EκπαiδεUσn

τιq χα]ρεq τηq ΕUρωπα[Κηq'Εvωoηg, δεv λ0voυv τα πρoαΜα πoMdg φoβληματα αφo0 δεv τα αWLμετωrτ(ζoυv

και ιδεoiιoγiα

ρ6q απλd τα "εξoρK[ζoUV"'
Πωq αΜιωq μπoρε( καvε[q vα δει τoug ιoyυριoμo1q
αυξαvεται γιατ( εxει αυξηΘε( η τιμi
6τι τo πρoι6v u

Χ,

ατιg dMεg γιΔρεq τηq Ε'Ε παρα τηv εμφαvη διαφoρα οτoυq, μιoΘolq' για τouq oπo[oυq καμb αvαφoρα
για o0γκλιoη δεv γ(vεται.
Επ[oηq, πληρηq απooιιΔπηoη υπαρyει,μ6yρt και oη-

τoυ

Καt

0l

.

τoυ ΕυριΔ
μερα, ΥLα τov κ[vδυvo απo-oταΘερoπofioηq
απ6 τα δημ6otα yρ6η καΘε Χ6ραq'
Aoφαλιlq αυτd αφo-ρoav τηv κ6θε γιbρα' Δεv μπoτα γρ6η τηg EMdδαg, θα
ρε(. o ΓαΜoq vα πληριΔoει για
o
Γερμαv6q αφoa η yιbρα
6μωq, vα πληριΔoεt

μπoρo0oε

τoU μαq αρπαξε τo pυo6, oτη δtαρκεια τηq γερμαvικηq'
κατoyηq, τoυ 1941-44 (Περαoμ6vα ξεyαoμ6vα και τιΔρα

πια παραγραμμ6vα).

Η απoπληρωμη τoυq 6μωq ε[vαt o[γoυρα επιτακτικη
και εfuαt επ[oηq o[yoυρo 6τt υπdρyει κ[vδυvoq αvα[ρεσηq' τoU Ευριil oτηv πραξη oε περ[πτωoη πoυ κ6πotα
δεv μπoρ6,oεt vα τα εξoφληoει (πρoφαvιΙlq μετα
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κdπoto Tαμε[o;
To ΕυριΙl λoιπ6v yωρ(q ικαvo1q' voμιoματικolq' μηyαvιoμolq, τ6oo oε κεντρικ6 6oo και oε περιφερειακ6
επ[πεδo, yωρig κotvη εξωτερικη πoλιτικη, yωρ(q' κoιvη
6.μυ-vα, γωρ[q πoλιτικη γtα τα δημ6oια xρ6'η κdΘε xω-

εvιαb oε
ραg, δηλαδf oτo βαΘμ6 πoυ η Ε.Ε δεv γ(vεt
dλεq τιg διαoταoει9, κατω aπ6 τιg διεθvε1g ανταΥωvιστικ6'q oυvΘη-κεq, Θα κιvδυvεaoει, Θα κλυδωvιoΘε[ πoM6g

τηq Λατιvικηq Νoφoρ64 και μακ6ρι vα μηv 6yει τηv τ0yη
1865 aπ6 τη ΓαΜ[α, τo
τo
(δρ0Θηκε
μιoματικηq'Εvωoηq,
B6'λγιo, τηv Ελβετiα Και τηv lταλiα'H yιΙlρα μaq πρooyιΔo'αυτη και η δραγμη μαq' ταυ-τ[oτηκε με τo ΓαΜι-

ρηoε

κ6 Φρ6γκo), μιαq πρι'bιμηq, Ευρωπαtκηq''Εvωoηq'

η

oπo[α διαλ0-θηκε μετα απ6 κ6πoια yρ6vια κ6τω απ6 τo
βαρoq τoυ A' Παγκooμbυ Πoλ6μoυ.
'oλα τα παραπ6vω μaζi με τηv πρ6oφατη μεγdλη
διεaρυvoη τηq Ε.Ε με τηv εrloδo τωv δ6κα v6'ωv yωρωvαπ6 ικαvη μεταβατικη
μελιΔv, η oπo[α δεv oυvoδεIτηκε
περ[oδo olvδεoηq αυτωv για oaγκλιoη τωv oικovoμιιbv

τoUζ KαL εμπ6δωoη τωv ΘεoμιΔv τηq Ε'Ε, πρoκαλo1v

πoM6g αvηoυγbq γtα τo Ευριb'
Πρ6πει vα αvαΘεωρηθolv αρκετα πραγματα Και επLπλ6,ov απ6 εδιΙl και π6'ρα vα μετρ6 η Ε.Ε τηv καΘε κ[vηoη

τηq

με κριτηριo τo μ6Μov τηq,.
Σiγoυρα τo [δto πρ6πεt vα πραξει καt η yιΔρα μαq

τηq, αWαΥωvLoτικ1τηταq
ξεκιvιΔνταq απ6 τη διαoφαλιoη

τωv ελληvικιΔv πρo[6vτωv oε εvδεy6μεvη 6vταξη τηq
Τoυρκ(αq oτηv Ε.Ε.

Δρ.

καΘηγητdg φυοrκrjg αγωγlig

Nrκιiλαog Tρrπιiδηq ο Ms Nlκ6λαog Mαραyκιig
ο Mαρfα Παπαδoπofλoυ
rδεoλoγiα απoτελεf oυoιατtκ6 oιotxεfo κιiΘε κorvωviαg'
ΩE γεvrκd5 6ρo5 πρωτoxρnοtμoπoιιiθnκε απ6 τov
Bacon.

Tov 19o αtιivα xpnotμoπorfiΘnκε oτo xιilρo τng φιλoooφfαg
on6 τo γdλλo Destutt De Τracy πρoκειμdvoυ vα πρooδιoρfoει
τnv επtoιfμn τωv ιδειilv πoυ Θα αnoκ<iλυΠτε τls πρoκαταλιiψεrg
τωv αvθριδπωv.
Kατd τov iδιo, ΘεμελrωτιiE τoυ ι5ρoυ Θεωρεiται o φιλdooφog
Cοndilliac' H μειατρoπ6 τoυ απ<5 γεvικ6 οε ειδικ6 6ρo καt n με-

ταθoλli τoυ οε μdoo καt εργαλεio ερμnvεiαg τng κoιvωvtκιiE
πραγματtκ6τnταE oφεiλεται αιov Marx o oπofos τn θεωρo6οε

uψευδri ουvεfδnσn) στnv πρooπιiθεrα τoυ αvΘριilπoυ vα λ6oεt με
τov voυ τιs αvιtφιiοεtE πoυ δεv μπoρεi vα λ6οει με τnv πριiξn'
Kατιi τov N' Πoυλαvτzιi, οκon6E τng rδεoλoγiαg oε αvιιδtαoιoλ6 πρog τnv εntoι6μn, εivαι n απ6κρυψn τωv πραγματtκιirv
αιπιΘdoεωv καl n αvασυYκρ6τnof τoυg oε
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επfnε_

noραγ6vιωv, πoυ μπoρoιiv vα πλιiοoυv τιE nα-ρααιιiοεts τoυs με
υλtκ<i τtg nραγματrκdE αxdoεtg καl vα Ιls εvσωμα-τιirvoυv oτnv
εv6τnτα τωv oxioεωv εν69 αxnματtoμoιj.
Συvεxizoιπαg καvεfg τn BιBλroγραφικli dρευvα θα μπoρo6οε
vα oυvαιπtioεt μια nλεrιiδα oρroμcilv ot oπoiol Θα εivαι αιπioroι

xoι με τn Bαoικιi φιλoοoφrκf τoπoΘ6τnon Και τo nρooαvατoλι_

oμ6 αυτιiv Πoυ τoυs δivoυv. o oριoμι5E αιov oπoio καταλ6ξαμε
εμεig oιnv παρoιiοα εργαoio, με κρπriρto τουE οκonoιiE τng, εfvαt αvαλυτlκ6E και πρooφdρεται εrδικιi γrα τnv αvιiλυοn τoυ φαlvoμdvoυ τnE ιδεoλoγiαg.
ΘεωρoιJμε ωE ιδεoλoγiα 6vα oιioιnμα ιδειilv καt αvαΠαραoιιioεωv noυ απoτελεi τnv oυvoλικi αvαπαριioταon (πρood1γton) τnE nραγματικ6τnταg. Eivαr o τρ6πo9 με τov oπoio αι'τrλαμBαv6μαoιε, καταvooιiμε καt καταoκευιizoυμε Ιn φυoικιi καt κoι

vωvtκri πραγματtκιiτnτα, μdoα απ<i τn δrαρκιi καΘnμεριvri xρnoι
απαμoπoinοf τns Yια τnv παραγωγ6 τωv αγαθιilv πoυ μαs εivαt
τo
απ6
και
rδεoλoγfα
κυρiαρxn
τnv
ρα(τnτα. Συvαnαρτizεται απ<j
οιjvoλo των επιμdρoυE ιδεoλoγrιilv noυ αvαrπ6οοoιπαt αιo πλαiσιo μιαs κoιvωvfαg. or εnιμdρoυ5 rδεολoγiεg μπoρεf vα εivαt
ταυτtoμivεE ti καt αιπiΘετεs με τnν κυρiαρxn, πιivιωs ουvυπιiρxoυσεs.

Στrg οιi1xρovεg αvαnτυγμdvεE κoιvωvfεg n κυρiαρxn rδεoλoγiα παρoυorιizει μtα τdon μετατ6πtong απ<1 τtg καΘαυτ6 αvιi-

ooλoκλti'
γκεs τoυ ατ6μoυ μdοα oιnv κotvωvfα, οε τιiοn γrα τnv
Η
ιiπoψn αυτri
τng
τns
nρoοωπtκιlτnταE,
μ6ρφωong'
μdoω
ρωσn
Θεμελrιilvεr μtα oυμαvlαlκti πρoodγγιon για τnv εκnοιδευτικιi
tooπoλtτεfα καr αξroκpατiα. Στnv πρoodψιon αυτιi n ολoκλfρωσn τns ΠρoσωΠtκ6τnταE εκλαμθdvεται ωg τo μdoov πoυ θo 8on'
Θ6οεr τo ιiτoμo vα εvταxΘεf αro uoιjoιnμα αnoαrιιiλnοn' ιiroιε vα
oυμB<iλεr ατnv nρ6oδo τoυ oυv6λoυ'
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ivα φαιπαoτικιj

δo εv6E oxετtκιi oυγκρoτnμdvoυ λ6γoυ. Mε τov τρ6πo αυτ6
πρoοδtoρizεται dvαg vdog oρizovταg αια 6rι6ματo τωv δριilvιωv

Kατιi τov A. Kαzαμiα τo πλαioιo μιαg μελλoιτrκfE εκπαlδευτtκtiE πρooπτtκιi5 πρooδroρizεταt απ6 τρεtE τoυλιixιoιov Bαοt-

κoιjs ιiξovεc:
α. τov oικovoμlκ6-αvαnτυξrακιi, ιinoυ n απoτελεoματtκιiτnτα
τng εκπαiδευοng πρooεψizεταt oιo πλαfoto εv6g φrλελε6Θερoυ /
vεooυιτnρtτtκo6 oxnματιομoιj
B. τov δrκαιακ<1, μ6oω τn5 πρoαγωγιi5 τnE κoIvωvικιiE δtκαtooιivng oιo xιirρo τnE εκπαfδευong, πoυ oυvεπιiγεταr δrαoφdλrοn
τng παρoxtig iοωv ευκαIρtιilv οε <iλα τα ιiτoμο, oε 6λε9 τιE θαθμi
δεg εκπαfδευοnE καΘιilg επiong καt δικαtιiτερn καταvoμti τωv
αγαΘιiv τn5 παιδεiαg
γ. τov παtδαγωγtκιi, πoυ συvεΠdγετol απoτελεοματtκιiτnτα
καt παιδαγωγtκ<i εκουμρovroμ<i. Mε τoυE 6ρoυ9 oυτo69 νoεiτor
n αvαΘειδρnοn, n αvαvfωon κα1 n αvαΠρoσαρμoγfi τωv εσωτερF
κιilv διαδtκαorιilv τng εκnαiδευong, o καΘαριi δnλαδιi nοrδαγωγι
κιig τoμdαg τoυ εκπαtδευτικoιj συαliματos.
o Ηargreaves Θεωρεf πωg n οιjγxρovn εκΠαrδευσn εivαt
dvιovα ατoμtαιtκιi με oυvdπεtο ol κotvωvικdg λειτoυργiεg τng εκnαiδευong vα dxoυv xιiοεt τnv αξiα τoυg. ΠαριiΜnλα ol κoιvωvικdg αvιοιiτnτεg nαρoυotιizoυv μtα iιτovn τιiοn δtειjρυvong. Στo
εnfπεδo πoυ ot ειοoδnματtκιi5 αvtoιiτnτεg oφεiλoι.ταt Kαι αvταvακλo6v τιg δrαφoρiE σto εΠirΙεδo τωv γvcjοεωv και τωv εtδικoιtiτωv, εivαι πρoφαvdg Πωs μlα πρoοπ<iΘεtα μεfωσns τωv διαφoριilv αυτιδv Θα looδυvαμoιjοε με θελτiωon τoυ επtπdδoυ 1νιδοε_
ωv. Γι' αυτι1 επr8ιiλλεται vα υnιiρξoυv ρrzικiE αΜoγig στo εΚΠαιδευτtκ<i oUαιnμα με τn μoρφli τng nεtoαγωγrig τoυ αvιαγωvtoμoιi
καt τnE επtλoγιig,.
ΣτιE xιδρεE τns EυρωrΙαΙκiis'Evωσns καl στnv Eλλιiδα, παριi τnv 6παρξn Iδtωτtκ6v oxoλεfωv, δεv υπιiρxει πραγματικιig
αιταγωvroμ6g, λ<1γω τoυ 6τr μιivo τα ειjπoρα Παlδld dxoυv τnv
δυvατ6τnτα επrλoγ69. Aπ6 τnv ιiλλn, τo κ6αos τns μεfωong τnE
πotιiτnταE τnE εκnαiδευons τo Uφiσταvtαι μ6vo τα δnμ<1οια αxoλεiα' H δnμ6oro Παlδεiα τελματ6vει αιo πλαiοιo μrαg vooτρoπiαg
πoυ εivαι εvαιπfov κιiΘε 6ελτiωong τoυ εκπαtδευτικoιJ oυαιιiματoE. Aυτ6 oφεiλεταl oε μεγιiλo BαΘμιi crιo ιiτt ot εκπαιδευιικof
δεv dxoυv κivnτρo να θελτιιirooυv τtg γvιioεrE τωv μαΘnτ6v τoυs.
H μετα6oλri στn Πιo Πdvω vooτρoπfα μΠoρεf vα πρodλΘεr

o αιπαγωvtσμιiE και n επrλoγri.
τωv μαΘnιιilv καl o! εκτΙμfiσειs τωv

μ<ivo εφ6oov γivεr απoδεκτ6s

Aυτd δεixvoυv ot επtδ<1oειg
γovdωv' Tα δnμιioια σxoλεfα πoυ αvιtμετωπizoυv αιπαγωvιομ6
απ<i τα tδιωτtκιi αvεBdzoυv σnμαvΠκd τnv απιjδooιi τoυg. o ρ6λog φυοικ<i τoυ nλαιoioυ τng oIκoγdvειαg Θα πρ6πεr vα Θεωρεiταt
δεδoμdvog.

o

αvιαγωvrομ6g αιo επiπεδo τng εκnαfδευonE δεv μπoρεf
vα ixει oxdon με τov ανταγωvrομd oιo επiπεδo τng otκovoμiαg.
Kατιi τnv n Θεωρiα τoυ AvΘριδπιvoυ Kεφαλαioυ,, ol δlαvonτlκds
tκαv<iτnτεg τωv ατιiμωv αΠoτελoιjv τn οnμαιπtκιiτερn επdvδυοn
ψα τnv oιι{ovoμικti αvdrπυξn μrαg xιilραE.
Η A. Φραγκoυδιiκn τovizεt πωg n εκnαiδευσn, n μ6ρφωσn
καt n εξειδfκευon τoυ αvΘρ6πtvoυ δυvαμικo6, απoτελεf σnμovtF
κιj αιotxεio τoυ αvαπαραγ6μεvoυ κεφαλαioυ μrαE xcirρα5, οnoτελεi nεnivδυon,, απoτελεf μdρo5 τoυ εΘvικo6 πλoιjτoυ. Σε αl<don
με τnv nαραπιivω ιiπoψn κατα6<iλλεται πρooπιiΘεrα γrα επiτευξn
εκπαtδευτlκιig ιο<iτnτα5, <lσ6τnταs τωv εκΠαιδευτικιilν ευκαrρrιilv,
με τo εnxεiρnμα dτr Θα αξronoιnΘo6v για τnv olκovoμtκ6 αvιiπτυξn τα απoΘdματα δlαvonτικod πλoιjτoυ πoυ δIαθdτεt n κιiΘε
xι6ρα, αλλιi μdvoυv αvεκμετιiλλευταr'
Trg τελευταiεg δεκαετiεE ot κotvωuκdg κατακτfoεtE εv<ivιια
oιtE αvtoι'τnτεg συvδυdzoιπαι με τnv επiκταon τns υΠoxρεωτtκ6s
εKπαiδευσns, τnv αvιirπυξn τoυ σxoλικoιj δικτιjoυ o' <jλn τnv επlκριiτεια και τnv αιJξnon τoυ μoθnτικoιi πλnΘυoμoιi, με στ6xo τoν
εκδnμoκρατtoμ<iO τoυ Θεoμo6 τoυ oxoλεioυ. H εniτευξn αυτ<6v
τωv αιιjxωv δεv τρoπoπofnoε τnv κoιvωvlκιi oργιivωon και ιεραρxiα. or επιτευxθiιπεg αι<ixot φαivεταl Πωs 6Ιαv αvαYκαioι
πρoκεtμ6voυ n otκovoμiα vα λεtτoυργtioεl με δlαφoρετlκd τρ6Πo, Πρoσαvατoλroμivn Πρos dλλεs εΠtδt6ξειS. o εκδnμoκρατl-

oμιiE τng εκπαiδευong oυvδdεταt με τtg αv<iγκεg τnE otκovoμικfiE
αvιirπυξng και, κατιi oυvdπεια, n εκπαfδευon Θεωρεiταr o κυρ16τερoE μοΩιig YΙα τnv olΚovoμrκιi αv<iπτυξn μrαg xιilραE γι' αυτ6
και κιiΘε επivδυon για τnv εκπαiδευon Θεωρεiται επr6εBλnμdvn.
ΑπdτoκoE τng παραπιivω πρoodγψοng υnιiρξε κατιi τα τελευταiα xρ6vrα n πρooπιiΘεtα δnμroυργfαg oυvΘnκιδv για ιoιiτnτα

oιnv εκπαiδευon. H αvιlλυon και n Θιjοn τωv foωv ευκαιριι6v

oιnv εκπαfδευοn εκφριizεταt με διαφoρετtκιi οnμαofα ωE dκφραοn τnE δtαφoρετικfg φιλoooφtκfg Θειδρnong. Η πρoοπιiΘεrα δnμroυργiαE oυvΘnκcδv lσ6τnταs απoδεικv6ει εκ τoυ αvιιΘιjτoυ τnv
6παρξn τωv αvιοoτ6τωv oιnv εκπαiδευon. H θαorκfi μoρφιi αvι
ο6τnταg oιtg εκnαtδευτtκdE ευκαrρiεg εivαt αυτfi noυ παρoυotιizετor μεταξιi τωv κoιvωvικι6v τ<iξεωv, τωv φ6λωv, τωv φυλ6v, τωv
oικovoμtκι6v oιρωμιiτωv . H δrαφoρoπoinon γfvεταt φοvερ6 σε
αρκετo69 τoμεΙg τng εκπαtδευτικιiE δrαδrκαoiαg.

Κατιi τn viα κotvωvtoλoγικti ovιiλnψn n tο6τnτα (πts εΚΠαF
δευτικd5 ευκαtρiεg δεv εivαt τfnoτε ciΜo ond μtο δroφoρετrκιi

αιιion απdvαιπt oιn δtαφoρoπoinon τωv

μαΘnτ<δv.

H to6τnτα oιtE

ευκαιρfεg oτnv εκnαiδευοn 6μω9 εivαr αvιiφικτn ο' dvα oιjoιnμα
πυραμιδrκιi, αvιαγωvIoιtκ6, εΠlλεΚ1κd, με μεγιiλεg κoιvωvικootκovoμικdE καt πoλιτtoμικiE διαφoρ69. Απαtτoιjιταt ριzικdg αλλα_

γfg oιo επiπεδo τng αxdon5 μαΘnτιi _ σxoλεfoυ, τng oργιivωong,
τωv oκoπιilv l(αl τoυ 1νω(πlκoιi περιεxoμdvoυ τng εκπαtδευτtκιig
δrαδlκαofαg. H to<jτnτα ευκαιρl6v εμnεδdlvετοr 6ταv τo oxoλεfο
παρ6xεt ατoμtκιi σε κdΘε μαΘnτfi foεg ευκαιρfεg δivoντιiE του αυπoυ τoυ λεfπεr για τnv αvιiπτυξn τoυ γεvετtκoιj δυvαμtκoιj τoυ.

τ<j

Blβλloγραφiα
1. Toαoioηg. Γ. Δ. (1984)' " xρηστιι<6 ΛεξιΚ6 Κoιvωvιoλoγ[αg,,
Gutenberg, AΘηvo

2' Rude. G' (1980)' <Ideoιogy and Popuιar Protesb', Pantheon, New
Υork
3. Πouλαvrζ6g. N. (1975),
Θεμ6λιo' AΘηvα

"Πoλιτικri

εξoυoiα και κoιvωvικ69 τdξειg,'

4' Καζαμidζ' A., Καooωτ6κηq' M. (1995), " Eλληvικi Εκπαiδευoη:

Πρooπτικ69 Avαoυγκρ6τηoηg και Εκoυγ11ρovιoμoa n, Σεiριog,

AΘrivα

5' Hargreaves. D' H' (1987)' (Deschoo/ers and New RomanticsΣ,
Rutιedge and Κegan PauΙ, London
6. FΙιtnet, A. (1970)' uAυταρχικi η φιλελeιjΘερη αγωγri;
AΘηvα ,μτφ
",
7. Tριλιαv6g. A. (1997)' uH κριτικi oκ6'ι!lη και η διδαoκαλ[α τη9"' AΘηvα

8. Παπαστ6μ0υ. Σ' (1994)' <Eγyειρfδιo κoιvωvικηg ιpυ11'oλoγiα9,'

oδuoo5αg, AΘfivα
9' Schuιtz. Th. (1968)' <capitaι: HumanΣ, ιnternationaι Encycιopaedia
of socia, sciences' Νew Υork
10' τριπ6δη9' Ν.' 2005' Iδεoλoγικ69 επιδρ6oειq oτηv ειδικfi φυoικη
αγωγη oτηv EΜdδα τov 20o αιιilvα, Διδακτoρικη διατριβη, AΘfivα
11' Schuιtz. τh' (1s68)' <Investment in Human CapΙtab', American
Economic Review,57
12. ΦραYΚoυδ6Kη. A. (1985)' uΚoιvωvιoλoYiα τηg Εκπα[δευoηg>, Παπαζηoηg' AΘηvα
13' Tζ6vη' M. (2001)' nΘ6ματα Κoιvωvιoλoγfo9 τη9 Παιδεiαζ,, ΓρηY6ρηζ' AΘivα
14. Banks. o. (1987)' <H κoιvωvιoλoγiα τηg εκπαiδευoηgΣ, Παρατηρητfig, Θεoooλoviκη' μτφ
15. τζdvη. M' (1993)' uH κυριαρχ[α τωv κivητρωv: η κoιvωvικη πρo6λευoη τωv μελιλv ΔΕΠ τωv ελληvικ6Jv AΕιΣ, ΓρηY6ρη9, AΘηvα
16. nαμoυΚτσ6Yλoυ. A. (2001)'
υπo11ρεωτικιf εκπαiδευoη

"Εwιdxρovη

- ζiτημα πoλιτικη9 επιλoγηg και 6μ μ6vo",, Γρηγ6ρη9, AΘrivo.

17. Παμ0υΚτσ6Υλoυ' A. (2001), <ΔιαΘεματικ6 εκπαιδευτικ6 υλικ6 για
τηv ευ6'λικτη ζιiιvη,, γ11ρ11g, Παιδαγωγικ6 lvoτιτoaτo, AΘηvα
18. τζdvη' M. (1988)' ,ξoλικη επιτυyiα, ζ1τημα ταξικη9 πρc,6λευσηζ

και κoυλτoiραg,' Γρηγ6ρηg AΘηvα

15

