι αναγκα	α, α%εν�ς µεν, η αν�δει�η των
κ�ιν�ν θετικ�ν "αρακτηριστικ�ν των ανθρ�πων και των πρ�σωπικ�ν υπερα-
τ�µικ�ν ενεργει�ν και, α%ετ�ρ�υ, η απερ	%ραστη καταδ	κη των µη κ�ιν�ν αρ-
νητικ�ν, αντ	στ�ι"α. Kατ’ αυτ� τ�ν τρ�π� και η �νν�ια τ�ς κ�ινωνικ�ς συναντ	-
ληψης δεν καταργε	ται και η µ�ναδικ�τητα τ�� κ�θε πρ�σ�π�υ –µε τις δια%�-
ρετικ�ς δυνατ�τητες, αν�γκες και ενδια%�ρ�ντα– δεν παραθεωρε	ται.

Τα ενδεικτικ� αυτ� παραδε	γµατα, ασ%αλ�ς, δεν περιγρ�%�υν τ� µ�γεθ�ς
τ�ς αν�γκης απ�κτησης περι�αλλ�ντικ�ς συνε	δησης, ��τε υπηρετ��ν, απ�κλει-
στικ�, τ�ν τρ�π� απ�κτησ�ς της. Dλλωστε, σε �,τι α%�ρ� στ� ρ�λ� τ�ς εκπα	-
δευσης υπ�ρ"�υν π�λλ�ς σ"ετικ�ς πρ�τ�σεις (π."., για τη συµ��λ� της στη �ι�-
σιµη και αει%�ρ� αν�πτυ�η [25, 207-218]). Παρ’ �λα αυτ�, �"�ντας υπ�ψη �τι
τ� παρ�δειγµα απ�τελε	 απ�%ασιστικ�ς σηµασ	ας παρ�γ�ντα τρ�π�π�	ησης
τ�ς συµπερι%�ρ�ς, θεωρ��µε �τι θα πρ�πει να καταθ�σ�υµε –συµπληρωµατικ�
και γενικε��ντας– �τι, σε κ�θε περ	πτωση, ε	ναι αναγκα	α η �παρ�η παραδειγ-
µ�των δ�� πρ�σανατ�λισµ�ν. ∆ηλαδ�, πρ�τ�ν, αυτ�ν π�υ µπ�ρ��ν να λει-
τ�υργ�σ�υν ως παρ�γ�ντες και µ�σα πρ�ληψης και, δε�τερ�ν, εκε	νων π�υ επι-
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δι�κ�υν τ�ν πραγµατικ� κατασταλτικ� �λεγ"� –µε παραδειγµατικ�ς και �"ι
«συµ��λικ�ς-παρωθητικ�ς» π�ιν�ς–, "ωρ	ς να ε�αιρ��νται αυτ�ς π�υ επι��λλ�-
νται εις ��ρ�ς �λων των παρα�ατ�ν, ανε�αιρ�τως. Αλλ� και π�λι ανακ�πτει
�να µεγ�λ� ερ�τηµα: Με π�ι� τρ�π� θα τιµωρηθε� για την εις ��ρ�ς τ�ς ανθρω-
π�τητας δρ�ση τ�υ, αυτ�ς π�υ διαθ�τει την υλικ� δ�ναµη και την κ�θε ε��υσ�α
π�υ απ�ρρ�ει απ’ αυτ�, �ταν τ� πρακτ�� στην περ�πτωση αυτ� δεν τ� υπαγ�-
ρε�ει η κ�ινωνικ� αν�γκη αλλ� τ� επι��λλει η ισ"�ς και τ� συµ��ρ�ν τ�υ;
*τσι, µη �"�ντας να πρ���λ�υµε σ"ετικ� παραδε	γµατα µ�σα απ� τη δ�µηµ�νη
καθηµεριν� πρ��η, αρκ��µαστε σε ρητ�ρε	ες επαναλαµ��ν�ντας, στερε�τ�πως:
(i) τη σηµασ	α τ�� κ�ινωνικ�� ρ!λ�υ τ�� Σ��λε��υ π�υ πρ�πει να ενεργε	 πρ�-
ληπτικ�, (ii) τ�� εκπαιδευτικ�� π�υ θα τ�ν εκ%ρ��ει, λ�γω και �ργω, και (iii)
τ�ς κ�ινων	ας π�υ θα τ�ν τρ�%�δ�τε	 µε τα κατ�λληλα µ�σα και, πρ�τα απ’
�λα, µε τα θετικ� παραδε	γµατα π�υ απ�κρ�πτ�νται.

3.3. � «δεσµευµ�ν�ς» απ� την �ικ�ν�µ!α ρ�λ�ς τ�� Σ��λε!�υ και η κ�ινωνικ�
συναντ!ληψη 

6 πρ��ληµατισµ�ς, για τ� π�ς τ� σ"�λε	� θα συµ��λει στην αλλαγ� τ�ς κ�ινω-
νικ�ς στ�σης –µ�σω εν�ς µαθ�µατ�ς � κ�π�ιων σ"ετικ�ν πρ�γραµµ�των–,
ασ%αλ�ς δεν α%�ρ� µ�ν� στ� ��τηµα απ�κτησης περι�αλλ�ντικ�ς συνε	δησης.
Π�ραν αυτ��, ε	ναι �γνωστ�, ε�ν η συνε"�ς εισαγωγ� ν�ων γνωστικ�ν αντικει-
µ�νων –� η διε�ρυνση αυτ�ν π�υ �δη υπ�ρ"�υν– θα συµ��λει στην επ	τευ�η
τ�� ειδικ�� κ�θε %�ρ� στ�"�υ και, τελικ�, σε τι ε	δ�υς αντ	δραση των ν�ων θα
�δηγ�σει, µε ω%εληµ�νη, ���αια, π�ντ�τε την κερδ�σκ�π	α. ∆ι�τι, ε�αιτ	ας τ�ς
συνε"��ς α��ησης των σ"�λικ�ν µαθηµ�των, δεν ε	ναι απ	θαν� να αρ"	σ�υµε
να �λ�π�υµε τα παιδι�  –απ� τις πρ�τες τ��εις τ�� δηµ�τικ��– να σ�ρ�υν, για
λ�γ�υς ιατρικ��ς, τ� καρ�τσ�κι µε την «πραµ�τεια» τ�υς, �πως σ�ρει κανε	ς τα
πρ�ϊ�ντα τ�ς τ�πικ�ς λαϊκ�ς αγ�ρ�ς. ;µως, µια τ�τ�ια ε��λι�η δεν πρ�διαγρ�-
%εται ως αναµεν�µενη µε µεγ�λες πιθαν�τητες, δεδ�µ�ν�υ �τι υπ�ρ"ει η τε"ν�-
λ�γικ� λ�ση –ασ%αλ�ς απ�δεκτ� πλ��ν απ� �λ� και περισσ�τ�ρ�υς–, δηλαδ�,
αυτ� π�υ πρ�σ%�ρ�υν � σ�γ"ρ�νη τε"ν�λ�γ	α (ελα%ρ�ς %�ρητ�ς υπ�λ�γιστ�ς,
CD-RW � DVD-RW, USB flash drive κ.�.) σε συνδυασµ� µε την ηλεκτρ�νικ� µ�-
θηση (“e-learning”). Dλλωστε, τα µ�σα αυτ� δ	ν�υν λ�σεις σε π�λλ� �ητ�µατα
�ικ�ν�µικ�ς, κυρ	ως, %�σεως, δι�τι, π.".: (i) τα �ι�λ	α π�υ διαν�µ�νται δωρε�ν
–παρ�λ� �τι �"�υν υψηλ� κ�στ�ς– καταλ�γ�υν στ�υς κ�δ�υς των απ�ρριµµ�-
των, (ii) �ι εκπαιδευτικ�	 ε	ναι π�λλ�	 και �ρα �"�υν και αυτ�	… υψηλ� κ�στ�ς
και (iii) τ� κ�στ�ς αυτ� π�λλαπλασι��εται αν λη%θε	 υπ�ψη �τι απ�υσι���υν,
απεργ��ν, «δεν ��ρ�υν γρ�µµατα», �"�υν αν�γκη διαρκ��ς επιµ�ρ%ωσης κ.�.
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6π�τε, για να µη διατ	θενται, ασκ�πως, υπερ��λικ�ς δαπ�νες για την Παι-
δε	α, θα πρ�πει � �ι µαθητ�ς να κατα��λλ�υν δ	δακτρα � να περι�ριστ��ν �ι
«µη ανταπ�δ�τικ�ς» δαπ�νες, �στε, πρ��δευτικ�, να αντιµετωπιστε	... «%υσι�-
λ�γικ�» και τ� �ργ� τ�� εκπαιδευτικ�� (�πως �γινε µε τ�ν αραµπ�, τ� µ�νιππ�,
τ�ν π�λ�γρα%� –και τ�σα �λλα µ�σα– και �πως, πλ��ν, γ	νεται µε τα αυτ�κ	νη-
τα και, εν γ�νει, µε τις συσκευ�ς π�υ δεν ε	ναι συµ�ατ�ς µε τη ν�α... τε"ν�λ�γ	α).
Τ�ρα, ε�ν �ρεθε	 και κ�π�ι�ς π�υ δεν θα συµ%ωνε	 µε κ�θε νεωτερισµ� �γνω-
στ�υ απ�τελ�σµατ�ς, δεν πρ�πει να πρ��ληµατι��µαστε, δι�τι αυτ�ς θεωρε	ται
συντηρητικ�ς, ανα"ρ�νιστικ�ς, καθυστερηµ�ν�ς, αντιπρ��δευτικ�ς και �λλα
π�λλ�. Με �λλα λ�για, σ�γ"ρ�ν�ς και ν��µων θεωρε	ται, πλ��ν, µ�ν� αυτ�ς �
�π�	�ς αν�κει σε εκε	ν�υς τ�υς �λ	γ�υς π�υ εκµηδεν	��υν τ�ν αδ�ναµ� και, γε-
νικ�, ενεργ��ν εις ��ρ�ς των π�λλ�ν. Αντιθ�τως, �ι π�λλ�	 –ως «καθυστερηµ�-
ν�ι»– ε	ναι υπα	τι�ι παντ�ς κακ��, α%�� δεν %ρ�ντ	��υν µε την εργασ	α τ�υς
να �ικ�δ�µ��ν αεν�ως (�λ., αντ	στ�ι"α, και αει%�ρ	α) ν�ες εγκαταστ�σεις και
να τις πρ�σ%�ρ�υν –�"�ντ�ς τις πρ�ηγ�υµ�νως ε��πλ	σει– σ’ αυτ��ς π�υ γνωρ	-
��υν τις �ασικ�ς αρ"�ς τ�ς �ικ�ν�µ	ας και τ�ς συναλλαγ�ς.

Η σ"ετικ� επι"ειρηµατ�λ�γ	α (για την υπ�"ρ�ωση των π�λλ�ν απ�ναντι
στ�υς λ	γ�υς) ε	ναι πλ��σια και συνε"�ς ανανε�νεται. Επι"ειρ�ντας να απ�-
δ�σ�υµε, επιγραµµατικ�, τις απ�ψεις τ�ς πλευρ�ς  π�υ αντιπρ�σωπε�ει αυτ��ς
τ�υς γν�στες (µετα%ρασµ�νες µε τη ���θεια τ�� λε�ικ�� τ�ς καθηµεριν�τητας
και τη "ρησιµ�π�	ηση πρ�τ�υ πρ�σ�π�υ για να ε	ναι σα%�στερες) �"�υµε την
ε��ς θ�ση:

– Εγ	, αν και ασκ	 κ�ινωνικ� �ργ�, ε�µαι αδικηµ�ν�ς, δι�τι –εν� στην πα-
ραγωγικ� µ�υ µ�ν�δα κατασκευ�#ω πρ�ϊ�ντα σ�γ"ρ�νης τε"ν�λ�γ�ας (� ως
ελε�θερ�ς επι"ειρηµατ�ας παρ�"ω τις υπηρεσ�ες µ�υ, � ως…), εν� πρ�σ��ρω
εργασ�α σε τ�σ�υς ανθρ	π�υς π�υ εργ�#�νται µα#� µ�υ και µε την αµ�ι�� τ�υς
#�υν την �ικ�γ�νει� τ�υς, εν�...– κερδ�#ω ετησ�ως  –�πως πρ�κ�πτει και απ�
τ�υς... αδι�ψευστ�υς σ"ετικ��ς δε�κτες π�υ µας δ�ν�υν �ι δηλ	σεις ��ρ�υ εισ�-
δ�µατ�ς– λιγ�τερα απ’ �σα εισπρ�ττει � "αµηλ�τερα αµει��µεν�ς υπ�λληλ�ς
και συντα�ι��"�ς... ?µως � Φ.Π.Α. και τα υλικ� ανε�α�ν�υν, η τε"ν�λ�γ�α τρ�-
"ει, �ι ανταγωνιστ�ς καραδ�κ��ν και, ως εκ τ��τ�υ, �π�ιαδ�π�τε λ�γιστικ�ς
��σεως «δυσαρµ�ν�α», µετα�� κ�στ�υς «παραγωγ�ς» και τιµ�ς «δι�θεσης των
πρ�ϊ�ντων π�υ παρ�γω», ��ε�λεται στις υπερ��λικ�ς απαιτ�σεις τ�� κρ�τ�υς
και των εργα#�µ�νων. Πρ�πει λ�ιπ�ν �λ�ι αυτ�� (κρ�τ�ς, µισθωτ��, συντα�ι��-
"�ι) να καταν��σ�υν τα πρ��λ�µατ� µ�υ και να συµ��λ�υν –καθ�νας κατ� τ�
µ�τρ� τ�ς κ�ινωνικ�ς ευθ�νης τ�υ– 	στε να διασ�αλ�#�µαι µε µ�τρα πρ�ληψης,
µε εικ�νικ� α��ηση τ�ς α��ας των µετ�"	ν µ�υ και, γενικ�, µε κ�θε πρ�σ��ρ�
υπ�ρ εµ��, και µ�ν� υπ�ρ εµ��, µ�τρ�… Για να µη "�σετε λ�ιπ�ν εσε�ς τα π�λλ�
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και εγ	 τα λ�γα τρ��τε..., και πρ	τα απ’ �λα πληρ	στε για την εκπα�δευση των
παιδι	ν σας και τη µετεκπα�δευση και επιµ�ρ�ωση τη δικ� σας για να µη µε�νε-
τε �λ�ι "ωρ�ς δ�υλει�.

;µως τι σηµα	νει τρ�"ω –� π�ς καθ�νας ε%αρµ��ει την «�δηγ	α»/πρ�τρ�π�
αυτ�–  τ� �λ�π�υµε, καθηµεριν�, σε δια%�ρετικ�ς µ�ρ%�ς, �πως –για παρ�δειγ-
µα– στις παρακ�τω τ�σσερεις εικ�νες.

Εικ!να 1η: Τ� πρω	 στη δ�υλει�, τ� απ�γευµα στην επιµ�ρ%ωση και τ� �ρ�-
δυ σε µια δε�τερη δ�υλει� για να πληρωθε	 η επιµ�ρ%ωση, �στε στ� τ�λ�ς και
ν�ες αν�γκες να δηµι�υργηθ��ν και ν�α πρ�ϊ�ντα να πρ�σ%ερθ��ν για την κ�-
λυψη των αναγκ�ν αυτ�ν. Η εικ�να αυτ�, µ�λιστα, �"ει "αρα"τε	 τ�σ� �ντ�να
στη σκ�ψη �λων �στε, ε�ν ρωτ�σ�υµε τα παιδι� µας π�ς �ν�µ��εται αυτ� η
διαδικασ	α, θα δ��µε �τι θα µας απαντ�σ�υν αµ�σως: δια ���υ εκπα�δευση �
συνε"ι#�µενη µ�θηση. [Σηµε	ωση: ε�ν δεν δ�σ�υν αυτ� την απ�ντηση, �ητ�στε
να τ�υς αλλ���υν δ�σκαλ�].

Εικ!να 2η: (αντ�θετη πρ�ς την πρ�ηγ��µενη): Εργ�σιµη ηµ�ρα τ�ς ε�δ�µ�-
δας, ε�ωτερικ�ς "�ρ�ς κα%ετ�ριας, �ρα 12 τ� µεσηµ�ρι, θερµ�κρασ	α 9� C: τα
αυτ�κ	νητα παρκαρισµ�να σε διπλ� σειρ�, τα καθ	σµατα πλ�ρη, �ι ηλικ	ες των
καθ�µενων κ�τω των 35 "ρ�νων (�ι περισσ�τερ�ι). [Σηµε	ωση: �ραγε, απ� π�ια
επαγγελµατικ� εκπα	δευση/κατ�ρτιση πρ��ρ"�νται �λ�ι αυτ�	 � εν �ψει π�ιας
επιµ�ρ%ωσης απ�κτ��ν εργασιακ� δ�ναµη και π�ι�ς, τελικ�, τ�υς "ρηµατ�δ�-
τε	 �λ�υς αυτ��ς;] 

Εικ!να 3η: ∆�� κυρ	ες συ�ητ��ν: – ∆εν πηγα�νω γυµναστ�ρι� κ�θε Π�µπτη,
γιατ� �"ω γυνα�κα στ� σπ�τι και, ε�ν δεν ε�µαι π�νω απ� τ� κε��λι της, δεν κ�-
νει τ�π�τε. – Γιατ� δεν την αλλ�#εις; – Π�υ να τη �ρω; +λλωστε, �ρ�σκεις ε�κ�λα
διαθ�σιµη; Ε�ναι �λες κλεισµ�νες... [Σηµε	ωση: απ� τη µ	α πλευρ�, π�λι δεν �κα-
νε καλ� τη δ�υλει� της η εκπα	δευση και, απ� την �λλη, � δε	κτης ανεργ	ας
(κατ� τη σ�ντα�η τ�� �ρθρ�υ) �"ει την τιµ� 12%].

Εικ!να 4η: Στ� πλα	σι� µιας «"ρηµατ�δ�τ��µενης» �ρευνας, µπα	νει κ�π�ι-
�ς σε µια πανεπιστηµιακ� �ι�λι�θ�κη-σπ�υδαστ�ρι� για να ρωτ�σει τ�υς %�ιτη-
τ�ς για τα περι�αλλ�ντικ� πρ��λ�µατα π�υ αντιµετωπ	��υν κατ� την παραµ�-
ν� τ�υς στ�υς "�ρ�υς αυτ��ς. ∆εν �λ�πει παρ� δ�� τρ	α πρ�σωπα, η ηλικ	α
των �π�	ων –πλην εν�ς– δεν πρ�δ	δει %�ιτητ�ς, και γι’ αυτ� ρωτ� τη �ι�λι�θη-
κ�ν�µ� π�� µπ�ρε	 να τ�υς �ρει. Στις α	θ�υσες διδασκαλ	ας, τ�� απαντ�. *πει-
τα απ’ αυτ�, και επειδ� ε	"ε περ�σει και απ� εκε	, "ωρ	ς να συναντ�σει τ�ν πλη-
θυσµ� π�υ �ητ��σε, στρ�%εται στ�ν µικρ�τερ� απ� τ�υς αναγν�στες, πρ�κειµ�-
ν�υ να τ�� υπ���λει τα σ"ετικ� ερωτ�µατα (=να τ�� α%�σει τ� ερωτηµατ�λ�-
γι� για να τ� συµπληρ�σει και να τ� τα"υδρ�µ�σει στ�ν ερευνητ�). Κατ� τη
δι�ρκεια τ�ς συ��τησης π�υ επακ�λ�υθε	, πληρ�%�ρε	ται –µετα�� �λλων– µε
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�κπλη�η και τα ε��ς: �τι � συν�µιλητ�ς τ�υ δεν �ταν %�ιτητ�ς αλλ� µαθητ�ς,
�τι �ρισκ�ταν εκε	 µε την παρ�θηση τ�� καθηγητ� τ�υ [�ναν απ� εκε	ν�υς π�υ
πρ�σπαθ��ν να µυ�σ�υν τ�υς µαθητ�ς τ�υς στην ανα��τηση τ�ς γν�σης, ανα-
θ�τ�ντ�ς τ�υς πρ�αιρετικ�ς εργασ	ες, "ωρ	ς την �δεια των γ�ν�ων τ�υς, �ι �π�	-
�ι θ�λ�υν να µην τ�υς απασ"�λ��ν �ι καθηγητ�ς τ�υς µε… «αλλ�τρια �ργα»,
και "ωρ	ς την επικρ�τηση π�λλ�ν συναδ�λ%ων τ�υς, �ρι��ντ	ως �/και καθ�-
τως], �τι κατε�α	ν�ντας απ� τ� λεω%�ρε	� ε	δε π�λλ��ς %�ιτητ�ς στις κα%ετ�-
ριες π�υ ε	ναι εκε	 κ�ντ�, �τι... Μπα	ν�ντας, λ�ιπ�ν, στ�ν πειρασµ� –µετ� απ’
αυτ� π�υ �κ�υσε– τ�ν διακ�πτει για να τ�ν ρωτ�σει π�ς κατ�λα�ε �τι �σαν
%�ιτητ�ς και πα	ρνει την ε��ς απ�ντηση: Ρωτ	ντας τα παιδι� στις κα�ετ�ριες
για τ� π	ς θα π�ω στη �ι�λι�θ�κη τ�ς Σ"�λ�ς π�υ �θελα να επισκε�θ	, µ�υ ε�-
παν: εµε�ς δεν γνωρ�#�υµε γιατ� ε�µαστε ��ιτητ�ς διπλαν	ν Σ"�λ	ν. Με �κδηλη
απ�ρ	α, πλ��ν, αλλ� και περι�ργεια τ�ν διακ�πτει και π�λι για να τ�ν ρωτ�σει
π�ς �ρ�κε τ� σπ�υδαστ�ρι�, �π�τε πα	ρνει την ε��ς απ�ντηση. *να παιδ	, π�υ
δ��λευε δ	πλα σε �να µαρµαρ�δικ�, �τυ"ε να τ�ν ακ��σει και να τ�� πει π�ια,
ακρι��ς, π�ρε	α πρ�πει να ακ�λ�υθ�σει, επειδ� συν��αινε να ε	ναι %�ιτητ�ς
τ�� τµ�µατ�ς στ� �π�	� αν�κε η �ι�λι�θ�κη... [Σηµε	ωση: �υδ�ν σ"�λι�ν…]

;λες �ι παραπ�νω εικ�νες και πρ�σεγγ	σεις, καθ�ς και �λλες παρατηρ�-
σεις, π�υ δεν ε	ναι δυνατ�ν να εκτεθ��ν στ� πλα	σι� αυτ�� τ�� �ρθρ�υ, θα
πρ�πει να αρ"	σ�υν να µας πρ��ληµατ	��υν για τ� κατ� π�σ� η απ�κτηση γν�-
σεων και κ�ινωνικ�ς συνε	δησης και συµπερι%�ρ�ς µπ�ρε	, πλ��ν, να απ�τελε	
αντικε	µεν� επ	 µ�ρ�υς γνωστικ�ν αντικειµ�νων π�υ πρ�σ%�ρ�νται στ� "�ρ�
τ�� Σ"�λε	�υ. ∆ι�τι, τ� αυτ�ν�µ� και απ��ενωµ�ν� απ� την ηθικ� τ�� σκ�π��
τ�ς "ρ�σης τ�υ γνωστικ� αντικε	µεν�, δεν µπ�ρε	 να απ�τελε	 µαθησιακ� αγαθ�
π�υ πρ�σ%�ρει τ� σ"�λε	�, αλλ� πρ�ϊ�ν µιας παραγωγικ�ς µ�ν�δας κιν��ικ�υ
τ�π�υ (ως πρ�ς την π�ι�τητα και τ� κ�στ�ς παραγωγ�ς) και µε τελικ� τιµ� (για
τ�ν καταναλωτ�) αυτ� π�υ αντιστ�ι"ε	 σε πρ�ϊ�ν π�ι�τητας και πρ��λευσης δυ-
τικ�ευρωπαϊκ�ς µ�ν�δας παραγωγ�ς. ∆ηλαδ�, η κ�ινωνικ� γν�ση και συναντ	-
ληψη δεν µπ�ρε	 να ε	ναι αντικε	µεν� αυτ�τελ�ν γνωστικ�ν αντικειµ�νων, αλλ�
µαθησιακ�ς πρ�σ�γγισης σε διαθεµατικ� πλα	σι�. ;µως, η διαδικασ	α αυτ�, για
να µην ε	ναι αλυσιτελ�ς, �%ε	λει να περιλαµ��νει υπαρκτ� παραδε	γµατα (τ�σ�
στη θεωρητικ� εκπα	δευση �σ� και στην πρακτικ� �σκηση) και �ιωµατικ�
εµπειρ	α µ�σα απ� την επ	σκεψη και παραµ�ν� �"ι µ�ν� σε µ�ν�δες, π."., παρα-
γωγ�ς µπ�ρας � �λλες αν�λ�γες, αλλ� και σε %�ρε	ς πρ�σ%�ρ�ς κ�ινωνικ�� �ρ-
γ�υ. ∆ια%�ρετικ�, τι ν�ηµα �"ει να διδ�σκεις στ�ν εκπαιδευτικ� τη θεωρ	α περ	
µιµ�σεως πρ�τ�πων (σε �σες ���αια ειδικ�τητες �τυ"ε να διδ�σκεται Παιδαγω-
γικ� Ψυ"�λ�γ	α), πρ�κειµ�ν�υ να την α�ι�π�ι�σει στ� πλα	σι� τ�ς πρ�σπ�θειας
για την πρ��δ� τ�� ν��υ ανθρ�π�υ, ε�ν δεν πρ���λλ�νται (ενδ�σ"�λικ� και
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ε�ωσ"�λικ�) πρ�τυπα κ�ινωνικ�ς συναντ	ληψης;
Β��αια, �ι πρ�σεγγ	σεις αυτ�ς πρ�ϋπ�θ�τ�υν ανθρωπ�κεντρικ� εκπα	δευση
τ�� εκπαιδευτικ�� κ�θε ειδικ�τητας και απ�δ�"� των κ�ινωνικ�ν ιδεωδ�ν εκ
µ�ρ�υς τ�υ και �"ι απλ� θεωρητικ� �/και πρακτικ� διδακτικ� �σκηση. ∆ι�τι την
ισ�τητα δεν τη διδ�σκει � ειδικευµ�ν�ς στ� «πρ�ην» µ�θηµα των Θρησκευτι-
κ�ν � τ�ς Κ�ινωνι�λ�γ	ας, τη µη µεταλλαγ� τ�� περι��λλ�ντ�ς � ειδικευµ�ν�ς
στ� µ�θηµα τ�ς Περι�αλλ�ντικ�ς Αγωγ�ς, τη µη παραγωγ� καρκιν�γ�νων %υ-
τ�%αρµ�κων � ειδικευµ�ν�ς στ� µ�θηµα τ�ς <ηµε	ας κ.�.κ., αλλ� κ�θε εκπαι-
δευτικ�ς, κ�θε ειδικ�τητας, π�υ θα ε	ναι �τ�ιµ�ς να ��ηθ�σει τ�υς ν��υς αν-
θρ�π�υς να απ�τελ�σ�υν µ�λη εν�ς Κρ�τ�υς ∆ικα	�υ µε αλληλ�σε�ασµ�, αλ-
ληλ�απ�δ�"� και συναντ	ληψη.

4. Αντικε!µεν� και επ�ρκεια
τ�ς παιδαγωγικ�ς πρ�ετ�ιµασ!ας τ�� εκπαιδευτικ�� 

Πριν ανα%ερθ��µε στ� θ�µα τ�ς αν�γκης �λιστικ�ς πρ�ετ�ιµασ	ας τ�� εκπαι-
δευτικ��, �%ε	λ�υµε να επισηµ�ν�υµε την πρ��δευτικ� αλλαγ� τ�ς στ�σης τ�ς
πλευρ�ς π�υ ασ"�λε	ται µε την εκπα	δευση των εκπαιδευτικ�ν, �στω µ�ν� απ�-
ναντι στ� θ�µα εν�ς γνωστικ�� αντικειµ�ν�υ, τ�ς ∆ιδακτικ�ς Μεθ�δ�λ�γ	ας.
∆ι�τι, ακ�µη και �ι µ�"ρι "θες υπ�στηρικτ�ς µιας παλαι�ς στερε�τυπης �π�ψης
–�τι αρκε	 να γνωρ	�ει κανε	ς αυτ� τ� �π�	� πρ�κειται να διδ��ει (ως εκπαιδευ-
τικ�ς µιας ειδικ�τητας)– υπ�στηρ	��υν πλ��ν, και µ�λιστα µε ��λ�, την αν�γκη
συνδρ�µ�ς και �λλων πρ�ϋπ�θ�σεων. ;µως σ"εδ�ν �λ�ι –και, κυρ	ως, �ι ασ"�-
λ��µεν�ι µε την πρ�ετ�ιµασ	α των %�ιτητ�ν των καθηγητικ�ν σ"�λ�ν– σταµα-
τ��ν στη θεωρητικ� ενηµ�ρωση των %�ιτητ�ν π�νω σε θ�µατα ∆ιδακτικ�ς και
Ψυ"�λ�γ	ας. Αλλ� κ�τι τ�τ�ι�  –ακ�µη και στις περιπτ�σεις π�υ κατα��λλεται
µεγ�λη πρ�σπ�θεια εκ µ�ρ�υς "αρισµατικ�ν διδασκ�ντων για πληρ�στερη αλ-
λ�, σε κ�θε περ	πτωση, «συντετµηµ�νη» πρ�ετ�ιµασ	α των %�ιτητ�ν αυτ�ν των
σ"�λ�ν– δεν ε�αρκε	 για π�λλ��ς λ�γ�υς, �ι κυρι�τερ�ι των �π�	ων ε	ναι �ι
ακ�λ�υθ�ι.

α) Μ�σα στ� «τι» και τ� «π�ς» πρ�πει να διδ��ει � εκπαιδευτικ�ς �λων ανε-
�αιρ�τως των ειδικ�τ�των  ενυπ�ρ"ει –και µ�λιστα πριν απ’ �λα– η  αν�γκη
συµ��λ�ς τ�υ στην αν�πτυ�η �λων των πτυ"�ν τ�ς πρ�σωπικ�τητας τ�� ν��υ
ανθρ�π�υ. Πρ�κειται για ��τηµα, τ� �π�	� απ�τελε	 τ� κατ’ ε��"�ν ερευνητικ�
αντικε	µεν� τ�ς Παιδαγωγικ�ς/Ανθρωπαγωγικ�ς επιστ�µης µε στ�"� τη ���-
θεια τ�� ν��υ ανθρ�π�υ π�υ �ρ	σκεται εν ε�ελ	�ει, �στε, πρ��δευτικ�, να συ-
γκρ�τ�σει ελε�θερη, δηµ�κρατικ� και υπε�θυνη πρ�σωπικ�τητα, αναλαµ��ν�-
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ντας την ευθ�νη των πρ��ε�ν τ�υ και σκεπτ�µεν�ς π�ντ�τε �τι � πριν απ’ αυ-
τ�ν δεν υπ�ρ�ε αλλ� συνυπ�ρ�ε και �τι αυτ�ς δεν υπ�ρ"ει αλλ� συνυπ�ρ"ει
για να υπ�ρ��υν �λλ�ι α�ρι�.

Επ�µ�νως, τ� �ργ� τ�� εκπαιδευτικ�� δεν απ�τελε	 µια µη"ανικ� µετ�δ�ση
γν�σης, αλλ� συγκρ�τε	 µια δηµι�υργ	α µ�ρ%ωτικ�, την �π�	α –σ�µ%ωνα µε
την υ%ιστ�µενη αντιπαρ�θεση σε επ	πεδ� Τριτ���θµιας Εκπα	δευσης– κατ’ �λ-
λ�υς ερµηνε��υν και κατ’ �λλ�υς παρερµηνε��υν, α%εν�ς µεν, �ι επ	σηµες δια-
κηρ��εις Σ�ρ��ννης (Παρ	σι, 1998-Μπ�λ�νια, 1999) και, α%ετ�ρ�υ, η διαδικα-
σ	α πρ��θησ�ς τ�υς, η �π�	α υπ�στηρ	�εται απ� Γραµµατε	α τ�ς διαδικασ	ας
τ�ς Μπ�λ�νια και λαµ��νει κατευθυντ�ριες γραµµ�ς απ� υπ�υργικ�ς διασκ�-
ψεις π�υ πραγµατ�π�ι��νται αν� διετ	α (Πρ�γα 2001, Βερ�λ	ν� 2003, Bergen
2005, Λ�νδ	ν� 2007, Leuven/Louvain-la-Neuve 2009) [25, 67-74@ 26@ 27]. Μ�λιστα,
µ	α �π�ψη υπ�στηρ	�ει �τι: πρ�τ�ν, η �λη %ιλ�σ�%	α των διακηρ��εων αυτ�ν
εκ%ρ��εται µε �να απ� τα συµπερ�σµατα τ�ς 4ης ∆ι�σκεψης των Ευρωπα	ων
Υπ�υργ�ν Εκπα	δευσης (Ρ�υµαν	α, Ι��νι�ς 2000), σ�µ%ωνα µε τ� �π�	�: πρ	-
τ�ν, «� ρ�λ�ς τ�ς εκπα�δευσης τ�σ� στην κ�ινωνικ� �σ� και στην �ικ�ν�µικ�
αν�πτυ�η υπ�δηλ	νει πως η εκπα�δευση πρ�πει να αντιµετωπ�#εται, µε �ικ�ν�-
µικ��ς �ρ�υς, σαν επ�νδυση» και, δε�τερ�ν, «�ι αν�γκες π�υ καλε�ται να καλ�-
ψει [η εκπα�δευση] συνδ��νται µε τ� διεθν� �ικ�ν�µικ� ανταγωνισµ� και την
τε"ν�λ�γικ� �κρη�η τ�ς επ�"�ς µας» [28].

Ε�ν, λ�ιπ�ν, συντασσ�µεν�ι µε τη %ιλ�σ�%	α αυτ� επι"ειρ�σ�υµε να διερευ-
ν�σ�υµε τ� π�ι�ς ε	ναι � επενδυτ�ς –�"�ντας υπ�ψη �τι αυτ�ς πρ�πει να πλη-
ρ�σει, πρ�κειµ�ν�υ να ισ"�σει την κ�ινωνικ� δικαι�σ�νη και ισ�τητα–, θα δια-
πιστ�σ�υµε �τι η καθηµεριν� πρακτικ� δεν τ�ν απεικ�ν	�ει. ∆ι�τι, �πως �λ�-
π�υµε, η εκπα	δευση ναι µεν µετατρ�πεται σε �ικ�ν�µικ� επ�νδυση, πλην �µως
απ�τελε	 επισ%αλ� «επ�νδυση» γι’ αυτ�ν π�υ πληρ�νει και ασ%αλ� «επ�νδυση»
–"ωρ	ς, µ�λιστα, �π�ιαδ�π�τε �ικ�ν�µικ� συµ��λ�– για εκε	ν�ν π�υ θα πρ�-
σ%�ρει, α�ρι�, θ�σεις εργασ	ας (�ναντι στ�ι"ει�δ�υς αµ�ι��ς) σε �π�ι�ν σ�µερα
συµ�α	νει να πληρ�νει για να εκπαιδε�εται/καταρτ	�εται δια �	�υ [Σηµε	ωση:
απ� την ηµ�ρα π�υ γενν�θηκε µ�"ρι την ηµ�ρα π�υ θα πεθ�νει, δι�τι στην ελλη-
νικ� γλ�σσα αυτ� σηµα	νει «δια �	�υ»]. Dλλωστε, �δη �"ει τεθε	 τ� θ�µα τ�� ρ�-
λ�υ π�υ θα πρ�πει να αναλ���υν �ι εκπαιδευτικ�	 και των αντ	στ�ι"ων υπ�"ρε-
�σε�ν τ�υς, σ�µ%ωνα  µε τις �π�	ες «�σως µετατραπ��ν σε υπαλλ�λ�υς �σ� π�-
τ� �λλ�τε, "�ν�ντας τµ�µα τ�ς διδακτικ�ς ελευθερ�ας [�π�τε] και θα πρ�πει να
ανταπ�κριθ��ν σε �αιν�µενα π�υ τ�θενται σε µ�τρηση και σ�γκριση» [28].

�) Λαµ�αν�µ�ν�υ υπ�ψη �τι: (i) η µ�ρ%ωση δεν απ�τελε	 αυτ�τελ�ς γνωστι-
κ� αντικε	µεν� (για να διδ�σκεται, �πως διδ�σκ�νται τα µαθηµατικ�, η %ιλ�σ�-
%	α, η "ηµε	α, η γεωγρα%	α, η ψυ"�λ�γ	α κ.λπ.) και (ii) η Παιδαγωγικ� συνεν�-
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νει τις επ	 µ�ρ�υς επιστ�µες και κλ�δ�υς, π�υ συµ��λλ�υν � θα µπ�ρ��σαν να
συµ��λ�υν στην αγωγικ� διαδικασ	α µ�ρ%ωσης τ�� ν��υ ανθρ�π�υ, θα πρ�πει
–πριν απ� κ�θε ��µα στ�ρι�ης τ�ς αναπτυ�ιακ�ς ε�ελικτικ�ς π�ρε	ας τ�υ– να
�"ει απαντηθε	 τ� ερ�τηµα: Υπ� π��α �νν�ια και µε π�ιες πρ�ϋπ�θ�σεις κ�θε
εκπαιδευτικ�ς, ανε�αρτ�τως ειδικ�τητας, τ�π�θετε�ται –κατ’ αρ"�ν– απ�ναντι
στ�ν σκ�π� και την αναγκαι�τητα τ�ς µ�ρ�ωσης και –σε κ�θε περ�πτωση– κα-
τ� π�σ�ν µπ�ρε� να τ�ν υπηρετ�σει, �ταν � �δι�ς εντ�λλεται να πα�#ει τ� ρ�λ�
τ�� «υπαλλ�λ�υ διεκπεραιωτ�»;

γ) Τ� περι�ρισµ�ν� ε�ρ�ς τ�� µαθ�µατ�ς τ�ς «∆ιδακτικ�ς» [τ� �π�	� θεω-
ρε	ται �τι µπ�ρε	 να καλ�πτει τ�ν «ε��πλισµ�» τ�� εκπαιδευτικ��, εν�ς �ασικ��
παρ�γ�ντα τ�ς αγωγ�ς (για π�σ� καιρ�, �ραγε, ακ�µη;)], �ταν πρ�σ%�ρεται
υπ� µ�ρ%� αυτ�τελ��ς και µ�ναδικ�� διδακτικ�� αντικειµ�ν�υ τ�ς παιδαγωγι-
κ�ς πρ�ετ�ιµασ	ας τ�υ. ∆ηλαδ�, �ταν παραθεωρε	ται τ� γεγ�ν�ς �τι η ∆ιδακτι-
κ� συγκεντρ�νει στ� πεδ	� ε%αρµ�γ�ς των θεωρι�ν και των µ�ντ�λων της συ-
µπερ�σµατα � θεωρ	ες δια%�ρων επιστηµ�ν �/και κλ�δων τ�ς Παιδαγωγικ�ς,
�π�τε � %�ιτητ�ς των καθηγητικ�ν σ"�λ�ν δεν µπ�ρε	 να καταν��σει και να
ε%αρµ�σει τη ∆ιδακτικ� Μεθ�δ�λ�γ	α, ως «µ�σ�ν» ���θειας για την κατ�κτηση
τ�� µαθησιακ�� αγαθ�� εκ µ�ρ�υς των αυριαν�ν µαθητ�ν τ�υ [23@ 29], ε�ν δεν
διδα"τε	 και Ψυ"�λ�γ	α, Παιδαγωγικ� Ψυ"�λ�γ	α, Κ�ινωνι�λ�γ	α, Κ�ινωνι�λ�-
γ	α τ�ς Παιδε	ας, Φιλ�σ�%ικ� Pε�µατα, Ε	δη Πρ�γραµµ�των, ∆ιδακτικ� M�σα,
Α�ι�λ�γηση, Μεθ�δ�λ�γ	α Eπιστηµ�νικ�ς *ρευνας (αλ�θεια π�ς µπ�ρε	 να "α-
ρακτηριστε	 η απα	τηση µετα��λ�ς τ�� µαθητ� σε ερευνητ� εκ µ�ρ�υς τ�� εκ-
παιδευτικ��, �ταν � εκπαιδευτικ�ς δεν �"ει διδα"τε	 µεθ�δ�λ�γ	α �ρευνας;) κ.�.

δ) Π�ραν απ� τ� «τι»  και τ� «π�ς»  τ�ς διδασκαλ	ας, σε επ	πεδ� θεωρητικ�ς
εκπα	δευσης, υ%	στανται τα 	δια �ητ�µατα και σε επ	πεδ� πρακτικ�ς εκπα	δευ-
σης. ;πως ε	ναι γνωστ�, � εκπαιδευτικ�ς –κυρ	ως τ�ς ∆ευτερ���θµιας Εκπα	-
δευσης– δεν εκπαιδε�εται �πως εκπαιδε�εται κ�θε �λλ�ς επιστ�µ�νας, δηλαδ�
�πως � γιατρ�ς, � δικηγ�ρ�ς, � σκην�θ�της, � �ωγρ�%�ς κ.�. Τ� γεγ�ν�ς αυτ�
απ�τελε	 �να ��τηµα-ερ�τηµα και η απ�ντηση δεν ε	ναι καθ�λ�υ ε�κ�λη. Και
δεν ε	ναι ε�κ�λη, �"ι γιατ	 δεν µπ�ρε	 να ε	ναι πειστικ� � ε�κ�λα απ�δεκτ� αλ-
λ� γιατ	 η συ��τηση, για τ�ν τρ�π� µε τ�ν �π�	� θα µπ�ρ��σε να πρ�σ%�ρεται
στ�ν εκπαιδευτικ� πρ�ετ�ιµασ	α αν�λ�γη πρ�ς αυτ� π�υ πρ�σ%�ρεται σε �λ-
λ�υς επιστ�µ�νες, πρ�ϋπ�θ�τει τη γν�ση και την αντιµετ�πιση π�λλ�ν παραµ�-
τρων. Τ�τ�ιες παρ�µετρ�ι ε	ναι τ�σ� αυτ�ς π�υ πρ�ανα%�ραµε �σ� και αυτ�ς
π�� θα ανα%�ρ�υµε στη συν�"εια, "ωρ	ς ���αια µε αυτ�ς να ε�αντλε	ται τ� ��-
τηµα, �π�τε τ	θεται, πλ��ν, και τ� θ�µα τ�� περιε"�µ�ν�υ τ�ς �λ�κληρωµ�-
νης/�λιστικ�ς πρ�ετ�ιµασ	ας τ�� εκπαιδευτικ��.

ε) Η πρ��ληµατικ� τ�ς �λ�κληρωµ�νης πρ�ετ�ιµασ	ας τ�� εκπαιδευτικ��,
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περιλαµ��νει �ναν �ασικ� ���να τ�ν �π�	� µπ�ρε	 να κιν�σει η απ�ντηση στ�
ε��ς δια�ευκτικ� ερ�τηµα:

i) Μ�πως πρ�πει να υπ�ρ�ει αυτ�τελ�ς εκπα�δευση υπ� µ�ρ�� πρ�σθετης
θεωρητικ�ς εκπα�δευσης και πρακτικ�ς �σκησης, 	στε �ι πτυ"ι��"�ι κ�θε επι-
στηµ�νικ�� κλ�δ�υ –π�υ �"�υν ως �ραµα � ως στ�"� τ�ν "	ρ� τ�ς εκπα�δευ-
σης– να µπ�ρ��ν να ασκ�σ�υν τ� �ργ� τ�� εκπαιδευτικ��;

ii) Αντ� τ�ς πρ�σθετης εκπα�δευσης, µ�πως πρ�πει να �"�υν απ’ αρ"�ς �λ�-
κληρωµ�νη πρ�ετ�ιµασ�α; ∆ηλαδ�, τελει	ν�ντας τις σπ�υδ�ς τ�υς να �"�υν
πραγµατ�π�ι�σει και την πρακτικ� τ�υς �σκηση στ� πλα�σι� τ�ς τετραετ��ς (�
πενταετ��ς �π�υ αυτ� ε�αρµ�#εται) εκπα�δευσ�ς τ�υς;

Σηµει�νεται �τι, απ� πλευρ�ς Α.Τ.Ε.Ι., η απ�ντηση στ� δε�τερ� ερ�τηµα
�"ει δ�θε	, α%�� τη διαδικασ	α αυτ� την ε%αρµ���υν, επιτυ"�ς, �δη πρ� π�λ-
λ�ν ετ�ν. ∆ηλαδ�, τ� να πραγµατ�π�ιε	 � %�ιτητ�ς, κατ� τη δι�ρκεια τ�� τε-
λευτα	�υ �τ�υς σπ�υδ�ν τ�υ, την πρακτικ� τ�υ �σκηση σε εκπαιδευτικ�ς µ�ν�-
δες τ�� ∆ηµ�σ	�υ ("ωρ	ς να ε�αιρε	ται, ε�ν τ� επιθυµε	, και � ιδιωτικ�ς τ�µ�ας),
�ι �π�	ες απ�τελ��ν –δυν�µει– "�ρ� µελλ�ντικ�ς απασ"�λησ�ς τ�υ. Η �σκηση
αυτ�, σ�µ%ωνα µε τα ισ"��ντα για τα Α.Τ.Ε.Ι., αµε	�εται –�στω και συµ��λικ�–
και ασ%αλ	�εται. Β��αια, για τ�ν λ�γ� και µ�ν� �τι πρ�κειται περ	 αµει��µενης
κατ�ρτισης, καθ	σταται αυτ�µατα λ�ση απ�ρριπτ�α µε επι"ειρ�µατα π�υ θα
επικαλεστε	 ε	τε η πλευρ� τ�ς εκ�στ�τε �ικ�ν�µικ�ς π�λιτικ�ς ε	τε η πλευρ�
π�υ θα �λ�πει τ�ν κ	νδυν� «µεταλλαγ�ς» τ�� αρ"ικ�� σκ�π�� και επικρ�τησης
των ν�ων τακτικ�ν π�υ ε%αρµ���νται κ�τω απ� τ�ν µανδ�α τ�� θεσµ�� τ�ς
πρακτικ�ς �σκησης µε επιδ�τηση (“stage”). Επ�µ�νως, τ�τ�ι�υ τ�π�υ αιτι�λ�-
γ	ες τ� µ�ν� π�υ θα µπ�ρ��σαν να επιτ�"�υν ε	ναι τη «ν�µιµ�π�	ηση» τ�ς
απ�υσ	ας τ�ς πρακτικ�ς �σκησης. ∆ι�τι και η εναλλακτικ� λ�ση, δηλαδ� η θεω-
ρητικ� και πρακτικ� ψυ"�παιδαγωγικ� κατ�ρτιση µετ� τη λ�ψη τ�� πτυ"	�υ
επ	 τ�� πεδ	�υ (	σως, ως «Συµπλ�ρωµα τ�� διπλ�µατ�ς»), δεν θα πρ�πει να
πρ�ϋπ�θ�τει αµ�ι�� και µ�λιστα πλ�ρη;

Κατ� την �π�ψ� µας, ε�ν η πραγµατικ� αιτ	α (µη ε%αρµ�γ�ς µιας απ� τις
παραπ�νω µ�ρ%�ς πρακτικ�ς �σκησης) ε	ναι καθαρ�ς �ικ�ν�µικ�, η ε�ε�ρεση
τ�� τρ�π�υ αµ�ι��ς 	σως δεν ε	ναι τ�σ� δ�σκ�λη, �πως εκ πρ�της �ψεως %α	-
νεται. Ε�ν υπ�ρ"ει δι�θεση κατ�λληλης πρ�ετ�ιµασ	ας των εκπαιδευτικ�ν, τ�-
τε µπ�ρε	 να �ρεθ��ν �ι αναγκα	�ι �ικ�ν�µικ�	 π�ρ�ι. Μια πρ�τη σκ�ψη θα
µπ�ρ��σε, 	σως, να απ�τελ�σει η �ντληση π�ρων απ� τ� εκ�στ�τε κ�ιν�τικ�
πλα	σι� στ�ρι�ης � η "ρησιµ�π�	ηση αυτ�ν π�υ διατ	θενται για την «ενισ"υτικ�
διδασκαλ	α», την �π�	α θα µπ�ρ��σε –και κατ� την �π�ψ� µας πρ�πει– να
αναλ��ει � ασκ��µεν�ς εκπαιδευτικ�ς (και �"ι 	δι�ς � διδ�σκων), � �π�	�ς εν-
δε	κνυται να συµ��λλει και στ� θεσµ� τ�ς �ντα�ης.

61TA ΓNΩΣTIKA ANTIKEIMENA ΠAI∆EYOYN...



;µως, ανε��ρτητα απ� τ�ν τρ�π� ελα"ιστ�π�	ησης τ�ς �π�ιασδ�π�τε δα-
π�νης, τ� ερ�τηµα: Πρακτικ� �σκηση πριν � µετ� τη λ�ψη τ�� πτυ"��υ, �"ει
–κατ� την �π�ψ� µας– µ	α και µ�νη απ�ντηση και µ�λιστα κατηγ�ρηµατικ�:
&πωσδ�π�τε πριν. Τη θ�ση µας αυτ� την στηρ	��υµε στην αν�γκη να λειτ�υρ-
γε	 η πρακτικ� �σκηση αυτ�ς τ�ς µ�ρ%�ς, α%εν�ς µεν, ως διαλεκτικ� σ"�ση θε-
ωρ	ας και πρ��ης ταυτ�"ρ�να –ε	τε πρ�ς επι�ε�α	ωση ε	τε, αντιθ�τως, πρ�ς διε-
ρε�νηση αµ%ισ�ητ�σεων των κατ� περ	πτωση θεωρητικ�ν πρ�τ�σεων– και,
α%ετ�ρ�υ, ως δι�λ�γ�ς µετα�� �µ�λ�γων ασκ��µενων και �"ι µετα�� εν�ς
ασκ��µεν�υ και εν�ς επι�λ�π�ντ�ς διδ�σκ�ντ�ς.

Σηµει�νεται �τι, σε περ	πτωση π�υ υι�θετηθε	 η λ�ση τ�ς �λ�κληρωµ�νης
πρ�ετ�ιµασ	ας των εκπαιδευτικ�ν στ� πλα	σι� τ�ς τετραετ��ς %�	τησης, τ�τε
κ�θε τµ�µα, π�υ �"ει τη δυνατ�τητα δι�ρισµ�� πτυ"ι��"ων τ�υ στην εκπα	δευ-
ση, θα πρ�πει στ� τελευτα	� �τ�ς να δηµι�υργ�σει δ�� κατευθ�νσεις σπ�υδ�ν
και αντ	στ�ι"ων τ	τλων: µ	α αµιγ�ς ακαδηµαϊκ� και µ	α εκπαιδευτικ�� πρ�σα-
νατ�λισµ��, �στε να µπ�ρε	 να υπ�ρ�ει αντ	στ�ι"η επιλ�γ� εκ µ�ρ�υς τ�� κ�θε
%�ιτητ� [17]. Η �νσταση, για τ� π�ια θα ε	ναι η «τ�"η» αυτ�� π�υ θα αλλ��ει
γν�µη µετ� τη λ�ψη τ�� πτυ"	�υ τ�υ, καταπ	πτει, ε�ν πρ��λε%θε	 δυνατ�τητα
εγγρα%�ς τ�υ στ� �τ�ς (� ε��µην�) στ� �π�	� δεν %�	τησε.

ς) 6 τρ�π�ς πρ�ετ�ιµασ	ας τ�� %�ιτητ� δεν ε	ναι ανε��ρτητ�ς απ� τ�ν τρ�-
π� δι�ρισµ�� τ�� καθηγητ� τ�υ. Αυτ� απ�τελε	 �να �λλ� ��τηµα, π�υ συνδ�ε-
ται τ�σ� µε τ�ν τρ�π� 	δρυσης και στελ�"ωσης των Τµηµ�των των Α.Ε.Ι. �σ�
και µε την τακτικ� τ�ς εν συνε"ε	α �ργ�νωσης των πρ�γραµµ�των σπ�υδ�ν, τα
�π�	α εκπ�ν��νται σε συν�ρτηση µε την επιστηµ�νικ� ταυτ�τητα των µελ�ν
∆.Ε.Π. π�υ υπηρετ��ν κ�θε %�ρ� σ’ αυτ� και �"ι µε την πρ��πτικ� κ�λυψης
των αυριαν�ν αναγκ�ν των εκπαιδευτικ�ν π�υ πρ�ετ�ιµ���υν. ;µως, ακ�µη
και  αν τα πρ�γρ�µµατα σπ�υδ�ν πρ�σαρµ�στ��ν στις αν�γκες τ�ς αγ�ρ�ς ερ-
γασ	ας, �ι αν�γκες των ν�ων ανθρ�πων για µ�ρ%ωση θα ε�ακ�λ�υθ��ν, δυστυ-
"�ς, να µη λαµ��ν�νται υπ�ψη.

�) Η επ’ ευκαιρ	α 	δρυση, �ργ�νωση και λειτ�υργ	α τµηµ�των, η �π�	α και
απ�τελε	 τη µ	α �ψη τ�� ν�µ	σµατ�ς, δι�τι υπ�ρ"ει και η �λλη, η �π�	α α%�ρ�
στην κρατ��σα κατ�σταση ως πρ�ς τις διαµ�ρ%ωµ�νες «ταυτ�τητες» των Τµηµ�-
των. Η αντιµετ�πιση και τ�� �ητ�µατ�ς τ�ς διατ�ρησης � τ�ς πρ�σαρµ�γ�ς τ�ς
ταυτ�τητας εν�ς Τµ�µατ�ς �"ει πρ�τεραι�τητα και πρ�πει να απ�τελ�σει αντικε	-
µεν� µιας γενικ�ς κριτικ�ς θε�ρησης, δεδ�µ�ν�υ �τι η ταυτ�τητα αυτ� κατα�ι�-
νεται � απα�ι�νεται �ταν συνδ�εται και µε την πρ�σ�ασιµ�τητα στην αγ�ρ� ερ-
γασ	ας, η �π�	α και αυ��νει, συνε"�ς, τις απαιτ�σεις της. Dλλωστε, ε	τε η πραγ-
µατικ� � τε"νητ� απα�	ωση εν�ς Τµ�µατ�ς ε	τε �ι κ�ινωνικ�ς αν�γκες(;) στηρ	-
��υν και την επι"ειρηµατ�λ�γ	α για τη δηµι�υργ	α ν�ων εκπαιδευτικ�ν µ�ν�δων.
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η) Β��αια, υπ�ρ"�υν και �λλα �ητ�µατα, �πως τα ε��ς:
i) Η θεωρητικ� εκπα	δευση και η πρακτικ� �σκηση �λων των εκπαιδευτι-

κ�ν, �στε να ε	ναι σε θ�ση να υπηρετ�σ�υν τ� σηµεριν� σ"�λε	� τ�ς «�ντα�ης»
τ�� µαθητ� µε ειδικ�ς εκπαιδευτικ�ς αν�γκες [2], τ�� αλλ�δαπ�� και τ�� µαθη-
τ� τ�� �π�	�υ η �ικ�γ�νεια παλινν�στε	 [30@ 31].

ii) Η παντελ�ς απ�υσ	α � η ελ�"ιστη παρ�υσ	α στα πρ�γρ�µµατα σπ�υδ�ν
των καθηγητικ�ν σ"�λ�ν γνωστικ�ν αντικειµ�νων, �πως αυτ� τ�ς Περι�αλλ�-
ντικ�ς Αγωγ�ς, γεγ�ν�ς τ� �π�	� απ�τελε	 αρνητικ� παρ�γ�ντα για τη «µ�ρ%ω-
ση» περι�αλλ�ντικ�ς συνε	δησης. Τ� 	δι�, ���αια, ισ"�ει και για τ� �λλειµµα π�υ
αντιστ�ι"ε	 σε κ�θε κ�ινωνικ� α�	α.

Yσως, λ�ιπ�ν, θα πρ�πει, αντ	… να κυνηγ�µε %αντ�σµατα µε συνε"� επι��-
ρυνση των π�λιτ�ν, να ε�ετ�σ�υµε τ� ��τηµα τ�ς εισαγωγ�ς –και στην τριτ�-
��θµια εκπα	δευση– τ�ς διαδικασ	ας αν�πτυ�ης τ�ς περι�αλλ�ντικ�ς συνε	δη-
σης µ�σω δ�� δρ�µων. Α%εν�ς µεν, µ�σα απ� τη διαθεµατικ� και �λιστικ� πρ�-
σ�γγιση γν�σεων π�υ συµ��λλ�υν στην απ�κτηση �ιωµατικ�ς �ρθ�ς συµπερι-
%�ρ�ς των ν�ων ανθρ�πων απ�ναντι στ� δικ� τ�υς παρ�ν και τ� µ�λλ�ν των
παιδι�ν τ�υς και, α%ετ�ρ�υ, µε τη �ωνταν� παρ�υσ	αση και αν�δει�η πρ�σ�-
πων και �ργων π�υ σ���νται τ�ν �λλ�. ∆ι�τι, η περι�αλλ�ντικ� συνε	δηση δεν
απ�κτ�ται, π."., µε τη συγκ�ντρωση τ�ς πλαστικ�ς σακ��λας απ� την παραλ	α
–παρ�υσ	α τ�ς τηλε�ρασης–, αλλ� µε την ενηµ�ρωση για τ�ν τρ�π� λειτ�υργ	ας
τ�ς «γραµµ�ς» παραγωγ�ς, δι�θεσης και "ρ�σης τ�� πρ�ϊ�ντ�ς αυτ��, απ’ αρ-
"�ς µ�"ρι τ�λ�υς. ∆ηλαδ�, �εκιν�ντας (τ�σ� για τ� πρ�ϊ�ν αυτ� �σ� και για κ�-
θε �λλ�) απ� τ�ν ερευνητ� π�υ ε%η�ρε τ� αρ"ικ� υλικ�, αυτ��ς  π�υ εµπλ�κ�-
νται στην παραγωγ�, δια%�µιση, εκµετ�λλευση και τ�ν τρ�π� "ρ�σης δι�%�ρων
επικ	νδυνων για την υγε	α πρ�ϊ�ντων (τα �π�	α παρ�γ�νται µε ��ση την αρ"ι-
κ� ανακ�λυψη) και %θ�ν�ντας στην απ�κρυψη, κ�λυψη � δικαι�λ�γ	α των τυ-
"�ν επιπτ�σεων. ;µως, πριν απ� τ�ν ερευνητ� �ρ	σκεται αυτ�ς π�υ –κατ� τη
δι�ρκεια τ�� σ"ετικ�� µαθ�µατ�ς– στηρ	�ει τη διδασκαλ	α τ�υ π�νω στη διακ�-
ρυ�η τ�ς σ�νδεσης τ�� Πανεπιστηµ	�υ µε τα συµ%�ρ�ντα π�υ διαµ�ρ%�ν�υν
τ�ν τρ�π� λειτ�υργ	ας τ�ς αγ�ρ�ς εργασ	ας. Μιας αγ�ρ�ς µ�σα στην �π�	α κι-
ν��νται και �ι «αρµ�δι�ι» π�υ πληρ�ν�υν (µε "ρ�µατα και %�ρ�λ�γ�υµ�νων
µη υπε�θυνων για την περι�αλλ�ντικ� κρ	ση) την 	δρυση µ�ν�δων και συστη-
µ�των η λειτ�υργ	α των �π�	ων συνεπ�γεται παντ�ς ε	δ�υς επιπτ�σεις. Π.".,
κατασκευ�, λειτ�υργ	α/"ρησιµ�π�	ηση πυρηνικ�ν εργ�στασ	ων, "ηµικ�ν και
�λλων µ�ρ%�ν �πλων και συστηµ�των, ε	τε για «επανε��πλισµ�» [32] και «δι�-
σωση» τ�� πλαν�τη π�υ κατ�ικ��µε ε	τε για «πρ�ετ�ιµασ	α»... ��νιων πλανη-
τ�ν. Β��αια, µετα�� των επιν��σεων αυτ�ν περιλαµ��νεται και η λειτ�υργ	α
συστηµ�των µε αντι%ατικ�ς για τη "ρησιµ�τητα � την επικινδυν�τητ� τ�υς τ�-
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π�θετ�σεις, �πως συµ�α	νει µε τα µεταλλαγµ�να πρ�ϊ�ντα (κατ’ �λλ�υς «θεϊ-
κ�» και κατ’ �λλ�υς «δια��λικ�» δηµι�υργ�µατα). Πρ�κειται για δρ�σεις
τ�ς... «Γεωµη"ανικ�ς»(;), �πως τ�: H.A.A.R.P. (High frequency Active Auroral
Reasearch Program-Υψηλ�ς Συ"ν�τητας Ενεργ� Σελαϊκ� Πρ�γραµµα), και �λ-
λες –επιπ�δ�υ Ν�µπελ– «επιν��σεις» της [33]. *τσι, απ�ναντι στην πρ�σπ�-
θεια τ�� ανθρ�π�υ για «ανακατασκευ�/επισκευ�» τ�� πλαν�τη [32], αντιπα-
ρατ	θεται τ� επι"ε	ρηµα �τι �νας τ�τ�ι�ς στρατηγικ�ς σ"εδιασµ�ς δεν αντιµε-
τωπ	�ει α	τια, αλλ� «ρυθµ	�ει» τις συν�πειες, �ρα"υπρ�θεσµα (µε κ�ρδ�ς π�ι-
ων σ�µερα;), παρα�λ�π�ντας � αγν��ντας τις µακρ�πρ�θεσµες επιπτ�σεις. Σε
κ�θε περ	πτωση –και ανε��ρτητα, απ� τ� ε�ρ�ς των ειδικ�ν γν�σεων π�υ
πρ�πει να διαθ�τει κανε	ς για να καταν��σει την �νν�ια τ�ς Γεωµη"ανικ�ς–
µπ�ρε	 να �"ει µ	α «πρ�τη γε�ση» απ� την εικ�να και µ�ν� τ�� ε�ω%�λλ�υ
τ�ς *κθεσης (δηλαδ�, "ωρ	ς αν�γνωση τ�ς �κθεσης), η �π�	α σηµει�νεται
στην παραπ�µπ� 32.

Επ�µ�νως, θα πρ�πει να διερευνηθε	 � τρ�π�ς καθι�ρωσης µιας διδασκαλ	ας
µε π�λυεπ	πεδη-�λιστικ� µ�ρ%�, �στε � σηµεριν�ς %�ιτητ�ς –ως αυριαν�ς ερευ-
νητ�ς– να ε	ναι σε θ�ση να παρακ�λ�υθ�σει τις απ�ψεις για �λες τις πλευρ�ς
των ερευνητικ�ν πρ�τ�σεων συµπερασµ�των και «%ηµ�ν»(;) –συγ"ρ�νικ� και
στ� πλα	σι� τ�� διδακτικ�� διαλ�γ�υ και �"ι µ�σω µιας ανε�θυνης(;) πληρ�%�-
ρησης � παραπληρ�%�ρησης. Εν�ς διαλ�γ�υ, τ�ν �π�	� θα διευρ�νει και θα κα-
τα�ι�νει η συµµετ�"� σε συνεργατικ� διακρατικ�-διαπανεπιστηµιακ� ερευνητι-
κ� πρ�γρ�µµατα υπ�ρ �λων των ανθρ�πων και �"ι υπ�ρ των �λ	γων και εις ��-
ρ�ς των π�λλ�ν.

iii) Η επιµ�ρ%ωτικ� στ�ρι�η και η συνε"ι��µενη εκπα	δευση/κατ�ρτιση τ��
εκπαιδευτικ��, � �π�	�ς µ�"εται µε µ�ν� �πλ� τη %ιλ�τιµ	α.

iv) Η πρ�µ�θεια τε"ν�λ�γικ�� ε��πλισµ�� των εκπαιδευτικ�ν µ�ν�δων και
η µη "ρησιµ�π�	ησ� τ�υ απ� τ� αρµ�δι� πρ�σωπικ� (εκπαιδευτικ�-τε"ν�λ�γι-
κ�).

v) Η α�ι�λ�γηση και η εισαγωγ� στα Πανεπιστ�µια [34].
vi) Η πρ�ιµη παρ�"� γν�σεων στ�υς µικρ��ς µαθητ�ς µε στ�"� την �σ� τ�

δυνατ�ν αν���δη και σ�ντ�µη �ντα�� τ�υς στ�υς µη"ανισµ��ς στ�ρι�ης τ�ς α�-
ναης κερδ�%�ρ	ας κ.�.
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