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Περ ληψη
Το ζτηµα τς αρνητικς στ!σης και δρ!σης των ανθρπων απναντι στο περι#!λλον
–και το µεγθους των γενικτερων επιπτσεων που προκαλε η «σµφωνη» προς τη
στ!ση αυτ συµπεριφορ! του– αποτελε να απ τα µεγ!λα σηµεριν! κοινωνικ! προ#λµατα. Κατ! τα καθηµερινς επαναλαµ#ανµενα, η αιτα των επιπτσεων αυτν εναι η ανεξλεγκτη συµπεριφορ! λων των ανθρπων, αδιακρτως, µε αποτλεσµα,
αφενς µεν, να µην επι#!λλεται αναλογικ (ως προς το µτρο τς ευθνης) επι#!ρυνσ τους και, αφετρου, να προδικ!ζεται ως αδνατη –τουλ!χιστον σµφωνα µε τα παροντικ! δεδοµνα– η ανατροπ τς υφιστ!µενης κατ!στασης. Οπτε, και η αντιµετπισ της απαιτε ενργειες σε #!θος χρνου µε τη συµ#ολ χι µνο λων των ανθρπων αλλ! και περισστερων τς µιας γενιν. Η αντληψη αυτ δεν προκαλε µια απλ
κοινωνικ αγωνα για το σµερα, αλλ! δηµιουργε, µακροπρθεσµα(;), ζητµατα που
συνδονται µε την εξλιξη των χαρακτηριστικν το πλαντη Γη και, κατ! συνπεια,
µε #ασικς προϋποθσεις τς αυριανς παρουσας το ανθρπου π!νω σ’ αυτν.
/µως, αναζητντας –ανεπηραστοι απ κατευθυνµενες φωνς– τις απαρχς το προ#λµατος, παρατηροµε τι η γενεσιουργς αιτα δεν συνσταται στην καθολικ και
κατ! το διο ποσοστ ευθνη των µελν το κοινωνικο συνλου, πως υποστηρζουν
σοι καταγγλλουν για κ!θε πρ#ληµα τον σχετικ! υπεθυνο 0λλο και χι τον απλυτα υπεθυνο Εαυτ. Απ την !λλη πλευρ!, αναζητντας «λσεις» για το πρ#ληµα
αυτ –καθς και για !λλα συναρτµενα  και ανεξ!ρτητα κοινωνικ! προ#λµατα–
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καταλγουµε στο σνηθες αλλ! χωρς πρακτικ εφαρµογ συµπρασµα τι, δηλαδ, οι
συνιστσες των λσεων θα πρπει να αναζητηθον στον ρλο των παραγντων τς
αγωγς και, γενικτερα, τς Παιδε ας. Aλλ!, σµερα, ο ρλος αυτς δεν υπηρετεται
µε τον διο τρπο απ το σνολο των παραδοσιακν και των νων παραγντων τς
αγωγς. ∆ιτι τσο η αντιµετπιση το περι#αλλοντικο προ#λµατος, ειδικ!, σο
και ο προσδιορισµς το ρλου και των δυνατοττων τς Παιδεας, γενικ!, αντ να συνιστον αντικεµενο µιας ευρτερης κοινωνικς συναντληψης, αποτελον –κατ! την
!ποψ µας– ζητµατα που, δυστυχς, συνδονται µε την τακτικ µε την οποα το παροντικ οικονοµικ φελος των ολγων, αφενς µεν, «παρ!γει» και προ!γει το πρ#ληµα «προσφροντας» αρνητικ! παραδεγµατα και, αφετρου, εκµεταλλεεται την
αν!γκη επι#ωσης τς ανθρωπτητας υπαγορεοντας νους τρπους αγωγς. Αυτ
##αια το επιτυγχ!νει διτι, απ τη µα πλευρ!, χει ως «στριγµα» την παθητικτητα
και τη µοιρολατρικ στ!ση των παραγντων που υπηρετον την ανθρωπιστικ εκπαδευση και, απ την !λλη, χει συµ#!λει το διο στη µετατροπ τς εκπαδευσης σε δια
#ου επαγγελµατικ κατ!ρτιση, αποκλειστικς, και µ!λιστα χωρς ανθρωποκεντρικ
στχο. Με αφετηρα τη συλλογιστικ αυτ, στη θεµατικ το παρντος !ρθρου περιλαµ#!νονται –ως κατ!θεση προσωπικν αντιλψεων το συντ!κτη το !ρθρου– τα
εξς θµατα: (i) Eισαγωγ: Προσδιορισµς το πεδ ου αναφορς, (ii) ννοια του περιλλοντος και στση απναντι σ’ αυτ: Oλιστικ θε ρηση. Ποιτητα ζως και Πρτυπα, (iii) Tο δ ληµµα της Περιβαλλοντικς Aγωγς: Mεταλλαγµνα πρτυπα  ιστητα
και κοινωνικ συναντ ληψη: [Nα - «µεταλλαγµνα» πρτυπα. H «νοµιµοπο ηση» αντικοινωνικ ν ενεργει ν εµποδ ζει τη λειτουργικ ανδειξη θετικ ν προτπων. O «δεσµευµνος» απ την οικονοµ α ρλος το Σχολε ου και η κοινωνικ αντ ληψη] και
–κατ! συνεκδοχ, αλλ! και επειδ ορισµνοι εξακολουθοµε να πιστεουµε , στω,
να αναφερµεθα στον ρλο το εκπαιδευτικο– (iv) Aντικε µενο και επρκεια τς παιδαγωγικς προετοιµασ ας το εκπαιδευτικο.

1. Εισαγωγ: Προσδιορισµς το πεδ ου αναφορ ς
χοντας προ οφθαλµ ν, αφενς µεν, τη θεµατικ που χει οριστε για το περιεχµενο το αν χε ρας τµου και, αφετρου, τα επιτεγµατα το προσ που
που τιµται µε το συλλογικ αυτ ργο, θεωρ τι ενδε κνυται ο συνδυασµς
το ρθρου το τιµ ντος µε να ργο το τιµ µενου, στε να αναδεικνεται
–και µσα απ την εξταση επιµρους πτυχ ν τς δρσης του– η προσωπικτητα, η κοινωνικ προσφορ και η διαχρονικ συµολ του στην προδο τς
επιστµης και, εν προκειµνω, τς Παιδαγωγικς. Για τους λγους αυτος καταθτω –µε το παρν ρθρο– ορισµνες προσωπικς εκτιµσεις και απψεις,
χοντας ως ση αναφορς µ α απ τις σηµαντικτερες δηµιουργ ες το
Αντων ου ∆ανασσ-Αφεντκη. Η σηµασ α τς δηµιουργ ας του αυτς αναδει-
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κνεται απ τη µεγλη σηµεριν κοινωνικ αγων α για να πρληµα που
λο και µεγεθνεται. +µως, µε το πρληµα αυτ συναρτται και µ α παρµετρος ενς λλου σηµαντικο κοινωνικο ζητµατος, στο οπο ο οφε λω να αναφερθ , χι µνο λγω τς ειδικς αρτητς του, αλλ και διτι εµπ πτει στο
αντικε µενο το ερευνητικο, συγγραφικο, διδακτικο και κοινωνικο ργου
µου. Πρκειται για τα εξς δο ζητµατα:
Το πρτο αφορ στην αγων α που προκαλε το περιαλλοντικ πρληµα,
να απ τα µεγλα θµατα µε τα οπο α –καθηµεριν και µε αυξανµενο, κατ
γεωµετρικ προδο, ρυθµ– ασχολονται, απ τη µ α πλευρ, οργανισµο ,
εν σεις, κυερνσεις, οργαν σεις, φορε ς, οµδες, πρσωπα και, απ την λλη, παργοντες τς οικονοµ ας και Μ.Μ.Ε. ∆ηλαδ, αφορ στο πρληµα τς
οποιουδποτε αθµο (απ ελχιστο ως µγιστο) αρνητικς στσης (ενσυνε δητα  ασυνε δητα, εθελοσια  αναγκαστικ) λων ανεξαιρτως των ανθρ πων απναντι στο περιλλον. Αυτ ακρι ς η στση –ε τε των α υ θ α  ρ ε τ ω ν
και α ν ε ξ  λ ε γ κ τ ω ν ε τε των «υποχρεωτικν» δραστηριοττων το κοινωνικο συνλου– χει δηµιουργσει –πως υποστηρ ζει, «τεχνηντως», η πλευρ
που εκφρζει την κατ’ ευφηµισµ παγκοσµιοποιηµνη οικονοµ α– µη αναστρψιµες καταστσεις, τουλχιστον παροντικ. ∆ηλαδ, συνθκες που δεν
µπορον να αντιµετωπιστον µεσα –, στω, µσα σε µ α γενι– και χωρ ς
την πολπλευρη συνδροµ λων. Το γεγονς αυτ δεν προκαλε , απλ ς, κοινωνικ αγων α αλλ δηµιουργε , δικαιολογηµνα, υπαρξιακ πρληµα, υπ
την ννοια το φου για σταδιακ εξαφνιση  µεταλλαγ φυσικ ν στοιχε ων και ρων που αποτελον τις ασικς προϋποθσεις παρουσ ας το ανθρ που πνω στη γη. +µως, αναζητ ντας –ανεπηραστοι απ κατευθυνµενες
φωνς– τα α τια το προλµατος παρατηροµε τι η περιαλλοντικ µεταλλαγ οφε λεται, πργµατι, στη γενικ ατοµικιστικ συµπεριφορ το ανθρ που, πλην µως η ευθνη αυτ δεν ε ναι, απαρχς, συνολικ οτε χει το διο
µγεθος για λους και, εποµνως, το οποιοδποτε «τ µηµα αποκατστασης τς
λης» δεν µπορε να καταλογιστε ισοµερ ς σε λους τους υπαιτ ους. ∆ιτι
η µεταλλαγ αυτ οφε λεται, πρωτ στως, σε συγκροτηµνα συµφροντα (προσ πων, οµδων, κρατ ν), τα οπο α –µε τις ενργειες που πραγµατοποιον
προς διον φελος– προκαλον, αλυσιδωτ και µε τη µορφ το φαινοµνου
το ντµινο, συνεπακλουθες δρσεις αλλ και αντιδρσεις. τσι, η δρση
αυτ, αντ να οδηγε σε λσεις, αποτελε διαδικασ α απλς διαπιστωτικς
πρξης –ως προς το ποιοι και χι σε ποιο αθµ ε ναι οι υπεθυνοι το προλµατος– δηµιουργ ντας ισοµερε ς ευθνες σε λο και περισστερους ανθρ πους, ο αριθµς των οπο ων αυξνει κατ γεωµετρικ προδο. Παρ’ λα
αυτ –και ανεξρτητα απ τον αθµ ευθνης κθε πλευρς– λοι ανεξαιρ-
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τως οι νθρωποι δεν παουµε να ε µαστε υπλογοι, ε τε µε την παθητικ στση µας ε τε µε τη δρση µας απναντι στον εαυτ και το κοινωνικ σνολο, λγω υποκειµενικ ν-προσωπικ ν-ατοµικ ν και χι υπερατοµικ ν αξιακ ν επιλογ ν. Για τους λγους αυτος –κυρ ως, µως, επειδ ο καταλογισµς των ευθυν ν δεν χει αναλογικ χαρακτρα– διαιων ζεται το πρληµα, αφο οι
κατ’ εξοχν υπα τιοι εξακολουθον να δρουν δυνµει τς εικονικς συµολς
 συµµετοχς τους, η οπο α δεν αντιστοιχε οτε κατ’ ελχιστον στο µγεθος
τς λης που δηµιουργον.
Το δετερο κοινωνικ ζτηµα –στο οπο ο θα αναφερθ επ’ ευκαιρ α και
επιγραµµατικ– αφορ στην εκ µρους το κοινωνικο συνλου µη µπρακτη
αποδοχ µιας παραµτρου τς λεγµενης «νταξης» (σχολικς, επαγγελµατικς, οικονοµικς και κοινωνικς) των Προσ πων µε Αναπηρ α/Ατµων µε
Αναπηρ α, η οπο α, πως θα δοµε παρακτω, συνδεται και µε το περιλλον.
Ε ναι προφανς τι πρκειται για δο ζητµατα, τα οπο α ε ναι, κατ’ αρχν, θµατα Παιδεας. 7λλωστε, το συµπρασµα αυτ αποτελε και τη γνωστ
επωδ σε κθε συζτηση, που υποτ θεται τι αναζητ λση σε κθε κοινωνικ
πρληµα. Με την προοπτικ αυτ, εν θελσουµε να προσδιορ σουµε το ειδικ γνωστικ πεδ ο στο οπο ο ανκουν τα δο αυτ ζητµατα, λπουµε τι το
πρ το αποτελε , ασφαλ ς, αντικε µενο Περιβαλλοντικς Αγωγς. Στη συνχεια, εν δεχτοµε τη σχση που υπρχει µεταξ περιλλοντος και ποιτητας
ζως λων των ανθρ πων –και κυρ ως των «µειονεκτουσ ν κοινωνικ ν οµδων»– ττε αντιλαµανµαστε τι το περιαλλοντικ πρληµα ε ναι και θµα
τς Ειδικς Αγωγς, δεδοµνου τι συνδεται µε το ζτηµα τς ενταξιακς
πορε ας των Προσ πων µε Αναπηρ α. Οπτε, το συνολικ ζητοµενο και για
τις δο περιπτ σεις αποτελε , τελικ, αντικε µενο το σκοπο τς Αγωγς
σµερα. Αλλ ο σκοπς αυτς, πως προσδιορ ζεται απ τις σγχρονες τσεις
τς αγωγς [1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11] µε ση διαχρονικς αξ ες [12, 232235], εν θεωρητικ ε ναι αποδεκτς –και, µλιστα, σε µεγλο αθµ– απ
τους εκπροσ πους τς Παιδαγωγικς  Ανθρωπαγωγικς [14, 11 και 15], στην
πρξη παρακολουθε τις εκστοτε ισχουσες αντιλψεις, που χουν ως κριτριο το ατοµικ  το «εταιρικ» φελος. Βαια –για τα µτια το κσµου– η τακτικ αυτ «επιχρωµι νεται» χρησιµοποι ντας ννοιες κοινωνικς ευαισθησ ας (λ., π.χ., τους ρους ατοµικ και εταιρικ κοινωνικ... ευθνη [!]).
Οπτε η χρση το ρου αγωγ, κατ τον προσδιορισµ των παραπνω
γνωστικ ν αντικειµνων, δεν σηµα νει και γενικ αποδοχ του µε ενια ο εννοιολογικ περιεχµενο, δηλαδ, τι λειτουργε ως παργοντας µορφωτικς
τς προσωπικτητας. ∆ιτι η σηµεριν κοινωνικ τση και στση, εν ονµατι
τς ελεθερης αναζτησης τς γν σης, αποφεγει τις ννοιες τς «δεσµευτι-
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κς» αγωγς και µρφωσης και εισηγε ται και εφαρµζει τη θεωρητικ ελεθερη και πρακτικο χαρακτρα εκπαδευση/κατρτιση. 7λλωστε, κατ την
επιχειρηµατολογ α προς δικαιολγηση και υιοθτηση τς αντ ληψης αυτς, η
εκπα δευση/κατρτιση επιτρπει στους νους ανθρ πους να προετοιµζονται
στοχεοντας απευθε ας στην κλυψη των αναγκ ν τς αγορς εργασ ας, δηλαδ να επιλγουν «ελεθερα» το επγγελµα στο οπο ο θα καταρτιστον, προκειµνου –µσω αυτο– να ενταχθον ενεργ στο κοινωνικ γ γνεσθαι. +µως,
πως προκπτει εκ το αποτελσµατος, η ελευθερ α αυτ ε ναι δεσµευµνη
απ τις υποχρεωτικς «διεξδους» που δηµιουργε και τους ρους που επιλλει µε µονοµρεια η αγορ εργασ ας. Μια αγορ που οργαν νεται µε ση τη
διασφλιση των συµφερντων των οικονοµικ «ισχυρ ν» και την εκµετλλευση των οικονοµικ «αδυντων» (προσ πων, οµδων, κρατ ν).
∆ιτι η φιλοσοφ α πνω στην οπο α οικοδοµε ται η απκτηση θεµιτο 
αθµιτου κρδους, δεν ε ναι λλη απ τη θεµελι δη οικονοµικ αρχ ελαχιστοπο ησης το κστους και µεγιστοπο ησης το κρδους, στην πρ τη περ πτωση, και τον κυνισµ το δγµατος Μακιαλι: «ο σκοπς αγιζει τα µσα»,
στη δετερη. τσι, ακµη και στην περ πτωση τς Περιαλλοντικς Εκπα δευσης –η προφανς αναγκαιτητα τς οπο ας αποτελε πλον κοιν συνε δηση– η εκπα δευση/κατρτιση καθ σταται αναποτελεσµατικ, αφο οι επιδιωκµενοι µσω αυτς στχοι συνδονται µε µη µεσα ορατ παροντικ οικονοµικ συµφροντα. Απλ παρδειγµα τς αναποτελεσµατικτητας το τρπου
εφαρµογς τς περιαλλοντικς εκπα δευσης αποτελε και το γεγονς τι, µ α
απ τις συνιστ σες το υγιος περιλλοντος, το πρσινο –ως ιωµατικ
εµπειρ α και φροντ δα– λε πει παντελ ς, ακµη και απ σχολε α που διαθτουν  µπορον να δηµιουργσουν κατλληλους χ ρους µε τη συµµετοχ τς
µαθητικς κοιντητας. Αντιθτως, απναντι σ’ αυτ τη, σχετικ «ασµαντη»,
σταθερ απραξ α υπρχουν διαρκ ς πολλαπλασιαζµενα παραδε γµατα απ
τη διερυνση τς συµµετοχς λων στην ντονη δραστηριτητα που παργει… «αγαθ», πως: ρπανση (χηµικ, αισθητικ, ηχητικ, λεκτικ), ακτινοβολα [απ πηγς ε τε µη µεσα αντιληπτς («ουρ!νιες», πυρηνικς, ατοµικς)
ετε «ορατς» (#λ. τις παντς εδους κεραες ασρµατης µετ!δοσης σµατος)],
νοδο τς θερµοκρασας και φυσικς καταστροφς. Ως προς το συνεξεταζµενο ζτηµα –που αφορ στη λειτουργικ νταξη και την ποιοτικ κοινωνικ
ενσωµτωση των Ειδικν Μειονεκτουσν [2, 80-81] , πως χει αρχ σει να
καθιερ νεται, Ευασθητων Κοινωνικν (και κατ την ποψ µας Κοινωνικ!
Ευασθητων) Οµ!δων, κυρ ως δε των Προσ πων µε Αναπηρ α [5, 25]–,
περισσεει –κατ’ αναλογ α προς το πλθος των επιπτ σεων– η υπερπαραγωγ λγων.
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Οι απψεις αυτς µπορε να προκαλσουν ειλικρινε ς απορ ες εκ µρους
ορισµνων  ενστσεις και αντιδρσεις εκ µρους κποιων λλων, οι οπο οι
προσποιητ υπεραµνονται νεωτεριστικ ν αντιλψεων που εκφρζουν µε το
αφοπλιστικ ερ τηµα:
– Οπτε θα πρπει να γυρσουµε στην εποχ τς αυταρχικς αγωγς  τς
φασιστικς επι#ολς συγκεκριµνων µορφν συµπεριφορ!ς;
Η απντησ µου ε ναι, ασφαλ ς, αρνητικ («συνδοντας», αια, µε τις
σγχρονες τσεις τς αγωγς [1· 9, 335-372 και 449-518]) και διευκριν ζοντας
παρλληλα, τι υιοθτηση των σγχρονων αντιλψεων περ αγωγς σηµα νει
αποδοχ µιας ασικς αρχς: τι, δηλαδ, τα θµατα τς Παιδε ας και τς
Εκπα δευσης (τς οποιασδποτε εκπα δευσης) ε ναι αρµοδιτητα το εκπαιδευµνου εκπαιδευτικο κθε ειδικτητας, χι για την απλ «µετδοση» το
περιεχοµνου ενς γνωστικο αντικειµνου αλλ και για την κλυψη –µσω
τς ενηµρωσης, τς αναζτησης και τς προολς παραδειγµτων– θεµελιωδ ν αναγκ ν των νων ανθρ πων. Πρκειται για ανγκες που αφορον στην
ανπτυξη λων των πτυχ ν τς προσωπικτητς τους (λ. σχετ. και παρ. 4.α)
και στην πολπλευρη εν σχυσ τους για να ε ναι σε θση να απορρ πτουν το
αρνητικ παρδειγµα. Μια ττοια προσπθεια –προς επ τευξη αυτ ν των στχων– θα πρπει να απολπει στην εκ µρους των νων κατανηση των ρων
και των παραµτρων που συναποτελον θεµελι δεις κοινωνικς συνιστ σες,
πως: π.χ., σστηµα αξι ν [1, 71], ανθρ πινα δικαι µατα, περιλλον, κατργηση τς δικρισης και τς διαφορς (λγω φυλετικς καταγωγς, αναπηρ ας, οικονοµικς κατστασης και λλων χαρακτηριστικ ν το ανθρ πινου
γνους) κ..
Εποµνως, για την επ τευξη ενς τσο φιλδοξου στχου [και, εν προκειµνω, για την κατανηση εκ µρους των νων ανθρ πων των ρων, των συνιστωσ ν και των παραµτρων τς Περιαλλοντικς Αγωγς, καθ ς και για την
αποκλυψη και κατανηση, σε κθε περ πτωση, και τς λλης ψης το νοµ σµατος] ε ναι απαρα τητο, κατ την ποψ µας, να γνωρ ζουν οι νοι –αφο
αια χουµε µθει εµε ς πριν απ’ αυτος– τι: (i) Η κθε σχετικ δρση υπρ
το περιλλοντος δεν αποτελε να νο µσο µη αναλογικς επιρυνσης
λων των ανθρ πων προς φελος οικονοµικ τσο αυτ ν που παγ ως εκµεταλλεονται υπαρκτς  δηµιουργοµενες ανθρ πινες ανγκες [7, 111-150] και
ισχοντες  δηµιουργοµενους νους θεσµος σο και αυτ ν που δεν φυλσσουν  δεν εφαρµζουν τους νµους. (ii) Τα ΜΜΕ –στο πλα σιο το ρλου τους
που, ασφαλ ς, αφορ στην ενηµρωση– δεν πρπει να προλλουν µνο τις καταστροφικς συνπειες τς στσης το ανθρ που απναντι στο περιλλον,
διτι αυτ ε ναι µια ενηµρωση µονοµερς. Ε ναι απαρα τητο, αφενς µεν, να
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αποκαλπτουν και τους θεµελιακ υπα τιους των καταστροφ ν, και, αφετρου,
να προλλουν το θετικ ργο κποιων λλων, το οπο ο αποκρπτεται  απορρ πτεται, διτι δεν ε ναι µετρσιµο µγεθος µσω των δεικτ ν τς... τροµολαγνε ας
και το αποπροσανατολισµο. (iii) Στο πλα σιο τς ατοµικς ευθνης, λοι οι εκπαιδευτικο (λων των ειδικοττων) πρπει να κατανοσουν τι δεν ε ναι δυνατν να θεωρον εκτς λης τις αναφορς και συνδσεις των γνωστικ ν τους αντικειµνων µε ζητµατα πως αυτ που προαναφραµε [14, 267-340 και 399-447],
ε τε επ’ ευκαιρ α [π.χ., 15, 19-25] ε τε διαθεµατικ! και, κυρ ως, συνεργατικ! [16,
287-9 και 509-536· 3, 159 και 305-306]. (iv) Για να δηµιουργηθε η αντ στοιχα κατλληλη τση και στση εκ µρους το εκπαιδευτικο χρειζεται θεωρητικ και
πρακτικ εκπα δευση καθ ς και µετεκπα δευση και επιµρφωση [17, 4].
Προς αυτ ακρι ς την κατεθυνση –τς κατλληλης προετοιµασ ας το
εκπαιδευτικο– κινθηκε  την ικανοπο ηση αυτς ακρι ς τς ανγκης
υπηρτησε και ο Αντ νιος ∆ανασσς-Αφεντκης, ταν διαλποντας –οιονε
προφητικ την εξλιξη το περιαλλοντικο προλµατος– δρυσε, προ πολλ ν ετ ν, το Κντρο (σµερα Εργαστριο) Περιβαλλοντικς Αγωγς, στη Φιλοσοφικ Σχολ το Πανεπιστηµ ου Αθην ν, µε στχο την εκπα δευση των
φοιτητ ν το Τµµατος Φιλοσοφ ας, Παιδαγωγικς και Ψυχολογ ας, κατ’ αρχς, και των φοιτητ ν των λλων Τµηµτων, στη συνχεια, οι οπο οι µε τη σειρ τους θα συµλουν, ως εκπαιδευτικο , στην ανπτυξη περιαλλοντικς συνε δησης. [Σηµε ωση: αργτερα, δηµιουργθηκαν στο Ε.Κ.Π.Α. και λλες εκπαιδευτικς µονδες που ασχολονται µε το περιλλον.]
Με αφορµ λοιπν τις παραπνω σκψεις θεωρσαµε τι δεν θα ταν τοπο να περιληφθον στον παρντα τµο κποιες απψεις που αναφρονται σε
τρ α ζητµατα, τα οπο α εντσσονται στους θεµελι δεις ρους για τη λειτουργ α τς κοινων ας των ανθρ πων. Πρ τον: στον προσδιορισµ τς ννοιας το
περιλλοντος, η οπο α περιλαµνει πολλς παραµτρους, και στην περιγραφ το τρπου διαµρφωσης τς στσης µας απναντι σ’ αυτ. Σηµει νουµε,
τι µεταξ των παραµτρων αυτ ν περιλαµνονται: η κατοικ α και το οικογενειακ, σχολικ και κοινωνικ περιλλον των Προσ πων µε Αναπηρ α [5,
81-99], ο γνωστικς χρτης των ανθρ πων που χουν προλµατα ρασης, δηλαδ η εσωτερικ νοητικ αναπαρσταση το χ ρου που τους περιλλει [2,
230-235], οι πσης φσεως χοι που µας κατακλζουν καθηµεριν και να
πλθος λλων στοιχε ων, στα οπο α θα αναφερθοµε, ενδεικτικ και µε ενια ο
τρπο, παρακτω. ∆ετερον: στο ρλο που διαδραµατ ζει η Παιδε α και η Εκπα δευση, σε σχση µε το περιαλλοντικ πρληµα και, τρτον: στην εκπα δευση το Εκπαιδευτικο.
Τα τρ α αυτ ζητµατα εξετζονται και σε συνρτηση µε το σηµεριν α τη-
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µα/στχο/προσδοκ α τς ποιοτικς νταξης των Προσ πων µε Αναπηρ α [2· 3·
4· 5]. ∆ιτι: (α) +πως προαναφραµε, θεωροµε τι το θµα αυτ περιλαµνει παραµτρους που αφορον και στην περιαλλοντικ αγωγ και εκπα δευση. () Σµφωνα µε τις απψεις ορισµνων ερευνητ ν, µ α απ τις τρεις ασικς θεωρ ες για τον τρπο αξιολγησης τς ποιτητας ζως των Προσ πων
µε Αναπηρ α επικεντρ νεται στις περιαλλοντικς συνιστ σες της (οι λλες
δο ε ναι η προσωπικ ικανοπο ηση και η ικαντητα προσαρµογς, η οπο α
συναρτται µε συµπεριφορς που θεωρονται κοινωνικ προσαρµοσµνες)
[18, 30-32]. Επ σης, ορισµνοι κοινωνιολγοι µελετον τους δε κτες ποιτητας
ζως χρησιµοποι ντας µ α απ τις εξς τρεις διαφορετικς πορε ες: τη µελτη
κοινωνικ ν δεικτ ν, τη µελτη ψυχολογικ ν δεικτ ν και την οικολογικ ανλυση [19, 503-504]. +µως –ανλογα µε τους ερευνητικος στχους– και η συνδυαστικ χρση των δεικτ ν αυτ ν δ νει απαντσεις σε πλθος σχετικ ν ερωτηµτων. νας τπος δε κτη αυτς τς κατηγορ ας περιλαµνει τσσερα µρη, τα οπο α αντιστοιχον σε τσσερεις τοµε ς τς ζως το Προσπου µε
Αναπηρ α: επικοινων ας (κοινωνικς αλληλεπιδρσεις και δεσµο µε το εξωτερικ περιβλλον), αυτονοµ ας, ελευθερ ας και ταυττητας [20]. Σηµεινεται τι
αυτ το µσον, το πλον γνωστ στους ασχολοµενους µε τη νοητικ υστρηση,
χει προσαρµοστε για να χρησιµοποιε ται στον τοµα τς εργασ ας [21]. (γ) Η
κατανηση και επ λυση των προβληµτων των προσπων αυτν καλπτει
λους ανεξαιρτως τους ανθρπους.
Ε ναι λοιπν προφανς τι η προσγγιση το εννοιολογικο περιεχοµνου το
ρου περιβλλον απαιτε ολιστικ –και χι περιορισµνη  µονπλευρη– θερηση, η οπο α θα χει ως προεξρχουσες αρχς τσο την αναζτηση το αληθος
σκοπο τς αγωγς και των παραγντων επ τευξς του σο και τον περιορισµ
το σηµερινο υπερκρδους των ολ γων, στε να υπρξει φελος λων αριο.

2. ννοια το περιβ λλοντος και στ ση απναντι σ’ αυτ:
Ολιστικ θερηση, ποιτητα ζως, πρτυπα
Σµφωνα µε τους θεωρητικ ισχοντες, σµερα, γενικτερους σκοπος τς
αγωγς, η πορε α το τρπου ζως κθε ανθρπου θα πρπει να διαµορφνεται κατ ττοιο τρπο, στε να εκφρζει το αποτλεσµα των ενεργειν µιας
ελεθερης, δηµοκρατικς και υπεθυνης προσωπικτητας, η οπο α µετχει ενεργ και µε βση τις αρχς αυτς στο κοινωνικ γ γνεσθαι. Αυτς ο τρπος ζως,
δηλαδ οι προσωπικς επιλογς συµπεριφορς το κθε ανθρπου, τελε σε συνρτηση µε τις γενετικς καταβολς του, την ατοµικτητα/µοναδικτητ του και
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τους εκστοτε περιβαλλοντικος ρους και προϋποθσεις [22, 23-25], στο πλα σιο των οπο ων αναπτσσει µ α συνεχ (εµφαν  αφαν) διαδραστικ-συναντησιακ σχση (αλληλεπ δραση) µε το περιβλλον, βζοντας πνω σ’ αυτ τη
δικ του σφραγ δα, που αφνει ντονα  ασθεν χνη.
Κατ τη διαχρονικ πορε α το ανθρπου η συναντησιακ αυτ σχση εξελ σσεται, δηλαδ τροποποιε ται. *τσι, σµερα, ο λγος χει επικεντρωθε στη
σχση του µε το φυσικ περιβλλον, η οπο α και χει διαµορφωθε ως σχση
«αντιπαρθεσς» τους, κριο χαρακτηριστικ τς οπο ας αποτελε το γεγονς
τι για να µεγλο µρος της εχθρικς «συµπεριφορς» το περιβλλοντος ευθνεται πλον ο διος. Και εν οι νθρωποι δεν αµφιβλλουν πλον –τουλχιστον µε τα µχρι στιγµς υποστηριζµενα– τι απ την αντιπαρθεση αυτ, αργ  γργορα, αυτο θα ε ναι οι µεγλοι ηττηµνοι, ρχονται –ως κατχοντες τη
σωτρια λση– οι λ γοι και, κατ κριο λγο, υπεθυνοι για τη δηµιουργ α το
προβλµατος και επιρρ πτουν –ως νοι ιεροεξεταστς– την ευθνη στους λιγτερο υπεθυνους. Παρλληλα, παγινουν –µε ποικ λες µεθοδεσεις– την αντ ληψη τι η δυσκολ α αναστροφς τς λης εξλιξης οφε λεται στη µη συµµρφωση των λλων, των πολλν, οι οπο οι, παρ τις επιβαλλµενες ποινς, αποδεικνεται τι ε ναι «αδιρθωτοι». Ββαια, το γεγονς αυτ τους καθιστ ευτυχε ς,
αφο οι διοι, βραχυπρθεσµα και προς διον πντοτε φελος, αναδεικνονται
διαχειριστς των κρ σεων που δηµιουργον.
Στο πλα σιο αυτ η αντιπαρθεση δεν περιορ ζεται, πλον, µεταξ ανθρπου και περιβλλοντος αλλ και ανθρπων µεταξ τους, εν ο λγος για το
περιβλλον αυξνει και οι διακηρυκτικς παρεµβσεις διανθ ζονται, λο και
συχντερα, µε τη χρησιµοπο ηση νας ορολογ ας αλλ και νων τακτικν.
*τσι, περνντας απ την ανακκλωση, την αειφρο και την πρσινη ανπτυξη, την οικολογ α και τον οικολογικ εξοπλισµ, την ενεργειακ αναβθµιση,
τα φιλικ προς το περιβλλον υλικ, τα προϊντα υγιεινς διατροφς και λλα πολλ (στην πρξη βλ. ανεµµυλους το ∆ον Κιχτη), φθνουµε στην
εταιρικ κοινωνικ ευθνη και στις ξυπνες αγορς µε «ξυπνες» τακτικς.
Π.χ., αντικατσταση (=αγορ) αυτοκιντων σο γ νεται γρηγορτερα για να...
«φεγει» χι µνο το ρυπογνο χηµα αλλ και το νο στοκ οχηµτων απ τις
αποθκες τς παραγωγς, µε ωση τς διρκειας «ζως» µιας µπαταρ ας ρολογιο σε ττοιο βαθµ, στε, να χρειζεται πλον, κποιος τσσερις ως οκτ
για χρονικ περ οδο που χρησιµοποιοσε µ α. Τελικ, δια τς «ποιοτικς αναβθµισης» των ρυπογνων και µη φιλικν προς το περιβλλον συσκευν,
αφενς, και τς «νµω» εξουσιαστικς αρχς, αφετρου, χουµε επιβολ ταχτερου ρυθµο αντικατστασης κθε συσκευς, κατ’ αναλογ α προς τον ρυθµ
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χρσης και απρριψης µιας χαρτοπετστας.
Ο αντ λογος, µε µορφ ερωτµατος, χει ως εξς:
– ∆εν βλπετε την ανπτυξη, την παραγωγικτητα, τις νες θσεις εργασας;
Απντηση: Το µνο που βλπουµε, καθηµεριν, εναι το προοδευτικ «λιγτερο» κοινωνικ κρτος, η παντς εδους κλοπ και η δηµιουργα καταναλωτικ ν ροµπτ για την κλυψη χι απλ ς παγιωµνων αλλ συνεχ ς «κατασκευαζµενων» αναγκ ν.
Εξαιτ ας των µεθοδεσεων αυτν, επρχεται αποπροσανατολισµς το καταναλωτ-στχου, ο οπο ος –εν ονµατι ενς θεωρητικ προβαλλµενου συµφροντς του (αξηση θσεων εργασ ας, απασχληση, αµοιβ, αγορ «αγαθν», ποιτητα ζως)– «ευλογε » τη διαρκ και ανεξλεγκτη αξηση τς βιοµηχανικς, γεωργικς και κθε λλης παραγωγς, παρ’ λο τι ο τρπος παραγωγς επιβαρνει το περιβλλον. Tελικ, οι µεθοδεσεις αυτς βλπτουν, µακροπρθεσµα, λους ανεξαιρτως και σε µεγαλτερο βαθµ τις «Κοινωνικ Eυπαθε ς Οµδες». Μλιστα στην τυπικ βση θεµελ ωσης το αποπροσανατολισµο, αναφορικ µε τις επιπτσεις εις βρος των οµδων αυτν, εντσσεται
και η χρησιµοπο ηση το ρου Ευπαθες Κοινωνικς Οµδες, καθς και το νετερου Ευασθητες Κοινωνικς Οµδες, ο οπο ος χει αρχ σει να επικρατε . ∆ιτι, αντ να αναφερµαστε στα α τια το προβλµατος και στον τρπο αντιµετπισς τους «ωραιοποιοµε» τη µειονεκτικ θση των οµδων αυτν προβλλοντας –µε τη µορφ προσοµο ωσης, δηλαδ, εικονικς πραγµατικτητας– µ α
στση ευγνειας, συµπθειας, φιλνθρωπων και λλων παρµοιων συναισθηµτων προς τα πρσωπα των οµδων αυτν, ως εν τα δια να ε ναι υπεθυνα
των δεινν τους.
*πειτα απ τις ενδεικτικς αυτς αναφορς –και εν δεχτοµε τι ε ναι απολτως απαρα τητο να συνεκτιµοµε, σε κθε περ πτωση διερενησης τς σχσης
µεταξ ανθρπου και περιβλλοντος, λες τις συνιστσες το περιβαλλοντικο
προβλµατος, στε να µην καθ σταται αλυσιτελς η προσπθεια τς σχετικς
αγωγικς και εκπαιδευτικς διαδικασ ας– θα πρπει να προσδιοριστε , κατ
τρπο ενια ο και κατανοητ σε λους µας, το εννοιολογικ πεδ ο το ρου περιβλλον, ως συνιστσας τς ανθρπινης παρξης και συµπεριφορς. Προς την
κατεθυνση αυτ θα µποροσε να συµβλει, κατ την ποψ µας, η κατταξη
και οµαδοπο ηση που επιχειρε ται παρακτω, σµφωνα µε την οπο α η ννοια
το περιβλλοντος προσεγγ ζεται µσα απ την κατηγοριοπο ηση των παραµτρων που το συναποτελον, σηµεινοντας, εισαγωγικ, τι: «Η σχση το ανθρ που µε το φυσικ του περιβλλον προσδιορστηκε πντοτε απ την ερµηνεα τς σχσε ς του µε τον Θε και µε τον κσµο [και τι] κοινς τπος των
δο ετερκεντρων ερµηνει ν υπρξε και παραµνει πντοτε ο νθρωπος, αλλ
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µε τις διαφορετικς προσεγγσεις τς σχσε ς του µε τον Θε απ τη θρησκεα
(θεοκεντρικ) και απ τη φιλοσοφα (ανθρωποκεντρικ)» [15, 19].
Με αφετηρ α, λοιπν, τη δετερη θερηση (την ανθρωποκεντρικ), σε µια
πρ τη κατηγορα εντσσουµε το ανθρπινο, το φυσικ και το τεχνητ περιβλλον. Σε µια δετερη, το εσωτερικ  ατοµικ/προσωπικ (συντ θεται απ γενετικς καταβολς και βιολογικς και πνευµατικς ανγκες και κ νητρα) και το
εξωτερικ (ανθρπινο, φυσικ και τεχνητ), το οπο ο προσδιορ ζεται τοπικ
(εγγς  ευρτερο) και τροπικ (µεσο  µµεσο). Οι ννοιες αυτς µας ε ναι
περισστερο κατανοητς µσα απ γνωστος ρους, πως π.χ.: κληρονοµικτητα, παργοντες µθησης, µαθησιακ περιβλλον, ατοµικ και υπερατοµικ στση και συµπεριφορ κ.. Σε µια τρτη κατηγορ α, παργωγη των δο πρτων,
εντσσεται το διαχρονικ περιβλλον (ανθρπινο, φυσικ και τεχνητ) –ε τε
ως χθεσιν, σηµεριν και αυριαν ε τε ως εγγς  απχον χρονικ–, η επ δραση
το οπο ου ε ναι µεση  µµεση.
Ως χθεσιν περιβλλον χαρακτηρ ζουµε την κληρονοµοµενη πανανθρπινη εµπειρ α [µσω το γλωσσικο κδικα επικοινων ας (προφορικς και γραπτς λγος), το παραδε γµατος και κθε λλης µορφς κληροδοτµατος]. Η
εµπειρ α αυτ θεµελινει, δυναµικ, τη φιλοσοφ α τς στσης µας –ως µονδας
και συγχρνως ως στοιχε ου/µλους οµδας– τσο απναντι στον Εαυτ και το
∆ικ µας σο και απναντι στον +λλο και το ∆ικ του. *τσι, και η φιλοσοφ α
που διαµορφνεται κατ’ αυτν τον τρπο εκφρζει τη συνολικ ερµηνευτικ
και αξιολογικ θερηση και χρησιµοπο ηση εκ µρους µας το εκστοτε περιβλλοντος (ανθρπινου, φυσικο και τεχνητο). Ως σηµεριν, χαρακτηρ ζουµε
αυτ που προκπτει απ τη συγχρονικ επ δραση και αλληλεπ δραση το συνλου των στοιχε ων που προαναφραµε, και ως αυριαν, τη διαθκη  το κληροδτηµα µε το οπο ο το εκστοτε σηµεριν περιβλλον προικ ζει το αυριαν.
Μσα σ’ αυτ το πλα σιο τς διαδραστικς σχσης το ανθρπου µε το περιβλλον παρατηροµε δο, ακµη, βασικς κατηγορ ες. Η πρ τη κατηγορα,
αντιπροσωπεει σχσεις, οι οπο ες τελον σε συνρτηση µε το υποκε µενο, το
αντικε µενο, το κατηγρηµα και, γενικ, τους προσδιορισµος που τις περιγρφουν, οπτε οι σχσεις αυτς: (i) συνιστον διφορα εδη (π.χ., δυαδικς, οικογενειακς, εργασιακς, κοινωνικς, ευκαιριακς, ουσιαστικς, τυπικς, ιδεολογικς, αξιακς, τοπικς, υπερτοπικς, εθνικς, διεθνε ς, παγκσµιες κ.), (ii) δηµιουργονται σε κποιο χρο και κτω απ τις συνθκες που επικρατον κθε
φορ µσα στο φυσικ  τεχνητ περιβλλον το χρου αυτο (π.χ., σπ τι, σχολε ο, υπηρεσ α, λεωφορε ο, κατστηµα, κοιντητα, χωρι, πλη, κρτος, πειρος,
γη, θλασσα, ατµσφαιρα, διστηµα, οικονοµικ πεδ ο, πεδ ο παραδοσιακς
µχης κ.λπ.), δηλαδ, (iii) πραγµατοποιονται τυχαα  σκ!πιµα (µας προκ-
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πτουν  τις επιζητοµε, τις επιθυµοµε  µας τις επιβλλουν), (iv) χουν διρκεια (διαρκον λ γο, πολ, σο ζοµε κ.λπ.), και (v) συχν!τητα (διακπτονται,
ξαναρχ ζουν κ.λπ.). Η δετερη κατηγορα, αφορ στην ερµηνευτικ προσγγιση
των αποτελεσµτων τς συµπεριφορς το ανθρπου, η οπο α εκδηλνεται
τσο µσα στο φυσικ περιβλλον –που ο διος αξιοποιε , εκµεταλλεεται και
µεταλλσσει– σο και µσα στο τεχνητ περιβλλον –που και πλι ο διος κατασκευζει και χρησιµοποιε . Και στις δο περιπτσεις τα αποτελσµατα που
χουµε –σε επ πεδο  µεγθη γενεν– ε ναι συνθως τα εξς: (i) παροντικ 
βραχυπρθεσµη βελτ ωση τς ποιτητας τς δικς του ζως και, ενδεχοµνως,
και των λλων, (ii) βραχυπρθεσµη βελτ ωση τς δικς του ζως και µεσοπρθεσµη υποβθµιση τς ζως των λλων –σε πολλς δε περιπτσεις ακµη και
τς δικς του– και (iii) µακροπρθεσµη υποβθµιση τς ζως λων ανεξαιρτως. Με την τακτικ αυτ –και εφσον ββαια οι σχετικς επιστηµονικς παρατηρσεις και µετρσεις για το περιβλλον και τα εξ αυτν συµπερσµατα ε ναι
αξιπιστα– δεν ξρω για ποια ζω, ποιων οργανισµν, ποιοι νθρωποι θα µιλνε στις επµενες γενις.
Τελικ, συνεκτιµντας λες αυτς τις παραµτρους και τις παργωγες εκδοχς τους, αξιολογοµε το αποτλεσµα, δηλαδ την ποιτητα αλλ και τη σηµαντικτητα τς σχσης τς εκστοτε επ δρασης και αλληλεπ δρασης µεταξ ανθρπου και «περιβλλοντος» και εποµνως τς ποιτητας ζως του, συγχρονικ και διαχρονικ  οριζντια και κθετα. [Σηµε ωση: στα επµενα, ο ρος περιβλλον χρησιµοποιε ται µε το εννοιολογικ περιεχµενο που ορ σαµε παραπνω.] Η διαδικασ α αυτς τς συγχρονικς και διαχρονικς επ δρασης και αλληλεπ δρασης αποτελε συνεχ «προσαρµογ» το ανθρπου στο διαρκς µεταβαλλµενο περιβλλον, µε τροποπο ηση των ρων τς σχσης του µε αυτ.
∆ηλαδ, µαθα νει να συµπεριφρεται µσα σ’ αυτ λλοτε αυτοπροστατευµενος, λλοτε «συνεργαζµενος» µ’ αυτ και λλοτε επεµβα νοντας καταστροφικ στη φυσικ λειτουργ α του. ;µως, η διαδικασ α µθησης «κοινωνικς συµπεριφορς» και, γενικτερα, συµµετοχς στο κοινωνικ γ γνεσθαι χει ναν ειδοποι χαρακτρα αποφασιστικς σηµασ ας. Αποτελε ε τε επιλογ, αποδοχ
και µ µηση ποικ λων προτπων τα οπο α χρησιµοποιονται (υποχρεωτικς 
ελευθρως, ενσυνειδτως  ασυνειδτως και στις δο περιπτσεις) ολικς  µερικς τροποποιηµνα, σε αυτοτελ  συνδυαστικ µορφ ε τε, αντ θετα, απρριψη. *τσι, τα πρτυπα αυτ –στο πλα σιο τσο τς κατ σστηµα σο και τς
ελεθερης αγωγικς διαδικασ ας– µπορε να αφορον: (i) Σε να ορατ  αισθητ πρτυπο. Αυτ δηλαδ που χουµε προ οφθαλµν και το οπο ο µπορε
να προρχεται απ τους γονε ς, τα λοιπ µλη τς οικογνειας, τους δασκλους,
τους πολιτικος, τους κληρικος, τους φ λους, τους συµµαθητς, τους γε τονες,
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τους µικρος  µεγλους αστρες τς µικρς και τς µεγλης οθνης, το αθλητισµο, το µικροφνου, τς πασαρλας και λλων χρων και, γενικ, απ κθε νθρωπο το οπο ου η συµπεριφορ (κοινωνικ  αντικοινωνικ) µπορε να
εµπνει κποιον λλο. (ii) Σε να πρτυπο το οπο ο περιγρφεται µε τον γραπτ  προφορικ λγο. (iii) Σε να θετικ  αρνητικ πρτυπο, σµφωνα µε τις
επικρατοσες αξιακς αντιλψεις. (iv) Σε να ιδεατ πρτυπο, ως σλληψη που
δηµιουργοµε σµφωνα µε τη δικ µας κοσµοθεωρ α  αυτ που µας «επιβλλει» η συστηµατικ «πλση εγκεφλου» εκ µρους των Μ.Μ.Ε. (v) Στη συµπεριφορ λλων ντων –εκτς των ανθρπων– και, γενικτερα, φαινοµνων. (vi)
Στη µθοδο αντιµετπισης προβληµτων. (vii) Στον τρπο αναζτησης τς αλθειας. (viii) Στον τρπο εξωτερικς εµφνισης κ.ο.κ.
Μετ τα παραπνω, το ερτηµα που τ θεται, και στο οπο ο θα πρπει να
υπρξει απντηση, ε ναι το εξς:
– Ποιος µπορε, τελικ, να εναι ο ρλος τς Παιδεας στη διαµρφωση «συνεργατικς» σχσης ανθρ που και περιβλλοντος και τι µπορε να συµβλει
στην αντιστροφ τς υφιστµενης αρνητικς σχσης;

3. Το δ!ληµµα τς Περιβαλλοντικς Αγωγς: «Mεταλλαγµνα» πρτυπα
 ιστητα και κοινωνικ συναντ!ληψη;
3.1. Να - «µεταλλαγµνα» πρτυπα
Σµφωνα µε τα σα σηµεισαµε παραπνω, η εκ µρους κθε ανθρπου επιλογ και υιοθτηση ενς κοινωνικο προτπου γ νεται επ τη βσει ορισµνων
κριτηρ ων, τα οπο α παραλλσσουν ανλογα µε τις περιβαλλοντικς επιδρσεις
που δχεται [στο πλα σιο τς τυπης αλληλεπ δρασης µε το περιβλλον και τς
κατ σστηµα  στοχευµνης αγωγικς διαδικασ ας (σχολε ο, εκπαιδευτικ σστηµα κ.λπ.)] και τη σµφωνα µ’ αυτς διαµρφωση τς προσωπικτητς του.
*τσι, λλος µεν επιλγει κριτρια που υπαγορεουν υπερατοµικ ιδεδη και
λλος ατοµικ οφλη, λλος διαχρονικς αξ ες, ιδεδη και αγαθ και λλος
αντ στοιχα παροντικ (π.χ., ηρωικ ιδεδες, γεωργικ, πολιτειακ, εθνικ, δηµοκρατικ, κοινωνικ [12, 213-231], πολιτιστικν αγαθν [11], ατοµοκεντρικ,
εµπορικ-οικονοµικ, παγκοσµιοπο ησης, επιβολς/εξουσ ας κ..).
Απναντι σ’ αυτς τις δυνατς διαφορετικς επιλογς, ο συνθης προβληµατισµς χει τη µορφ ερωτµατος, το οπο ο συνοψ ζεται στο εν µπορε να
υπρξουν πρτυπα που εκφρζουν υπερατοµικς και διαχρονικς αξ ες και –σε
καταφατικ περ πτωση– κατ πσον ε ναι δυνατ και εκολη η αναζτηση, επι-
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λογ και µ µησ τους. ;µως, και λαµβανοµνου υπψη τι υπρχουν πρτυπα
που εκφρζουν ιδεδη αυτς τς φιλοσοφ ας (π.χ., αποδοχ και σεβασµς το
+λλου –ως προσπου  ως συνλου προσπων τς κοινων ας– και ανιδιοτελς
προσφορ προς αυτν –συγχρονικ και διαχρονικ–), η προσπθεια µ µησης
αυτν των προτπων δεν ε ναι δσκολη µνο για τις επιλογς που στηρ ζονται
σ’ αυτ, αλλ και για ενργειες αντ θετων αντιλψεων. ∆ηλαδ, και για τις επιλογς εκε νες που χουν ως προσανατολισµ τις επικρατοσες κθε φορ ατοµοκεντρικς αντιλψεις και ενργειες µε παροντικ προοπτικ.
Εποµνως, το κριτριο διερενησης µιας ττοιας δυναττητας δεν µπορε να
ε ναι και ο βαθµς δυσκολ ας το αγνα –διτι και στις δο περιπτσεις υπρχει αγνας– αλλ ο επιθυµητς στχος (αγνας κατ το εγ  κατ το λλου). Το στοιχε ο αυτ δεν διαφοροποιε , απλς, τα χαρακτηριστικ το αγνα,
αλλ προσδιορ ζει, αποφασιστικ, και την προσωπικτητα  την ταυττητα
το αγωνιζµενου. Επ σης, η διαφορ στις δο αυτς µορφς αγνα δεν περιορ ζεται στην κατεθυνση το επιδιωκµενου στχου (κοινωνικο  ατοµοκεντρικο), αλλ ε ναι ευρτερη, διτι περιλαµβνει και την τακτικ και τα µσα
που θα χρησιµοποιηθον προς επ τευξ του.
Αναλυτικτερα, ο αγνας τς πρτης περ πτωσης συνιστ θληση δικαιοσνης για προσφορ προς τον +λλο και το διαχρονικ περιβλλον, γενικτερα,
ξεκινντας απ τον λεγχο και τη συγκρτηση το εαυτο. Σ’ αυτ την κατηγορ α –που τελικ δεν γνωρ ζω αν ε ναι µικρ  µεγλη– ανκουν λοι εκε νοι
που αγων ζονται για την τελε ωση µσω τς µ µησης ενς αιων ου προτπου,
πως, π.χ., ε ναι αυτ που προβλλει η χριστιανικ διδασκαλ α, δηλαδ η πολυδιστατη ενργεια αγπης και θυσ ας το ανθρπου για τον νθρωπο, την
οπο α και οφε λει καθνας να τη συνεχ ζει. Η µορφ το προτπου µ’ αυτ τα
σηµειολογικ χαρακτηριστικ –ακµη και στην πλον περιορισµνη κτασ
τους– φωτ ζει, θερµα νει και ενθαρρνει τον νθρωπο παρωθντας τον στην
ευγεν µιλλα. ∆εν τον εξαπατ, σπρχνοντς τον στον εξοντωτικ ανταγωνισµ, αλλ τον οδηγε στο στ βο τς θλησης για απκτηση τς δναµης που
απαιτε η προσφορ και η θυσ α και τον καταξινει, δ νοντς του τη δυναττητα να βισει την ταπειντητα. Η εφαρµογ τς κοσµοθεωρ ας αυτς, αν και φαντζει ουτοπικ, θα µποροσε να συµβλει στον τρπο λειτουργ ας και αξιοπο ησης τς διεπιστηµονικς σκψης, προκειµνου η Παιδε α, που προσφρεται
σµφωνα µ’ αυτ, να παρχεται χι προς επιδ ωξη µελλοντικς ατοµικς δικρισης εκ µρους το «εκπαιδευοµνου» και µλιστα το αποκαλοµενου «χαρισµατικο µαθητ», αλλ προς επ λυση των πολυσνθετων προβληµτων που
δηµιουργονται σµερα στον νθρωπο. ∆ιτι, οι λσεις των προβληµτων που
προκπτουν σµερα, εν χουν ως βση παλαιτατες µεν αλλ εµφανιζµενες
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ως νεοανακαλυφθε σες ανθρωπιστικς αξ ες –πως αυτ τς αληθος ιστητας– δεν θα µπορον να αγνοον λες τις κοινωνικς οµδες και, κατ’ αρχν,
εκε νες οι οπο ες αντιµετωπ ζουν πρσθετες δυσκολ ες, για αντικειµενικος λγους. Μεταξ των οµδων αυτν περιλαµβνονται και τα Πρσωπα µε Αναπηρ α, τα παιδι που πεθα νουν κθε τρ α λεπτ απ λιµοκτον α καθς και λλες
κατηγορ ες προσπων.
Ο αγνας τς δετερης περ πτωσης, αποτελε διαρκ πλη ατοµικς-προσωπικς επικρτησης εις βρος το +λλου και σε κθε κφανση τς ζως, ξεκινντας απ την εκµετλλευση και εξντωση το αδυντου  αυτο που βρ σκεται σε δειν θση. Σ’ αυτ την κατηγορ α θεωροµε τι συνωθονται αυτο
που –στο πλα σιο το κακς εννοοµενου συναγωνισµο– ξεχνον τι: (i) δεν
προρχονται απ παρθενογνεση, αλλ τι υπρχουν γιατ υπρξαν πριν απ’
αυτος κποιοι λλοι (ως γενντορες, τροφο , δσκαλοι), και (ii) µετ απ’ αυτος ακολουθον λλοι (οι απγονοι λων), οπτε ε ναι υποχρεωµνοι, τουλχιστον, να διατηρσουν ,τι θετικ παρλαβαν οι διοι απ τους προηγοµενους, προκειµνου να το βισουν µαζ µε τον κθε +λλο το σµερα και να το
κληροδοτσουν στη συνχεια –εµπλουτισµνο µε τα να θετικ βιµατ τους
και χι µεταλλαγµνο, απαξιωµνο, κατεστραµµνο–, στους +λλους το αριο.
;µως, η πιο σηµαντικ διαφορ γκειται στην εµφαν  αφαν στρατηγικ, η
οπο α ακολουθε ται στον αγνα τς δετερης περ πτωσης, προκειµνου να περιοριστον και να αποσβεστον πρτυπα πο εκφρζουν διαχρονικ ιδεδη.
Χαρακτηριστικ παραδε γµατα τς στρατηγικς που εφαρµζεται, ταν επιδικεται να επικρατσει να προβαλλµενο ως νο πρτυπο εις βρος ενς λλου
που υπρχει  προϋπρξε, αποτελον και οι αναφερµενες παρακτω τακτικς.
Σµφωνα µε τη µ α τακτικ, που αποκτ λο και περισστερες εφαρµογς,
ε τε απαξινουµε να προϋπρχον πρτυπο [Παρενθετικ σηµε ωση: πρβλ. την
τακτικ που εφαρµζεται εις βρος το δηµσιου Πανεπιστηµ ου –και πολ σντοµα, πως διαφα νεται, θα εφαρµοστε και εις βρος το δηµσιου Σχολε ου
γενικς εκπα δευσης– και χι εις βρος αυτν που αποτελον αρνητικ παραδε γµατα  τα διευκολνουν, και σε κθε περ πτωση ξεκινντας απ τα δια και
τα το ο κου τους και φθνοντας στα αλλτρια], ε τε το αποκρπτουµε, µε κθε
δυνατ τρπο, προβλλοντας –ως προδο  αναγκα ο νεωτερισµ– µεταβολς
που υπαγορεουν οικονοµικ συµφροντα (κερδοφορ α) και χι αντικειµενικο
λγοι ποιτητας (π.χ., περιεχοµνου και στχου µιας πρξης  συστατικ στοιχε α ενς αντικειµνου). Πρκειται για κ νητρα, τα οπο α αποτελον τη βση
πνω στην οπο α οικοδοµον τις θεωρ ες τους λες οι τυπικς και τυπες εξουσιαστικς δοµς και οµδες, µε προεξρχουσα δοµ αυτ που εκφρζει, µσω
των ΜΜΕ, τα «διαπλεκµενα» συµφροντα.
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Αλλ υπρχει και η αντ θετη τακτικ, αυτ τς χρησιµοπο ησης προεξαγγελτικν διακηρξεων –υπρ κοινωνικν οµδων που δοκιµζονται και τς αντιµετπισης διαφρων προβληµτων λων των ανθρπων (µεταξ των οπο ων
και το περιβαλλοντικ)– η αφετηρ α, ο στχος και το περιεχµενο των οπο ων,
τουλχιστον θεωρητικ, ε ναι αποδεκτ. ;µως, στην πρξη και εκ το αποτελσµατος προκπτει τι, τελικ, οι µνοι που καρπνονται το οποιοδποτε φελος ε ναι αυτο που, απλς, διακηρσσουν τη χρησιµτητα των λσεων που
προτε νουν και συγχρνως τις διαχειρ ζονται, εν οι «χρε αν χοντες» δχονται
νες επιβαρνσεις. Για παρδειγµα, εν ονµατι µιας ψευδεπ γραφης αγπης
προς τον λλο –και προκειµνου να καταργηθε , φαινοµενικ, η δικριση και η
διαφορ και να εγκαθιδρυθε η καταλλαγ– ενεργοµε υποκριτικ  αποπροσανατολιστικ επικαλοµενοι τη φιλοσοφ α τς ιστητας και τς αλληλοαποδοχς, εν οι ενργεις µας ενισχουν τη διατρηση τς οποιασδποτε διαφορς.
Ενδεικτικς περιπτσεις των διαφορετικν ερµηνευτικν προσεγγ σεων των
εννοιν τς ισ!τητας, τς αναλογικ!τητας και τς κατργησης τς δικρισης
και τς διαφορς αποτελον  θα µποροσαν να θεωρηθον (αυτοτελς η
συνδυαστικ) και τα παρακτω παραδεγµατα.
α) Επικαλοµαστε, υποστηρ ζουµε και προβλουµε, εν ονµατι τς ιστητας, την ανγκη οργνωσης των περιβαλλοντικν ρων και προϋποθσεων µε
στχο τη βελτ ωση τς ποιτητας ζως λων. ;µως, κανε ς δεν επισµανε ποτ
τι η οποιαδποτε, και κατ ενια ο τρπο, δυναττητα  παροχ –σε δο µη
σους απ πλευρς δυνατοττων ανθρπους– συνεπγεται διατρηση τς ανιστητας. ∆ιτι, τσο η αρχ τς µπρακτης και χωρ ς παρερµηνε ες ιστητας
–για την ανεµπδιστη διεκδ κηση και κατκτηση κοινωνικν αγαθν [πως,
π.χ., η Παιδε α, η Εκπα δευση, η Επαγγελµατικ Κατρτιση, η συµµετοχ στο
κοινωνικ γ γνεσθαι (κατ το «χρισµα» και την προθετικτητα καθενς µε
συνδυασµ εξατοµ κευσης, συνεκπα δευσης, συνεργατικτητας)]– σο και η λειτουργ α Κρτους ∆ικα ου µπορε να ισχουν ταν και µνο ταν συντρχουν
και οι αρχς τς αναλογικ!τητας και τς συµπληρωµατικ!τητας. Χαρακτηριστικ κφραση µπρακτης εφαρµογς αυτν των αρχν αποτελε ο αθλητισµς
των Προσπων µε Αναπηρ α, στον οπο ο βλπουµε τι το «χρισµα» και η πρθεση δεν αναδεικνονται, εν δεν συντρχουν οι ροι και οι προϋποθσεις εκδλωσς τους, πως, π.χ., συµβα νει στην περ πτωση το δροµα  το λτη µε
προβλµατα ρασης. *τσι, προκειµνου περ Προσπων µε Αναπηρ α και, γενικτερα, για Κοινωνικ Eυπαθε ς Οµδες, χρειζεται αναλογικ συµπληρωµατικ υποστριξη, στε και αυτ τα µλη το κοινωνικο συνλου να µπορσουν να βελτισουν τη θση στην οπο α βρ σκονται [24, 143-145@ 2, 54-56].
Με αφετηρ α τη συλλογιστικ αυτ, η βελτ ωση τς ποιτητα ζως των Προ-
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σπων µε Αναπηρ α προϋποθτει δηµιουργ α κατλληλων για τον σκοπ αυτ
προϋποθσεων και επιτυγχνεται ταν υπρχει µετβαση σε αντερο λειτουργικ, γνωστικ, κοινωνικ  λλο επ πεδο απ αυτ που βρ σκονται. Π.χ., εν
δεχτοµε τι: (i) µ α βασικ προϋπθεση για τη βελτ ωση των ρων τς ποιτητας ζως ενς νου ανθρπου µε αναπηρ α ε ναι η παροχ περισστερης εκπα δευσης και (ii) για την επ τευξη αυτο το στχου ε ναι απαρα τητος ο εφοδιασµς του µε να µεγλο αριθµ βιβλ ων, δεν µποροµε να δεχτοµε, αυτοµτως,
τι η κατ ισονοµ α παροχ σ’ αυτν βιβλ ων και µνο  ακµη και η ελεθερη
χρση των βιβλ ων µιας βιβλιοθκης εκ µρους του ε ναι παργοντες που συµβλλουν στη µετβασ του σε αντερο γνωστικ επ πεδο. ∆ιτι, η συµβολ των
παραγντων αυτν δεν συνεπγεται, αυτµατα, και δυναττητα χρσης των βιβλ ων εν, προηγουµνως, δεν χει εξασφαλιστε η συνδροµ δο βασικν µεταβλητν ρων: πρ τον, ικαντητα ανγνωσης, κατανησης και αξιοπο ησης
το περιεχοµνου τους (εκ µρους το προσπου που επιθυµε τη µρφωσ του
 για το οπο ο παρχουµε τις υπηρεσ ες µας) και, δετερον, δυναττητα «πρσβασης» στα βιβλ α (µορφ των βιβλ ων, προσβασιµτητα στη βιβλιοθκη, εργονοµικς διευθετσεις, υποστηρικτικ µσα και, γενικ, κατλληλο περιβλλον).
Επ σης, εν ονµατι τς ελεθερης –χωρ ς διακρ σεις– διακ νησης παρεµβλλουµε ειδικος διαδρµους στα πεζοδρµια για διευκλυνση τς κινητικτητας
προσπων µε προβλµατα ρασης και αµσως µετ, αφενς µεν, καταλαµβνεται ε τε η πρσβαση  η ξοδος απ’ αυτος ε τε ολκληρο το πλτος το πεζοδροµ ου σε διφορα σηµε α (βλ. σχετ. και παργρ. 3.2., iii) και, αφετρου, διαπιστνεται –εκ των υστρων ββαια– η µη τρηση των προδιαγραφν, ως προς
τα πρτυπα κατασκευς και τοποθτησης των ειδικν διαδρµων. Πς, λοιπν,
να δεχτε ς την ενργεια αυτ ως εφαρµογ τς συµπληρωµατικτητας προς επ τευξη τς ιστητας, ταν µλιστα χουν πραγµατοποιηθε πρσθετες δαπνες
χωρ ς αντ στοιχο αποτλεσµα;
Οπτε στην πρξη το ζητοµενο –εν ονµατι τς ιστητας και τς θεωρητικς δυναττητας ελεθερης διεκδ κησης αγαθν (Παιδεα, στο να παρδειγµα, ελεθερη µετακνηση εµποδιζµενων και µη εµποδιζµενων ανθρπων, στο
λλο)– ε ναι το κρδος µας (ως κατασκευαστν, προµηθευτν, «διευκολυντν»
κ..) και χι και η διασφλιση των δικαιωµτων το Dλλου.
β) Ζητµε απ τα παιδι να συλλγουν πµατα πλαστικν φιαλν και τενεκεδκια αναψυκτικν, να απορρυπα νουν παραλ ες, να φυτεουν δντρα και
να προβα νουν σε διφορες ενργειες απκτησης περιβαλλοντικς συνε δησης
–δηλαδ να συµφιλιωθον µε τις ννοιες τς ατοµικς ευθνης και τς συµµετοχικς προσπθειας– και την δια ρα πληροφορονται τι δεν υπγραψαν τη
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συνθκη το Κιτο οι εκ των πρωταγωνιστν τς ρπανσης, η πυρηνικ ενργεια (βλ. απειλ) πα ζει πρωταγωνιστικ ρλο, τα βιολογικ πλα… ζουν και
βασιλεουν, τα φυτοφρµακα χρησιµοποιονται ανεξλεγκτα. Παρλληλα, κανες δεν τους υπενθυµζει (Παιδε α  διαφµιση) τι λα αυτ που συνιστον
την καταδ κη τς γης και το ανθρπου δεν προρχονται απ τη δρση εξωγινων εχθρν, οτε τα χουν παρασκευσει οι «πτωχο τω πνεµατι». Οι δηµιουργο τους ε ναι αριστοχοι τς Χηµε ας, τς Φυσικς, τς Βιολογ ας και λλων επιστηµν (στο πλα σιο τς ρευνας υπρ τς παραγωγικς διαδικασ ας),
καθς και αυτο που «πα ζουν στα δχτυλα» θµατα οικονοµ ας και παραγωγς, αυτο που ασχολονται µε την προθηση τς κατανλωσης των προϊντων
που δηµιουργονται κ.ο.κ.
Επ σης, µαθανοντας τα παιδι µας τι ο εθνικς στρατς «προστατεει» τα
σνορ µας απ τον... εξωτερικ! εχθρ! –και µλιστα µε σγχρονα µσα και
«ανσεις»– σως θα αρχ σουν να διερωτνται κποια στιγµ µπως πρπει,
πλον, οι νοπλες δυνµεις µας να στρατοπεδεουν και στα δση και τις ρεµατις για να προστατεουν τη χρα µας απ τον εσωτερικ! εχθρ!, ο οπο ος την
κα ει, τη µπαζνει, τη ρυπα νει, την καταστρφει. *τσι, θα βρει µ α ακµη
εφαρµογ και το ζτηµα τς εναλλακτικς κοινωνικς υπηρεσ ας. ;µως, για
την αντιµετπιση µιας ττοιας λσης, σως, χρειζεται µια ακµη πρβλεψη στο
…Μηχανογραφικ ∆ελτ ο που συµπληρνουν οι απφοιτοι το Λυκε ου, εν
ψει επιλογς πανεπιστηµιακο Τµµατος στο οπο ο επιθυµον να εισαχθον.
Εκτς εν κριθε τι δεν ε ναι αναγκα α µια ττοια δρση, διτι ως εσωτερικς
εχθρς αναγνωρ ζεται µνο αυτς που αδυνατε να «συµµορφωθε », υποτασσµενος σε κποιες «ειδικς προδιαγραφς», οπτε πρπει να το επιβληθε και ειδικ τιµωρ α (π.χ., απαξ ωση των σπουδν του κατ τη διρκεια πραγµατοπο ησς τους και, κυρ ως, µετ απ’ αυτς). Ευτυχς, µως, που υπρχει και η µεγαλοψυχ α, η οπο α αντ τς καταστολς προτιµ την πρληψη. *τσι, αντ να
ενεργοµε ως Επιµηθε ς, λειτουργοµε –και σωστ– ως Προµηθε ς, προσφροντας ευκαιρ ες ασφαλν(;) «επενδσεων» [για µεση(;) νταξη στην αγορ εργασ ας] µσω τς επ πληρωµ εκπα δευσης. Dλλωστε, πως πληροφοροµεθα
καθηµεριν, ακµη και οι πανεπιστηµιακο δσκαλοι τς ηµεδαπς  τς αλλοδαπς ενστερν ζονται, πλον, την αντ ληψη τι πρπει να προετοιµζουν χι
ναν επιστµονα µε ανθρωπιστικ-κοινωνικ συνε δηση, αλλ ναν ριστο ατοµικιστ επιστµονα (µπως αυτ ε ναι το αριστε ον;), εν ονµατι τς σνδεσης
τς εκπα δευσης µε την παραγωγ (πρβλ. και αγορ εργασ ας). *να προγραµµατισµνο ροµπτ, που θα συµβλει στην παραγωγ ενς προϊντος ευχριστου σµερα αλλ επικ νδυνου  χρηστου αριο. ∆ηλαδ, ττε που ο νος θα
συνειδητοποισει, κατπιν εορτς ββαια, τι  ρευνα µερικς φορς(;) υπηρε-
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τε , παρλληλα  αποκλειστικ, και συµφροντα ατοµικ-οικονοµικ-παροντικ και χι το διαχρονικ κοινωνικ συµφρον.
γ) Εν ονµατι τς κατργησης τς δικρισης, τς διαφορς και τς µισαλλοδοξ ας, διαγρφουµε απ κθε χρο και µε κθε µσο τα προς αποφυγ «ιστορικ σφλµατα», τα οπο α –σο και αν θλουµε να το αρνηθοµε– συνδονται
και µε το περιβλλον. ;µως, πς θα αποφγεις αρνητικ πρτυπα, εν δεν τα
χεις γνωρ σει, στε να κατανοε ς τις πραγµατικς τους διαστσεις και τις συνπειες που επιφυλσσουν, εξελικτικ; Και πς, τλος πντων, θα προετοιµαστον κατλληλα οι νοι νθρωποι στε να ε ναι σε διαρκ ετοιµτητα, για να
µην τους βρει αριο στον πνο οποιασδποτε µορφς προσπθεια «αιχµαλωσ ας»; Στο ερτηµα αυτ θα δσουµε σχεδν λοι, αµσως  εµµσως, µια απντηση που θα υποδεικνει ως λση την εκπαδευση, εν οι εναποµνοντες ελχιστοι υπλοιποι θα θσουν τα εξς να ερωτµατα, µε τις συµπληρωµατικς
επεξηγσεις-απαντσεις τους:
– Ποια εκπαδευση; Αυτ που δδασκε χθες  αυτ που διδσκει σµερα;
∆ιτι χθες δδασκε το σχολεο (η κατ σστηµα εκπαδευση), εν σµερα διδσκουν λλες «δοµς», οι οποες τυπικ µεν παρχουν (στο πλασιο τς κοινωνικς αγωγς) επ’ ευκαιρα εκπαδευση, ουσιαστικ µως κνουν πλση εγκεφλου µε τη χρησιµοποηση λων των παιδαγωγικ ν, ψυχολογικ ν, τεχνικ ν κ..
µσων (αρχζοντας απ την παιγνι δη µορφ µθησης και φθνοντας στις θεωρες των παιγνων και τις πρακτικς τς προπαγνδας και, γενικτερα, ελγχου το νου). Μεταξ των δοµ ν αυτ ν περιλαµβνεται και το διαδκτυο –µε
την απεριριστη ευκολα που προοδευτικ παρχει– χωρς να παραβλπουµε
και τον τρπο επδρασης ακµη και το τπου που διανµεται δωρεν, στε να
µη µνει κανες ξω απ τη σγχρονη «γραµµ πληροφρησης». 7τσι, σε λγο
καιρ κανες δεν θα ξρει κατ πσον µαθανει  παραπληροφορεται.
– ∆ιτι, ποιο εναι το περιεχµενο το µαθησιακο «αγαθο» που προσφρεται απ τις δοµς αυτς; Αυτ που εναι πραγµατικ αναγκαο στον νθρωπο 
,τι πουλιται [«,τι πουλει», πως λνε];
– Τι πουλιται; Προφαν ς ,τι εναι επεπτο και ανταποκρνεται στην ενστικτ δη συµπεριφορ και τη δηµιουργα πλασµατικ ν-«επκτητων» αναγκ ν.
Κατ την εκτ µησ µου, η παραπνω θερηση δεν ε ναι εκολο να αµφισβητηθε , διτι, πως βλπουµε καθηµεριν, λα τα Μ.Μ.Ε. –χοντας µεταβληθε
στον σηµαντικτερο παργοντα κοινωνικς αγωγς (λγω τς δυναττητας συνεχος, µεσης και επεπτης πληροφρησης)– λειτουργον ως εξς: «Πωλον»
και προβλλουν ως µοναδικ γεγοντα, δηλαδ «διδσκουν» –σχεδν κατ’
αποκλειστικτητα και κατ κριο λγο προς αποκλυψη τς… αλθειας–, κατ’
αρχς, διαπλοκ, συναλλαγ, απτη, β α, ψεδος, υποψ α, υποκρισ α και, στη
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συνχεια, κθε τι που, εκ πρτης ψεως  φαινοµενικ, θα µποροσε να συµβλει στη βελτ ωση τς ποιτητας τς ζως το ανθρπου. ;µως, ο πραγµατικς
αλλ υποκρυπτµενος στχος αυτς τς τακτικς ε ναι, απ τη µ α πλευρ, η
εξοικε ωση το ανθρπου µε απαξιωτικς για την ανθρπινη υπσταση στσεις και δρσεις –και, κατ συνπεια, η µβλυνση τς συνε δησης– και, απ την
λλη, η µε ποικ λους τρπους οικονοµικ εκµετλλευση των πολλν εκ µρους
των ολ γων. Με λλα λγια, καλλιεργε ται η µοιρολατρ α, η παθητικτητα, η
αδρνεια και η παραδοχ τι η µεταλλαγ το περιβλλοντος συνδεται, πως
χουµε δη σηµεισει, µε τις επιθυµ ες και τη δρση λων και χι, κατ κριο
λγο, µε την «ειδικ δρση» ολ γων. Θλω να πιστεω τι µακροπρθεσµα
( σως και µεσοπρθεσµα, αν τελικ επαληθευτον µε γρηγορτερο ρυθµ οι δυσµενε ς εκτιµσεις των ειδικν –κτι το οπο ο απευχµαστε, ανεξαρττως χρονικο ορ ζοντα–) θα αναγεννηθε η αντ δραση και η αντ σταση των πολλν,
στε να ακυρσει τα σχδια των ολ γων. ∆ιτι, η ταχτητα διδοσης τς πληροφορ ας, η πριµη ενηµρωση των νων ανθρπων και τα ανταγωνιστικ
συµφροντα συντοµεουν, πλον, τον χρνο εκδλωσης των αντιδρσεων και,
τσι, δεν λειτουργε η διαδικασ α τς απσβεσης (ψυχολογικ) και τς παραγραφς (πολιτικοοικονοµικ). ∆ιαφορετικ, οι τελικς επιπτσεις –εν δεν
αποφευχθον και ανεξρτητα απ τα πραγµατικ α τια που θα τις προκαλσουν– δεν θα εξαιρσουν καννα.
3.2. Η «νοµιµοπο!ηση» αντικοινωνικν ενεργειν εµποδ!ζει τη λειτουργικ
αν δειξη θετικν προτπων
Τα παραδε γµατα και οι τακτικς που αναφραµε –για τις ερµηνευτικς προσεγγ σεις τς ννοιας τς ιστητας, τς αναλογικτητας και τς κατργησης τς
δικρισης και τς διαφορς µσω «µεταλλαγµνων προτπων»–, αφενς µεν,
ενισχουν και επιβεβαινουν την ποψη για τα κατ εποχ µεταβαλλµενα
κριτρια επιλογς προτπων και, αφετρου, αναδεικνουν την αντινοµ α µεταξ δηµοκρατικν διακηρξεων, στη θεωρ α, και δεσµευµνων ενεργειν, στην
πρξη. ∆ιτι, για το τι πρπει να γ νει (υπρ το περιβλλοντος, τς εκπα δευσης, τς Παιδε ας) αποφασ ζει η Οικονοµ α, δηλαδ οι παργοντες που ατοµικ  οµαδικ-«συνεργατικ» καθ στανται µε κθε µσο (νοµικ «θεµιτ» 
«στιγµια α» παρνοµο) οικονοµικ ισχυρο . Αυτο λοιπν, χρησιµοποιντας τις
µεθοδεσεις και τις τεχνικς που προαναφραµε, αναδεικνονται και ρυθµιστς
των ρων λειτουργ ας τς αγορς εργασ ας. *τσι, αποκτον τη δυναττητα να
καταπιζουν, να εξαπατον, να παραπλανον, να κνουν πλση εγκεφλου, να
εξαγορζουν σµατα /και συνειδσεις, να αυτοπροβλλονται ως σωτρες και,
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παρλληλα, να εµποδ ζουν την αποκλυψη ολκληρης τς αλθειας. Τς αλθειας εκε νης που µας λει τι υπρχουν εκατοµµρια ανθρπων, οι οπο οι
αποτελον τα ακριβς αντ θετα πρτυπα, δηλαδ ε ναι παραδε γµατα εργατικτητας, δηµιουργικτητας, ειρνης, και, γενικ, τιµιτητας και ανθρωποκεντρικν αντιλψεων.
*πειτα απ’ αυτ, τ θεται να νο ερτηµα:
Π ς µπορε να αποκαλυφθον και τα θετικ πρτυπα και ποιος θα τα προβλλει, τσι, στε να αποκτσουν λειτουργικ χαρακτρα;
Το σχολεο, θα απαντσει και πλι κποιος. Ποιο µως σχολε ο, αφο, ακµη και σµερα –και παρ το πλθος των διακηρξεων περ φιλελευθερισµο,
ατοµικς ευθνης κ.λπ.– το βλπουµε να παραµνει ουδτερο , στην καλτερη
περ πτωση, δσµιο τς κθετης οργνωσς του και τς γραφειοκρατικς αντ ληψης στον τρπο λειτουργ ας του. ∆ιτι, ακµη και ταν επιτυγχνεται «υπρβαση» το τε χους τς τυποπο ησης δεν προβλλονται –οτε και µσα στο Σχολε ο– οι σχετικς υποδειγµατικς «ενδοοικογενειακς» ενργειες (π.χ., συνεργασ α εκπαιδευτικν λειτουργν και µαθητν απ τη µ α πλευρ, σχολε ου και
οικογνειας απ την λλη), τις οπο ες πραγµατοποιον πολλο λειτουργο τς
εκπα δευσης και γονεϊκο φορε ς, χωρ ς να επιδικουν να επιδε ξουν  να αποκτσουν... «κοµµατικ» ταυττητα. Εποµνως, η επικρτηση τς τακτικς τς
µη ανδειξης υποδειγµατικν ενδοσχολικν ενεργειν και µη αναζτησης και
προβολς θετικν εξωσχολικν προτπων δεν θα σταµατσει, εν δεν σταµατσει –πρτα εξωσχολικ– η αντινοµ α µεταξ θεωρητικν κοινωνικν διακηρξεων και καθηµερινς πρακτικς εκ µρους λων µας για διφορα θµατα,
πως αυτ που, ενδεικτικ, παραθτουµε στη συνχεια:
i) Εν, αντ να προσφρουµε πολλαπλς επιλογς στην ατοµικ κοινωνικ
πορε α κθε νου ανθρπου, χαρζουµε, κατασκευζουµε και «επιβλουµε»
την φαινοµενικ εκοσια πορε α σε ναν τυποποιηµνο µονδροµο αποκρπτοντας, απαξινοντας  διαγρφοντας κθε λλο δρµο. *τσι, προοδευτικ, το
ενδιαφρον του για ατοµικ προσπθεια και δηµιουργ α αποµεινεται, αφο
δεν χει τη δυναττητα αδσµευτης επιλογς, ταν µλιστα το... ωροσκπιο, το
γργορο, το τυποποιηµνο, η αποµ µηση (η οπο α καταλγει να χει για τον καταναλωτ κστος, ουσιαστικ, πολλαπλσιο το αυθεντικο) λειτουργον, καταλυτικ, ως οδηγο και ιδανικ πρτυπα στη λψη αποφσεων, σε λους τους
τοµε ς και λα τα επ πεδα τς ανθρπινης συµπεριφορς.
ii) Εν, αντ να επιδιωχθε η διασφλιση των δικαιωµτων αυτο που ζηµινεται (χι αυτο που αναζητ ερε σµατα αιτιολγησης τς αρνητικς, µειωµνης  µηδαµινς προσφορς του), επιλγεται η «νοµικ» προστασ α των παντς
ε δους «καταπατητν» και «κλεπταποδχων», οπτε γεννται θµα πρωταρχι-
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κο επιδιωκτου στχου που δεν µπορε να ε ναι διαφορετικς απ την εγκαθ δρυση κρτους δικα ου.
iii) Εν, αντ να διευκολνουµε τη διαδροµ των Προσπων µε Αναπηρ α
(βλ. εντητα 3.1), το υπερλικα, τς εγκου, τς µητρας µε το νπιο και καθενς εµποδιζµενου ανθρπου, τους αναγκζουµε να πραγµατοποιον ελιγµος
(“slalom”) ανµεσα στις «πρτες» που δηµιουργον τα πσης φσεως εµπδια,
διτι σταθµεουµε το χηµ µας, εκθτουµε την πραµτει µας, σκβουµε αφνοντας ανοικτ το ρυγµα και, γενικ, ενεργοµε ως εν ο κθε χρος να ε ναι
«το αµπλι  το χωρφι µας». Οπτε, µε ποιο ηθικ ρεισµα θα καταγγε λουµε
τα παιδι πο κλειδνουν τις εισδους των σχολε ων, γαλουχηµνα µε την
αντ ληψη τι ε ναι καλτερα να βρ σκονται στο βλεµα το «εκτς»  το τ ποτα, παρ µσα στον χρο τς προσπθειας; ∆ιτι, η απα τηση για αγνα και
για κθε προσπθεια εκ µρους των παιδιν –χωρ ς «αποβολ» και απ τον
χρο τς Παιδε ας των ποικ λων αντικοινωνικν στερεοτπων– δεν µπορε αφ’
εαυτς να βοηθσει τον νο νθρωπο να αρχ σει να κατανοε τι η ννοια το
περιβλλοντος εµπερικλε εται και µσα στις παντς ε δους δρσεις τους µσα
και ξω απ το Σχολε ο.
iv) Εν για το γεγονς τς ρπανσης, π.χ., το Ασωπο και το εγγς υδροφρου ορ ζοντα, λαµβνονται µτρα για τη… µη λση το προβλµατος και,
συγχρνως, δηµιουργονται επιφυλξεις ως προς τα ακριβ α τια δηµιουργ ας
του, πς θα πε σεις τον Dλλο τι, π.χ., ενδε κνυται να γ νει κοντ στη δικ του
περιοχ Χ.Υ.Τ.Α. και τι θα ε ναι προστατευµνος απναντι σε ποια παρανοµ α αυτν που θα τον λειτουργον; ∆ιτι, αντ να ελγχονται οι ιδιοκττες των
γειτονικν προς τη διαδροµ το ποταµο βιοµηχανιν, απλς… «διαχονται»
διαρκε ς προεξαγγελτικο λγοι για επιβολ κυρσεων εις βρος τους και παρλληλα «καταγγλλονται» –ως πιθανο συντελεστς το προβλµατος– τα βουν τς Εβοιας. Κατ’ αυτ τον τρπο, αυτο µεν απαλλσσονται των ευθυνν
τους –για το παρελθν, το παρν και το µλλον– οι δε κτοικοι τς περιοχς,
και χι µνο, χρενονται τις συνπειες (βιολογικς, οικονοµικς και κοινωνικς),
εν λοι ανεξαιρτως οι συνεπε ς φορολογοµενοι βαρνονται µε νες δαπνες
για να «σωτρια» µτρα.
v) Εν, οι ατοµικς και πυρηνικς δοκιµς, οι πλεµοι (θερµο , ηλεκτρονικο ,
χηµικο , βιολογικο , κλιµατικο , οικονοµικο κ..), οι χωρ ς φ λτρα βιοµηχανικς
καπνοδχοι, τα φυτοφρµακα, τα πσης φσεως απβλητα και κατλοιπα...
παουν να αποτελον απειλ για την ανθρωπτητα, εφσον αιτιολογονται
σµφωνα µε τα σχετικ νοµικ  τα εκστοτε πολιτικ-κυβερνητικ επιχειρµατα. ∆ηλαδ ταν «αποβλπουν» στο παροντικ συµφρον τς ανθρωπτητας
(βλ. φελος των παραγωγν των σχετικν προϊντων). Εποµνως, πς ο λλος
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θα χαµηλσει τον θερµοσττη το καλοριφρ  δεν θα αφσει τις ηλεκτρονικς
συσκευς υπ τση ταν δεν λειτουργον, ε τε χρησιµοποιντας κριτρια διαφορετικ απ’ αυτ που αποβλπουν στο παροντικ συµφρον ε τε απ αδιαφορ α;
vi) Εν δεν τιµωρονται –σε λα τα επ πεδα– η παρανοµ α και τα τσα λλα
«εν» [ακµη και ταν «νοµιµοποιονται» ως γενικευµνη κοινωνικ συµπεριφορ  αντιµετωπ ζονται και ελγχονται µε επιχειρµατα πως:... τατα συµβανουσι και εις Παρισους  η κοινωνα µας δεν εναι κοινωνα... αγγλων, οπτε –εκ των πραγµτων– σε κθε επ πεδο δρσης και για κθε ενργεια θα συναντοµε... «ανθρπινη» συµπεριφορ], πς θα αναπτυχθε , π.χ., η περιβαλλοντικ συνε δηση; K µπως µε τους ορατος κδους «ανακκλωσης» (που τους
µετακινοµε για να παρκρουµε) θα αντιµετωπιστον οι µη µεσα ορατς επιπτσεις απ τα χηµικ απβλητα που διοχετεονται, θβονται και βυθ ζονται
στη γη  στη θλασσα;
vii) Εν, κατ την προσγγιση το ζητµατος τς εκπα δευσης τς νας γενις µε στχο την εκπλρωση των υποχρεσεν µας απναντ της, ενεργοµε
ακολουθντας τη φιλοσοφ α τς διαφορς, αντ να στηριζµαστε στην αρχ
τι οι νθρωποι πολ περισσ!τερο µοιζουν µεταξ τους παρ διαφρουν. Ββαια, υπρχει ως αντ λογος και η κατασκευασµνη αντ ληψη τι λοι ε µαστε
διοι, πλην µως το συµπρασµα αυτ χει ως στχο και αποκλειστικ σηµε ο
αναφορς µνο την αιτιολγηση αρνητικν παραδειγµτων και την απαξ ωση
των πντων και χι την απρριψη της ενστικτδους συµπεριφορς. Οπτε, για
την αναστροφ τς τακτικς αυτς ε ναι αναγκα α, αφενς µεν, η ανδειξη των
κοινν θετικν χαρακτηριστικν των ανθρπων και των προσωπικν υπερατοµικν ενεργειν και, αφετρου, η απερ φραστη καταδ κη των µη κοινν αρνητικν, αντ στοιχα. Kατ’ αυτ τον τρπο και η ννοια τς κοινωνικς συναντ ληψης δεν καταργε ται και η µοναδικτητα το κθε προσπου –µε τις διαφορετικς δυναττητες, ανγκες και ενδιαφροντα– δεν παραθεωρε ται.
Τα ενδεικτικ αυτ παραδε γµατα, ασφαλς, δεν περιγρφουν το µγεθος
τς ανγκης απκτησης περιβαλλοντικς συνε δησης, οτε υπηρετον, αποκλειστικ, τον τρπο απκτησς της. Dλλωστε, σε ,τι αφορ στο ρλο τς εκπα δευσης υπρχουν πολλς σχετικς προτσεις (π.χ., για τη συµβολ της στη βισιµη και αειφρο ανπτυξη [25, 207-218]). Παρ’ λα αυτ, χοντας υπψη τι
το παρδειγµα αποτελε αποφασιστικς σηµασ ας παργοντα τροποπο ησης
τς συµπεριφορς, θεωροµε τι θα πρπει να καταθσουµε –συµπληρωµατικ
και γενικεοντας– τι, σε κθε περ πτωση, ε ναι αναγκα α η παρξη παραδειγµτων δο προσανατολισµν. ∆ηλαδ, πρτον, αυτν που µπορον να λειτουργσουν ως παργοντες και µσα πρληψης και, δετερον, εκε νων που επι-
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δικουν τον πραγµατικ κατασταλτικ λεγχο –µε παραδειγµατικς και χι
«συµβολικς-παρωθητικς» ποινς–, χωρ ς να εξαιρονται αυτς που επιβλλονται εις βρος λων των παραβατν, ανεξαιρτως. Αλλ και πλι ανακπτει
να µεγλο ερτηµα: Με ποιο τρπο θα τιµωρηθε για την εις βρος τς ανθρωπτητας δρση του, αυτς που διαθτει την υλικ δναµη και την κθε εξουσα
που απορρει απ’ αυτ, ταν το πρακτο στην περπτωση αυτ δεν το υπαγορεει η κοινωνικ ανγκη αλλ το επιβλλει η ισχς και το συµφρον του;
*τσι, µη χοντας να προβλουµε σχετικ παραδε γµατα µσα απ τη δοµηµνη
καθηµεριν πρξη, αρκοµαστε σε ρητορε ες επαναλαµβνοντας, στερεοτπως:
(i) τη σηµασ α το κοινωνικο ρ!λου το Σχολεου που πρπει να ενεργε προληπτικ, (ii) το εκπαιδευτικο που θα τον εκφρζει, λγω και ργω, και (iii)
τς κοινων ας που θα τον τροφοδοτε µε τα κατλληλα µσα και, πρτα απ’
λα, µε τα θετικ παραδε γµατα που αποκρπτονται.
3.3. Ο «δεσµευµνος» απ την οικονοµ!α ρλος το Σχολε!ου και η κοινωνικ
συναντ!ληψη
Ο προβληµατισµς, για το πς το σχολε ο θα συµβλει στην αλλαγ τς κοινωνικς στσης –µσω ενς µαθµατος  κποιων σχετικν προγραµµτων–,
ασφαλς δεν αφορ µνο στο ζτηµα απκτησης περιβαλλοντικς συνε δησης.
Πραν αυτο, ε ναι γνωστο, εν η συνεχς εισαγωγ νων γνωστικν αντικειµνων – η διερυνση αυτν που δη υπρχουν– θα συµβλει στην επ τευξη
το ειδικο κθε φορ στχου και, τελικ, σε τι ε δους αντ δραση των νων θα
οδηγσει, µε ωφεληµνη, ββαια, πντοτε την κερδοσκοπ α. ∆ιτι, εξαιτ ας τς
συνεχος αξησης των σχολικν µαθηµτων, δεν ε ναι απ θανο να αρχ σουµε
να βλπουµε τα παιδι –απ τις πρτες τξεις το δηµοτικο– να σρουν, για
λγους ιατρικος, το καροτσκι µε την «πραµτεια» τους, πως σρει κανε ς τα
προϊντα τς τοπικς λαϊκς αγορς. ;µως, µια ττοια εξλιξη δεν προδιαγρφεται ως αναµενµενη µε µεγλες πιθαντητες, δεδοµνου τι υπρχει η τεχνολογικ λση –ασφαλς αποδεκτ πλον απ λο και περισσοτρους–, δηλαδ,
αυτ που προσφρουν  σγχρονη τεχνολογ α (ελαφρς φορητς υπολογιστς,
CD-RW  DVD-RW, USB flash drive κ..) σε συνδυασµ µε την ηλεκτρονικ µθηση (“e-learning”). Dλλωστε, τα µσα αυτ δ νουν λσεις σε πολλ ζητµατα
οικονοµικς, κυρ ως, φσεως, διτι, π.χ.: (i) τα βιβλ α που διανµονται δωρεν
–παρλο τι χουν υψηλ κστος– καταλγουν στους κδους των απορριµµτων, (ii) οι εκπαιδευτικο ε ναι πολλο και ρα χουν και αυτο … υψηλ κστος
και (iii) το κστος αυτ πολλαπλασιζεται αν ληφθε υπψη τι απουσιζουν,
απεργον, «δεν ξρουν γρµµατα», χουν ανγκη διαρκος επιµρφωσης κ..
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Οπτε, για να µη διατ θενται, ασκπως, υπερβολικς δαπνες για την Παιδε α, θα πρπει  οι µαθητς να καταβλλουν δ δακτρα  να περιοριστον οι
«µη ανταποδοτικς» δαπνες, στε, προοδευτικ, να αντιµετωπιστε ... «φυσιολογικ» και το ργο το εκπαιδευτικο (πως γινε µε τον αραµπ, το µνιππο,
τον πολγραφο –και τσα λλα µσα– και πως, πλον, γ νεται µε τα αυτοκ νητα και, εν γνει, µε τις συσκευς που δεν ε ναι συµβατς µε τη να... τεχνολογ α).
Τρα, εν βρεθε και κποιος που δεν θα συµφωνε µε κθε νεωτερισµ γνωστου αποτελσµατος, δεν πρπει να προβληµατιζµαστε, διτι αυτς θεωρε ται
συντηρητικς, αναχρονιστικς, καθυστερηµνος, αντιπροοδευτικς και λλα
πολλ. Με λλα λγια, σγχρονος και νοµων θεωρε ται, πλον, µνο αυτς ο
οπο ος ανκει σε εκε νους τους ολ γους που εκµηδεν ζουν τον αδναµο και, γενικ, ενεργον εις βρος των πολλν. Αντιθτως, οι πολλο –ως «καθυστερηµνοι»– ε ναι υπα τιοι παντς κακο, αφο δεν φροντ ζουν µε την εργασ α τους
να οικοδοµον αενως (βλ., αντ στοιχα, και αειφορ α) νες εγκαταστσεις και
να τις προσφρουν –χοντς τις προηγουµνως εξοπλ σει– σ’ αυτος που γνωρ ζουν τις βασικς αρχς τς οικονοµ ας και τς συναλλαγς.
Η σχετικ επιχειρηµατολογ α (για την υποχρωση των πολλν απναντι
στους λ γους) ε ναι πλοσια και συνεχς ανανενεται. Επιχειρντας να αποδσουµε, επιγραµµατικ, τις απψεις τς πλευρς που αντιπροσωπεει αυτος
τους γνστες (µεταφρασµνες µε τη βοθεια το λεξικο τς καθηµεριντητας
και τη χρησιµοπο ηση πρτου προσπου για να ε ναι σαφστερες) χουµε την
εξς θση:
– Εγ , αν και ασκ κοινωνικ ργο, εµαι αδικηµνος, διτι –εν στην παραγωγικ µου µονδα κατασκευζω προϊντα σγχρονης τεχνολογας ( ως
ελεθερος επιχειρηµατας παρχω τις υπηρεσες µου,  ως…), εν προσφρω
εργασα σε τσους ανθρ πους που εργζονται µαζ µου και µε την αµοιβ τους
ζουν την οικογνει τους, εν...– κερδζω ετησως –πως προκπτει και απ
τους... αδιψευστους σχετικος δεκτες που µας δνουν οι δηλ σεις φρου εισοδµατος– λιγτερα απ’ σα εισπρττει ο χαµηλτερα αµειβµενος υπλληλος
και συνταξιοχος... ?µως ο Φ.Π.Α. και τα υλικ ανεβανουν, η τεχνολογα τρχει, οι ανταγωνιστς καραδοκον και, ως εκ τοτου, οποιαδποτε λογιστικς
φσεως «δυσαρµονα», µεταξ κστους «παραγωγς» και τιµς «διθεσης των
προϊντων που παργω», οφελεται στις υπερβολικς απαιτσεις το κρτους
και των εργαζοµνων. Πρπει λοιπν λοι αυτο (κρτος, µισθωτο, συνταξιοχοι) να κατανοσουν τα προβλµατ µου και να συµβλουν –καθνας κατ το
µτρο τς κοινωνικς ευθνης του– στε να διασφαλζοµαι µε µτρα πρληψης,
µε εικονικ αξηση τς αξας των µετοχ ν µου και, γενικ, µε κθε πρσφορο
υπρ εµο, και µνο υπρ εµο, µτρο… Για να µη χσετε λοιπν εσες τα πολλ

56

ΛAYPENTIOΣ Γ. ∆EΛΛAΣOY∆AΣ

και εγ τα λγα τρξτε..., και πρ τα απ’ λα πληρ στε για την εκπαδευση των
παιδι ν σας και τη µετεκπαδευση και επιµρφωση τη δικ σας για να µη µενετε λοι χωρς δουλει.
;µως τι σηµα νει τρχω – πς καθνας εφαρµζει την «οδηγ α»/προτροπ
αυτ– το βλπουµε, καθηµεριν, σε διαφορετικς µορφς, πως –για παρδειγµα– στις παρακτω τσσερεις εικνες.
Εικ!να 1η: Το πρω στη δουλει, το απγευµα στην επιµρφωση και το βρδυ σε µια δετερη δουλει για να πληρωθε η επιµρφωση, στε στο τλος και
νες ανγκες να δηµιουργηθον και να προϊντα να προσφερθον για την κλυψη των αναγκν αυτν. Η εικνα αυτ, µλιστα, χει χαραχτε τσο ντονα
στη σκψη λων στε, εν ρωτσουµε τα παιδι µας πς ονοµζεται αυτ η
διαδικασ α, θα δοµε τι θα µας απαντσουν αµσως: δια βου εκπαδευση 
συνεχιζµενη µθηση. [Σηµε ωση: εν δεν δσουν αυτ την απντηση, ζητστε
να τους αλλξουν δσκαλο].
Εικ!να 2η: (αντθετη προς την προηγοµενη): Εργσιµη ηµρα τς εβδοµδας, εξωτερικς χρος καφετριας, ρα 12 το µεσηµρι, θερµοκρασ α 9ο C: τα
αυτοκ νητα παρκαρισµνα σε διπλ σειρ, τα καθ σµατα πλρη, οι ηλικ ες των
καθµενων κτω των 35 χρνων (οι περισστεροι). [Σηµε ωση: ραγε, απ ποια
επαγγελµατικ εκπα δευση/κατρτιση προρχονται λοι αυτο  εν ψει ποιας
επιµρφωσης αποκτον εργασιακ δναµη και ποιος, τελικ, τους χρηµατοδοτε λους αυτος;]
Εικ!να 3η: ∆ο κυρ ες συζητον: – ∆εν πηγανω γυµναστριο κθε Πµπτη,
γιατ χω γυνακα στο σπτι και, εν δεν εµαι πνω απ το κεφλι της, δεν κνει τποτε. – Γιατ δεν την αλλζεις; – Που να τη βρω; +λλωστε, βρσκεις εκολα
διαθσιµη; Εναι λες κλεισµνες... [Σηµε ωση: απ τη µ α πλευρ, πλι δεν κανε καλ τη δουλει της η εκπα δευση και, απ την λλη, ο δε κτης ανεργ ας
(κατ τη σνταξη το ρθρου) χει την τιµ 12%].
Εικ!να 4η: Στο πλα σιο µιας «χρηµατοδοτοµενης» ρευνας, µπα νει κποιος σε µια πανεπιστηµιακ βιβλιοθκη-σπουδαστριο για να ρωτσει τους φοιτητς για τα περιβαλλοντικ προβλµατα που αντιµετωπ ζουν κατ την παραµον τους στους χρους αυτος. ∆εν βλπει παρ δο τρ α πρσωπα, η ηλικ α
των οπο ων –πλην ενς– δεν προδ δει φοιτητς, και γι’ αυτ ρωτ τη βιβλιοθηκονµο πο µπορε να τους βρει. Στις α θουσες διδασκαλ ας, το απαντ. *πειτα απ’ αυτ, και επειδ ε χε περσει και απ εκε , χωρ ς να συναντσει τον πληθυσµ που ζητοσε, στρφεται στον µικρτερο απ τους αναγνστες, προκειµνου να το υποβλει τα σχετικ ερωτµατα (=να το αφσει το ερωτηµατολγιο για να το συµπληρσει και να το ταχυδροµσει στον ερευνητ). Κατ τη
διρκεια τς συζτησης που επακολουθε , πληροφορε ται –µεταξ λλων– µε
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κπληξη και τα εξς: τι ο συνοµιλητς του δεν ταν φοιτητς αλλ µαθητς,
τι βρισκταν εκε µε την παρθηση το καθηγητ του [ναν απ εκε νους που
προσπαθον να µυσουν τους µαθητς τους στην αναζτηση τς γνσης, αναθτοντς τους προαιρετικς εργασ ες, χωρ ς την δεια των γονων τους, οι οπο οι θλουν να µην τους απασχολον οι καθηγητς τους µε… «αλλτρια ργα»,
και χωρ ς την επικρτηση πολλν συναδλφων τους, οριζοντ ως /και καθτως], τι κατεβα νοντας απ το λεωφορε ο ε δε πολλος φοιτητς στις καφετριες που ε ναι εκε κοντ, τι... Μπα νοντας, λοιπν, στον πειρασµ –µετ απ’
αυτ που κουσε– τον διακπτει για να τον ρωτσει πς κατλαβε τι σαν
φοιτητς και πα ρνει την εξς απντηση: Ρωτ ντας τα παιδι στις καφετριες
για το π ς θα πω στη βιβλιοθκη τς Σχολς που θελα να επισκεφθ , µου επαν: εµες δεν γνωρζουµε γιατ εµαστε φοιτητς διπλαν ν Σχολ ν. Με κδηλη
απορ α, πλον, αλλ και περιργεια τον διακπτει και πλι για να τον ρωτσει
πς βρκε το σπουδαστριο, οπτε πα ρνει την εξς απντηση. *να παιδ , που
δολευε δ πλα σε να µαρµαρδικο, τυχε να τον ακοσει και να το πει ποια,
ακριβς, πορε α πρπει να ακολουθσει, επειδ συνβαινε να ε ναι φοιτητς
το τµµατος στο οπο ο ανκε η βιβλιοθκη... [Σηµε ωση: ουδν σχλιον…]
;λες οι παραπνω εικνες και προσεγγ σεις, καθς και λλες παρατηρσεις, που δεν ε ναι δυνατν να εκτεθον στο πλα σιο αυτο το ρθρου, θα
πρπει να αρχ σουν να µας προβληµατ ζουν για το κατ πσο η απκτηση γνσεων και κοινωνικς συνε δησης και συµπεριφορς µπορε , πλον, να αποτελε
αντικε µενο επ µρους γνωστικν αντικειµνων που προσφρονται στο χρο
το Σχολε ου. ∆ιτι, το αυτνοµο και αποξενωµνο απ την ηθικ το σκοπο
τς χρσης του γνωστικ αντικε µενο, δεν µπορε να αποτελε µαθησιακ αγαθ
που προσφρει το σχολε ο, αλλ προϊν µιας παραγωγικς µονδας κινζικου
τπου (ως προς την ποιτητα και το κστος παραγωγς) και µε τελικ τιµ (για
τον καταναλωτ) αυτ που αντιστοιχε σε προϊν ποιτητας και προλευσης δυτικοευρωπαϊκς µονδας παραγωγς. ∆ηλαδ, η κοινωνικ γνση και συναντ ληψη δεν µπορε να ε ναι αντικε µενο αυτοτελν γνωστικν αντικειµνων, αλλ
µαθησιακς προσγγισης σε διαθεµατικ πλα σιο. ;µως, η διαδικασ α αυτ, για
να µην ε ναι αλυσιτελς, οφε λει να περιλαµβνει υπαρκτ παραδε γµατα (τσο
στη θεωρητικ εκπα δευση σο και στην πρακτικ σκηση) και βιωµατικ
εµπειρ α µσα απ την επ σκεψη και παραµον χι µνο σε µονδες, π.χ., παραγωγς µπρας  λλες ανλογες, αλλ και σε φορε ς προσφορς κοινωνικο ργου. ∆ιαφορετικ, τι νηµα χει να διδσκεις στον εκπαιδευτικ τη θεωρ α περ
µιµσεως προτπων (σε σες ββαια ειδικτητες τυχε να διδσκεται Παιδαγωγικ Ψυχολογ α), προκειµνου να την αξιοποισει στο πλα σιο τς προσπθειας
για την προδο το νου ανθρπου, εν δεν προβλλονται (ενδοσχολικ και
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εξωσχολικ) πρτυπα κοινωνικς συναντ ληψης;
Ββαια, οι προσεγγ σεις αυτς προϋποθτουν ανθρωποκεντρικ εκπα δευση
το εκπαιδευτικο κθε ειδικτητας και αποδοχ των κοινωνικν ιδεωδν εκ
µρους του και χι απλ θεωρητικ /και πρακτικ διδακτικ σκηση. ∆ιτι την
ιστητα δεν τη διδσκει ο ειδικευµνος στο «πρην» µθηµα των Θρησκευτικν  τς Κοινωνιολογ ας, τη µη µεταλλαγ το περιβλλοντος ο ειδικευµνος
στο µθηµα τς Περιβαλλοντικς Αγωγς, τη µη παραγωγ καρκινογνων φυτοφαρµκων ο ειδικευµνος στο µθηµα τς Χηµε ας κ.ο.κ., αλλ κθε εκπαιδευτικς, κθε ειδικτητας, που θα ε ναι τοιµος να βοηθσει τους νους ανθρπους να αποτελσουν µλη ενς Κρτους ∆ικα ου µε αλληλοσεβασµ, αλληλοαποδοχ και συναντ ληψη.

4. Αντικε!µενο και επ ρκεια
τς παιδαγωγικς προετοιµασ!ας το εκπαιδευτικο
Πριν αναφερθοµε στο θµα τς ανγκης ολιστικς προετοιµασ ας το εκπαιδευτικο, οφε λουµε να επισηµνουµε την προοδευτικ αλλαγ τς στσης τς
πλευρς που ασχολε ται µε την εκπα δευση των εκπαιδευτικν, στω µνο απναντι στο θµα ενς γνωστικο αντικειµνου, τς ∆ιδακτικς Μεθοδολογ ας.
∆ιτι, ακµη και οι µχρι χθες υποστηρικτς µιας παλαις στερετυπης ποψης
–τι αρκε να γνωρ ζει κανε ς αυτ το οπο ο πρκειται να διδξει (ως εκπαιδευτικς µιας ειδικτητας)– υποστηρ ζουν πλον, και µλιστα µε ζλο, την ανγκη
συνδροµς και λλων προϋποθσεων. ;µως σχεδν λοι –και, κυρ ως, οι ασχολοµενοι µε την προετοιµασ α των φοιτητν των καθηγητικν σχολν– σταµατον στη θεωρητικ ενηµρωση των φοιτητν πνω σε θµατα ∆ιδακτικς και
Ψυχολογ ας. Αλλ κτι ττοιο –ακµη και στις περιπτσεις που καταβλλεται
µεγλη προσπθεια εκ µρους χαρισµατικν διδασκντων για πληρστερη αλλ, σε κθε περ πτωση, «συντετµηµνη» προετοιµασ α των φοιτητν αυτν των
σχολν– δεν εξαρκε για πολλος λγους, οι κυριτεροι των οπο ων ε ναι οι
ακλουθοι.
α) Μσα στο «τι» και το «πς» πρπει να διδξει ο εκπαιδευτικς λων ανεξαιρτως των ειδικοττων ενυπρχει –και µλιστα πριν απ’ λα– η ανγκη
συµβολς του στην ανπτυξη λων των πτυχν τς προσωπικτητας το νου
ανθρπου. Πρκειται για ζτηµα, το οπο ο αποτελε το κατ’ εξοχν ερευνητικ
αντικε µενο τς Παιδαγωγικς/Ανθρωπαγωγικς επιστµης µε στχο τη βοθεια το νου ανθρπου που βρ σκεται εν εξελ ξει, στε, προοδευτικ, να συγκροτσει ελεθερη, δηµοκρατικ και υπεθυνη προσωπικτητα, αναλαµβνο-
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ντας την ευθνη των πρξεν του και σκεπτµενος πντοτε τι ο πριν απ’ αυτν δεν υπρξε αλλ συνυπρξε και τι αυτς δεν υπρχει αλλ συνυπρχει
για να υπρξουν λλοι αριο.
Εποµνως, το ργο το εκπαιδευτικο δεν αποτελε µια µηχανικ µετδοση
γνσης, αλλ συγκροτε µια δηµιουργ α µορφωτικ, την οπο α –σµφωνα µε
την υφιστµενη αντιπαρθεση σε επ πεδο Τριτοβθµιας Εκπα δευσης– κατ’ λλους ερµηνεουν και κατ’ λλους παρερµηνεουν, αφενς µεν, οι επ σηµες διακηρξεις Σορβννης (Παρ σι, 1998-Μπολνια, 1999) και, αφετρου, η διαδικασ α προθησς τους, η οπο α υποστηρ ζεται απ Γραµµατε α τς διαδικασ ας
τς Μπολνια και λαµβνει κατευθυντριες γραµµς απ υπουργικς διασκψεις που πραγµατοποιονται αν διετ α (Πργα 2001, Βερολ νο 2003, Bergen
2005, Λονδ νο 2007, Leuven/Louvain-la-Neuve 2009) [25, 67-74@ 26@ 27]. Μλιστα,
µ α ποψη υποστηρ ζει τι: πρτον, η λη φιλοσοφ α των διακηρξεων αυτν
εκφρζεται µε να απ τα συµπερσµατα τς 4ης ∆ισκεψης των Ευρωπα ων
Υπουργν Εκπα δευσης (Ρουµαν α, Ιονιος 2000), σµφωνα µε το οπο ο: πρ τον, «ο ρλος τς εκπαδευσης τσο στην κοινωνικ σο και στην οικονοµικ
ανπτυξη υποδηλ νει πως η εκπαδευση πρπει να αντιµετωπζεται, µε οικονοµικος ρους, σαν επνδυση» και, δετερον, «οι ανγκες που καλεται να καλψει [η εκπαδευση] συνδονται µε το διεθν οικονοµικ ανταγωνισµ και την
τεχνολογικ κρηξη τς εποχς µας» [28].
Εν, λοιπν, συντασσµενοι µε τη φιλοσοφ α αυτ επιχειρσουµε να διερευνσουµε το ποιος ε ναι ο επενδυτς –χοντας υπψη τι αυτς πρπει να πληρσει, προκειµνου να ισχσει την κοινωνικ δικαιοσνη και ιστητα–, θα διαπιστσουµε τι η καθηµεριν πρακτικ δεν τον απεικον ζει. ∆ιτι, πως βλπουµε, η εκπα δευση ναι µεν µετατρπεται σε οικονοµικ επνδυση, πλην µως
αποτελε επισφαλ «επνδυση» γι’ αυτν που πληρνει και ασφαλ «επνδυση»
–χωρ ς, µλιστα, οποιαδποτε οικονοµικ συµβολ– για εκε νον που θα προσφρει, αριο, θσεις εργασ ας (ναντι στοιχειδους αµοιβς) σε ποιον σµερα
συµβα νει να πληρνει για να εκπαιδεεται/καταρτ ζεται δια β ου [Σηµε ωση:
απ την ηµρα που γεννθηκε µχρι την ηµρα που θα πεθνει, διτι στην ελληνικ γλσσα αυτ σηµα νει «δια β ου»]. Dλλωστε, δη χει τεθε το θµα το ρλου που θα πρπει να αναλβουν οι εκπαιδευτικο και των αντ στοιχων υποχρεσεν τους, σµφωνα µε τις οπο ες «σως µετατραπον σε υπαλλλους σο ποτ λλοτε, χνοντας τµµα τς διδακτικς ελευθερας [οπτε] και θα πρπει να
ανταποκριθον σε φαινµενα που τθενται σε µτρηση και σγκριση» [28].
β) Λαµβανοµνου υπψη τι: (i) η µρφωση δεν αποτελε αυτοτελς γνωστικ αντικε µενο (για να διδσκεται, πως διδσκονται τα µαθηµατικ, η φιλοσοφ α, η χηµε α, η γεωγραφ α, η ψυχολογ α κ.λπ.) και (ii) η Παιδαγωγικ συνεν-
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νει τις επ µρους επιστµες και κλδους, που συµβλλουν  θα µποροσαν να
συµβλουν στην αγωγικ διαδικασ α µρφωσης το νου ανθρπου, θα πρπει
–πριν απ κθε βµα στριξης τς αναπτυξιακς εξελικτικς πορε ας του– να
χει απαντηθε το ερτηµα: Υπ ποα ννοια και µε ποιες προϋποθσεις κθε
εκπαιδευτικς, ανεξαρττως ειδικτητας, τοποθετεται –κατ’ αρχν– απναντι
στον σκοπ και την αναγκαιτητα τς µρφωσης και –σε κθε περπτωση– κατ πσον µπορε να τον υπηρετσει, ταν ο διος εντλλεται να παζει το ρλο
το «υπαλλλου διεκπεραιωτ»;
γ) Το περιορισµνο ερος το µαθµατος τς «∆ιδακτικς» [το οπο ο θεωρε ται τι µπορε να καλπτει τον «εξοπλισµ» το εκπαιδευτικο, ενς βασικο
παργοντα τς αγωγς (για πσο καιρ, ραγε, ακµη;)], ταν προσφρεται
υπ µορφ αυτοτελος και µοναδικο διδακτικο αντικειµνου τς παιδαγωγικς προετοιµασ ας του. ∆ηλαδ, ταν παραθεωρε ται το γεγονς τι η ∆ιδακτικ συγκεντρνει στο πεδ ο εφαρµογς των θεωριν και των µοντλων της συµπερσµατα  θεωρ ες διαφρων επιστηµν /και κλδων τς Παιδαγωγικς,
οπτε ο φοιτητς των καθηγητικν σχολν δεν µπορε να κατανοσει και να
εφαρµσει τη ∆ιδακτικ Μεθοδολογ α, ως «µσον» βοθειας για την κατκτηση
το µαθησιακο αγαθο εκ µρους των αυριανν µαθητν του [23@ 29], εν δεν
διδαχτε και Ψυχολογ α, Παιδαγωγικ Ψυχολογ α, Κοινωνιολογ α, Κοινωνιολογ α τς Παιδε ας, Φιλοσοφικ Pεµατα, Ε δη Προγραµµτων, ∆ιδακτικ Mσα,
Αξιολγηση, Μεθοδολογ α Eπιστηµονικς *ρευνας (αλθεια πς µπορε να χαρακτηριστε η απα τηση µεταβολς το µαθητ σε ερευνητ εκ µρους το εκπαιδευτικο, ταν ο εκπαιδευτικς δεν χει διδαχτε µεθοδολογ α ρευνας;) κ..
δ) Πραν απ το «τι» και το «πς» τς διδασκαλ ας, σε επ πεδο θεωρητικς
εκπα δευσης, υφ στανται τα δια ζητµατα και σε επ πεδο πρακτικς εκπα δευσης. ;πως ε ναι γνωστ, ο εκπαιδευτικς –κυρ ως τς ∆ευτεροβθµιας Εκπα δευσης– δεν εκπαιδεεται πως εκπαιδεεται κθε λλος επιστµονας, δηλαδ
πως ο γιατρς, ο δικηγρος, ο σκηνοθτης, ο ζωγρφος κ.. Το γεγονς αυτ
αποτελε να ζτηµα-ερτηµα και η απντηση δεν ε ναι καθλου εκολη. Και
δεν ε ναι εκολη, χι γιατ δεν µπορε να ε ναι πειστικ  εκολα αποδεκτ αλλ γιατ η συζτηση, για τον τρπο µε τον οπο ο θα µποροσε να προσφρεται
στον εκπαιδευτικ προετοιµασ α ανλογη προς αυτ που προσφρεται σε λλους επιστµονες, προϋποθτει τη γνση και την αντιµετπιση πολλν παραµτρων. Ττοιες παρµετροι ε ναι τσο αυτς που προαναφραµε σο και αυτς
πο θα αναφρουµε στη συνχεια, χωρ ς ββαια µε αυτς να εξαντλε ται το ζτηµα, οπτε τ θεται, πλον, και το θµα το περιεχοµνου τς ολοκληρωµνης/ολιστικς προετοιµασ ας το εκπαιδευτικο.
ε) Η προβληµατικ τς ολοκληρωµνης προετοιµασ ας το εκπαιδευτικο,
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περιλαµβνει ναν βασικ ξονα τον οπο ο µπορε να κινσει η απντηση στο
εξς διαζευκτικ ερτηµα:
i) Μπως πρπει να υπρξει αυτοτελς εκπαδευση υπ µορφ πρσθετης
θεωρητικς εκπαδευσης και πρακτικς σκησης, στε οι πτυχιοχοι κθε επιστηµονικο κλδου –που χουν ως ραµα  ως στχο τον χ ρο τς εκπαδευσης– να µπορον να ασκσουν το ργο το εκπαιδευτικο;
ii) Αντ τς πρσθετης εκπαδευσης, µπως πρπει να χουν απ’ αρχς ολοκληρωµνη προετοιµασα; ∆ηλαδ, τελει νοντας τις σπουδς τους να χουν
πραγµατοποισει και την πρακτικ τους σκηση στο πλασιο τς τετραετος (
πενταετος που αυτ εφαρµζεται) εκπαδευσς τους;
Σηµεινεται τι, απ πλευρς Α.Τ.Ε.Ι., η απντηση στο δετερο ερτηµα
χει δοθε , αφο τη διαδικασ α αυτ την εφαρµζουν, επιτυχς, δη προ πολλν ετν. ∆ηλαδ, το να πραγµατοποιε ο φοιτητς, κατ τη διρκεια το τελευτα ου τους σπουδν του, την πρακτικ του σκηση σε εκπαιδευτικς µονδες το ∆ηµοσ ου (χωρ ς να εξαιρε ται, εν το επιθυµε , και ο ιδιωτικς τοµας),
οι οπο ες αποτελον –δυνµει– χρο µελλοντικς απασχλησς του. Η σκηση
αυτ, σµφωνα µε τα ισχοντα για τα Α.Τ.Ε.Ι., αµε βεται –στω και συµβολικ–
και ασφαλ ζεται. Ββαια, για τον λγο και µνο τι πρκειται περ αµειβµενης
κατρτισης, καθ σταται αυτµατα λση απορριπτα µε επιχειρµατα που θα
επικαλεστε ε τε η πλευρ τς εκστοτε οικονοµικς πολιτικς ε τε η πλευρ
που θα βλπει τον κ νδυνο «µεταλλαγς» το αρχικο σκοπο και επικρτησης
των νων τακτικν που εφαρµζονται κτω απ τον µανδα το θεσµο τς
πρακτικς σκησης µε επιδτηση (“stage”). Εποµνως, ττοιου τπου αιτιολογ ες το µνο που θα µποροσαν να επιτχουν ε ναι τη «νοµιµοπο ηση» τς
απουσ ας τς πρακτικς σκησης. ∆ιτι και η εναλλακτικ λση, δηλαδ η θεωρητικ και πρακτικ ψυχοπαιδαγωγικ κατρτιση µετ τη λψη το πτυχ ου
επ το πεδ ου ( σως, ως «Συµπλρωµα το διπλµατος»), δεν θα πρπει να
προϋποθτει αµοιβ και µλιστα πλρη;
Κατ την ποψ µας, εν η πραγµατικ αιτ α (µη εφαρµογς µιας απ τις
παραπνω µορφς πρακτικς σκησης) ε ναι καθαρς οικονοµικ, η εξερεση
το τρπου αµοιβς σως δεν ε ναι τσο δσκολη, πως εκ πρτης ψεως φα νεται. Εν υπρχει διθεση κατλληλης προετοιµασ ας των εκπαιδευτικν, ττε µπορε να βρεθον οι αναγκα οι οικονοµικο προι. Μια πρτη σκψη θα
µποροσε, σως, να αποτελσει η ντληση πρων απ το εκστοτε κοινοτικ
πλα σιο στριξης  η χρησιµοπο ηση αυτν που διατ θενται για την «ενισχυτικ
διδασκαλ α», την οπο α θα µποροσε –και κατ την ποψ µας πρπει– να
αναλβει ο ασκοµενος εκπαιδευτικς (και χι διος ο διδσκων), ο οπο ος ενδε κνυται να συµβλλει και στο θεσµ τς νταξης.
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;µως, ανεξρτητα απ τον τρπο ελαχιστοπο ησης τς οποιασδποτε δαπνης, το ερτηµα: Πρακτικ σκηση πριν  µετ τη λψη το πτυχου, χει
–κατ την ποψ µας– µ α και µνη απντηση και µλιστα κατηγορηµατικ:
Οπωσδποτε πριν. Τη θση µας αυτ την στηρ ζουµε στην ανγκη να λειτουργε η πρακτικ σκηση αυτς τς µορφς, αφενς µεν, ως διαλεκτικ σχση θεωρ ας και πρξης ταυτχρονα –ε τε προς επιβεβα ωση ε τε, αντιθτως, προς διερενηση αµφισβητσεων των κατ περ πτωση θεωρητικν προτσεων– και,
αφετρου, ως διλογος µεταξ οµλογων ασκοµενων και χι µεταξ ενς
ασκοµενου και ενς επιβλποντος διδσκοντος.
Σηµεινεται τι, σε περ πτωση που υιοθετηθε η λση τς ολοκληρωµνης
προετοιµασ ας των εκπαιδευτικν στο πλα σιο τς τετραετος φο τησης, ττε
κθε τµµα, που χει τη δυναττητα διορισµο πτυχιοχων του στην εκπα δευση, θα πρπει στο τελευτα ο τος να δηµιουργσει δο κατευθνσεις σπουδν
και αντ στοιχων τ τλων: µ α αµιγς ακαδηµαϊκ και µ α εκπαιδευτικο προσανατολισµο, στε να µπορε να υπρξει αντ στοιχη επιλογ εκ µρους το κθε
φοιτητ [17]. Η νσταση, για το ποια θα ε ναι η «τχη» αυτο που θα αλλξει
γνµη µετ τη λψη το πτυχ ου του, καταπ πτει, εν προβλεφθε δυναττητα
εγγραφς του στο τος ( εξµηνο) στο οπο ο δεν φο τησε.
ς) Ο τρπος προετοιµασ ας το φοιτητ δεν ε ναι ανεξρτητος απ τον τρπο διορισµο το καθηγητ του. Αυτ αποτελε να λλο ζτηµα, που συνδεται τσο µε τον τρπο δρυσης και στελχωσης των Τµηµτων των Α.Ε.Ι. σο
και µε την τακτικ τς εν συνεχε α οργνωσης των προγραµµτων σπουδν, τα
οπο α εκπονονται σε συνρτηση µε την επιστηµονικ ταυττητα των µελν
∆.Ε.Π. που υπηρετον κθε φορ σ’ αυτ και χι µε την προοπτικ κλυψης
των αυριανν αναγκν των εκπαιδευτικν που προετοιµζουν. ;µως, ακµη
και αν τα προγρµµατα σπουδν προσαρµοστον στις ανγκες τς αγορς εργασ ας, οι ανγκες των νων ανθρπων για µρφωση θα εξακολουθον, δυστυχς, να µη λαµβνονται υπψη.
ζ) Η επ’ ευκαιρ α δρυση, οργνωση και λειτουργ α τµηµτων, η οπο α και
αποτελε τη µ α ψη το νοµ σµατος, διτι υπρχει και η λλη, η οπο α αφορ
στην κρατοσα κατσταση ως προς τις διαµορφωµνες «ταυττητες» των Τµηµτων. Η αντιµετπιση και το ζητµατος τς διατρησης  τς προσαρµογς τς
ταυττητας ενς Τµµατος χει προτεραιτητα και πρπει να αποτελσει αντικε µενο µιας γενικς κριτικς θερησης, δεδοµνου τι η ταυττητα αυτ καταξινεται  απαξινεται ταν συνδεται και µε την προσβασιµτητα στην αγορ εργασ ας, η οπο α και αυξνει, συνεχς, τις απαιτσεις της. Dλλωστε, ε τε η πραγµατικ  τεχνητ απαξ ωση ενς Τµµατος ε τε οι κοινωνικς ανγκες(;) στηρ ζουν και την επιχειρηµατολογ α για τη δηµιουργ α νων εκπαιδευτικν µονδων.
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η) Ββαια, υπρχουν και λλα ζητµατα, πως τα εξς:
i) Η θεωρητικ εκπα δευση και η πρακτικ σκηση λων των εκπαιδευτικν, στε να ε ναι σε θση να υπηρετσουν το σηµεριν σχολε ο τς «νταξης»
το µαθητ µε ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες [2], το αλλοδαπο και το µαθητ το οπο ου η οικογνεια παλιννοστε [30@ 31].
ii) Η παντελς απουσ α  η ελχιστη παρουσ α στα προγρµµατα σπουδν
των καθηγητικν σχολν γνωστικν αντικειµνων, πως αυτ τς Περιβαλλοντικς Αγωγς, γεγονς το οπο ο αποτελε αρνητικ παργοντα για τη «µρφωση» περιβαλλοντικς συνε δησης. Το διο, ββαια, ισχει και για το λλειµµα που
αντιστοιχε σε κθε κοινωνικ αξ α.
Yσως, λοιπν, θα πρπει, αντ … να κυνηγµε φαντσµατα µε συνεχ επιβρυνση των πολιτν, να εξετσουµε το ζτηµα τς εισαγωγς –και στην τριτοβθµια εκπα δευση– τς διαδικασ ας ανπτυξης τς περιβαλλοντικς συνε δησης µσω δο δρµων. Αφενς µεν, µσα απ τη διαθεµατικ και ολιστικ προσγγιση γνσεων που συµβλλουν στην απκτηση βιωµατικς ορθς συµπεριφορς των νων ανθρπων απναντι στο δικ τους παρν και το µλλον των
παιδιν τους και, αφετρου, µε τη ζωνταν παρουσ αση και ανδειξη προσπων και ργων που σβονται τον λλο. ∆ιτι, η περιβαλλοντικ συνε δηση δεν
αποκτται, π.χ., µε τη συγκντρωση τς πλαστικς σακολας απ την παραλ α
–παρουσ α τς τηλερασης–, αλλ µε την ενηµρωση για τον τρπο λειτουργ ας
τς «γραµµς» παραγωγς, διθεσης και χρσης το προϊντος αυτο, απ’ αρχς µχρι τλους. ∆ηλαδ, ξεκινντας (τσο για το προϊν αυτ σο και για κθε λλο) απ τον ερευνητ που εφηρε το αρχικ υλικ, αυτος που εµπλκονται στην παραγωγ, διαφµιση, εκµετλλευση και τον τρπο χρσης διφορων
επικ νδυνων για την υγε α προϊντων (τα οπο α παργονται µε βση την αρχικ ανακλυψη) και φθνοντας στην απκρυψη, κλυψη  δικαιολογ α των τυχν επιπτσεων. ;µως, πριν απ τον ερευνητ βρ σκεται αυτς που –κατ τη
διρκεια το σχετικο µαθµατος– στηρ ζει τη διδασκαλ α του πνω στη διακρυξη τς σνδεσης το Πανεπιστηµ ου µε τα συµφροντα που διαµορφνουν
τον τρπο λειτουργ ας τς αγορς εργασ ας. Μιας αγορς µσα στην οπο α κινονται και οι «αρµδιοι» που πληρνουν (µε χρµατα και φορολογουµνων
µη υπεθυνων για την περιβαλλοντικ κρ ση) την δρυση µονδων και συστηµτων η λειτουργ α των οπο ων συνεπγεται παντς ε δους επιπτσεις. Π.χ.,
κατασκευ, λειτουργ α/χρησιµοπο ηση πυρηνικν εργοστασ ων, χηµικν και
λλων µορφν πλων και συστηµτων, ε τε για «επανεξοπλισµ» [32] και «δισωση» το πλαντη που κατοικοµε ε τε για «προετοιµασ α»... ξνιων πλανητν. Ββαια, µεταξ των επινοσεων αυτν περιλαµβνεται και η λειτουργ α
συστηµτων µε αντιφατικς για τη χρησιµτητα  την επικινδυντητ τους το-
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ποθετσεις, πως συµβα νει µε τα µεταλλαγµνα προϊντα (κατ’ λλους «θεϊκ» και κατ’ λλους «διαβολικ» δηµιουργµατα). Πρκειται για δρσεις
τς... «Γεωµηχανικς»(;), πως το: H.A.A.R.P. (High frequency Active Auroral
Reasearch Program-Υψηλς Συχντητας Ενεργ Σελαϊκ Πργραµµα), και λλες –επιπδου Νµπελ– «επινοσεις» της [33]. *τσι, απναντι στην προσπθεια το ανθρπου για «ανακατασκευ/επισκευ» το πλαντη [32], αντιπαρατ θεται το επιχε ρηµα τι νας ττοιος στρατηγικς σχεδιασµς δεν αντιµετωπ ζει α τια, αλλ «ρυθµ ζει» τις συνπειες, βραχυπρθεσµα (µε κρδος ποιων σµερα;), παραβλποντας  αγνοντας τις µακροπρθεσµες επιπτσεις. Σε
κθε περ πτωση –και ανεξρτητα, απ το ερος των ειδικν γνσεων που
πρπει να διαθτει κανε ς για να κατανοσει την ννοια τς Γεωµηχανικς–
µπορε να χει µ α «πρτη γεση» απ την εικνα και µνο το εξωφλλου
τς *κθεσης (δηλαδ, χωρ ς ανγνωση τς κθεσης), η οπο α σηµεινεται
στην παραποµπ 32.
Εποµνως, θα πρπει να διερευνηθε ο τρπος καθιρωσης µιας διδασκαλ ας
µε πολυεπ πεδη-ολιστικ µορφ, στε ο σηµερινς φοιτητς –ως αυριανς ερευνητς– να ε ναι σε θση να παρακολουθσει τις απψεις για λες τις πλευρς
των ερευνητικν προτσεων συµπερασµτων και «φηµν»(;) –συγχρονικ και
στο πλα σιο το διδακτικο διαλγου και χι µσω µιας ανεθυνης(;) πληροφρησης  παραπληροφρησης. Ενς διαλγου, τον οπο ο θα διευρνει και θα καταξινει η συµµετοχ σε συνεργατικ διακρατικ-διαπανεπιστηµιακ ερευνητικ προγρµµατα υπρ λων των ανθρπων και χι υπρ των ολ γων και εις βρος των πολλν.
iii) Η επιµορφωτικ στριξη και η συνεχιζµενη εκπα δευση/κατρτιση το
εκπαιδευτικο, ο οπο ος µχεται µε µνο πλο τη φιλοτιµ α.
iv) Η προµθεια τεχνολογικο εξοπλισµο των εκπαιδευτικν µονδων και
η µη χρησιµοπο ησ του απ το αρµδιο προσωπικ (εκπαιδευτικ-τεχνολογικ).
v) Η αξιολγηση και η εισαγωγ στα Πανεπιστµια [34].
vi) Η πριµη παροχ γνσεων στους µικρος µαθητς µε στχο την σο το
δυνατν ανξοδη και σντοµη νταξ τους στους µηχανισµος στριξης τς αναης κερδοφορ ας κ..
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