To εχπα]δευτ ιn6 οιiοτημα τη5 EλλdδαE
nατ6, τ0γ 20o αιιfγα
Tοu Nrκoλαoυ Tρrπ6δη, Δrδιiκτoρα Kotvωπoλoγiαq, Kαθηγητri Φuοrκ{g Aγωγ{q

λεrτoυργiα τη5 εκτrαiδευoη5 oτη δlαδlκαoiα ανα_

ταραγωγη5 δεν μπoρεi να πρoσεγγlστεi μdoω
τηg πoooτικη5 δlε[oδυoη5 των αxoλlκcδν μηΧανloμι6ν καl τη5 τυπlκη5 δoμ(5 τη5 δlδαoκαλfαg.
Γlα να πρηματoτrolηθεi'αυτd ατrαlτε[ταl o προαδloρloμ65 των lδIαlτερoτητων τη5 lδεoλoγ[α5, 6πω5 αυτη

εντυπc6νεταl oτηv παlδαγωγlκ( δραoτηρr6τητα.
Στην Eλλdδα, κατd τoν 20o αlωνα, η εκπαiδευoη ε(6ναν
εξ61ω9 εlδlκ6 ρdλo oτη δlαδlκαoiα ανα1ταρηωxε
γη9 των ταξrκcδν oxdoεων. To γεγoν65 αυτ6 καθεαυτ6
εντoτriζεταl ΧαραKTηρΙσTIKd oε δυo oτolxεiα:
α. σTην εloηωγη ενd5 νιioυ καταoκευαoμ6νoυ γλωoolκo6 oυoτηματo5 ξdνoυ Trρos TηV καθoμlλoιiμενη γλc6o-

σα Kαl

β. oτον dντoνo πρoαανατoλloμ6 τoυ εκπαlδευτlκo6
oυoτηματo5 πρos Tα κλαolκd μαΘ(ματα oε βdρo5 τηg
ετrloτι]μη5 KαΙ Tηs τε1νικηg.
Tα oτoIxε(α αυτd, τroυ 1αρακτηρiζoυν την ελληνlκη
εκπα[δευoη ακ6μα καr oημερα, αvτανακλo6ν Tην Kolνωνlκ( λεlτoυργiα τoυ εκτrαlδευτlκoΟ oυoτ(ματo5 oτην Ελλdδα. ΠρooδIoρiζoυν τlg μoρφds αναπαρηιυγξ9 πoυ εξυτrηρετoιiν τα oυμφfρoνTα Tων κυρiαρxωv κolνιυνtκc6ν

oμdδιυν.
ol επlπτcδoεtg απd τη δρdoη τoυ5 dμιυ5 εiναl εμφανεΙg 6xl μ6νo oτην εξ6λlξη τηg εκπαiδευoηg τη5 xc6ραg
dλλα καl οτl5 lδεoλoγIκfg, τroλlτlκd5 καl otκoνoμlκd5 δoμ6s.

Oι ταξrκoi ηιiνε9 πηραν lδιαiτερη dκταoη oτo πεδio
των εκπαlδευτlκιiν Θεoμιiν (τr.1. γλιυoolκ6 ζητημα), με
απoτdλεoμα να αTroKρυφTo6v γlα μεγdλo δldoτημα ol

πραγματικi5 κoIνωνlκdg δlαoτdoεlg των lδεoλoγlκcδν
αγc6νων απ6 τη μiα καl να παραμεiνoυν ανθεκτtκd5 oι lδεoλoγlκdg δoμd5 απ6 την dλλη.
O πρooανατoλlομ65 αυτ6g λεlτoιjργηoε ω5 <μτroσ_
μεραγΩ 6ταν η ανdττυξη Tων oΙKoνoμlKι6ν δoμc6ν τρoτιoπoiηoε τl5 ανdγκεg των κυρiαρxων κolνωνIκι6ν oμdδων γlα dναν dMo τιiτro ανθρι6πlνoυ υλlκoιj, απoλ6τω5
απαραiτητoυ γlα Tην ανdτrτυξη των παρηωγlκιilν δυνdτιoλIμεωv. Παρd7ιληλα λεlτoιiργησε KαΙ σTην εξdλlξη τιυν

τικιbν lδεoλoγlιiν.'Ετot, 1ρηolμoτoIηθηκε τroλλd5 φoρd5
γlα oκoπo65 εντελι65 ξdνoυg τrρo5 τl5 αxoλlκ65 KαΙ εKπαιδευτlκd5 λεlτoυργ(εg.

oI ταξlκoi ηcδνε5 γιiρω απ6 τlg εκτrαlδευτlκd5 δoκυρ(ω9 τo περlε16μενo, την <πoι6τηTα) Tηs
dψlζαν
μd5
δlδαoκαλ(α5 Kαl τηs δrαμoρφoιiμενηg lδεoλoγiα5, τον

πρooανατoλloμd, τηg παlδαγωγrκ(5 τrρακτlκη5 Kαl/ KU_
κolρiω5, τo πρ6βλημα τη5 γλc6ooαg, με τρ6πo cδoτε η
νωνlκη λεlτoυργiα τoυ αxoλεioυ oτo oιioτημα Tηs αναTΙαρηωγηs Tων Trαρηωγικc6ν αx6oεων να παραμdνεl εντελ169 καλυμμiνη'
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Tην

ol κolνωνlκdg oυνΘηκε5 ευνdηoαν τη δlατ(ρηoη καl
αναTrαρηωγη των lδεoλoγlκων δIαoτρεβλc6oεων σTo

αxoλlκ6 o6οτημα. Αυτ6 6μω9 δε μεlc6νεl τη oημαoiα των
rδεoλoγlκι6ν ηc6νων που ανατrτιi1Θηκαν γιjρω απ6 αυτd
τα πρoβληματα καl κυρiιυ5 τo ρ6λο τoυ αxoλε(oυ oτην
αναTrαραγωγη τoυ ηolνωvικοιi καταμερloμoιj τη5 εργαoiαg

.

To εκπαlδευτlκ6 oιioτημα τη5 Ε7ιλdδαg κατd τoν 20o
αlc6να τιαρoυoldζεl 1αρακτηρroτlκd5 lδlαIτερ6τητε6 καl
lδloμoρφfεg πoυ απoτελo6ν fκτυτα αφ' ενd,5 μεv τηs Kolvωνlκη5 οργdνωoη5, αφ' ετdρoυ δε των δoμIκcδν τrρooδloρloμc6ν KαΙ Tηs κolνωνlκη5 κlνητlκdτητα5 oε d,λη την
επικρdτεIα. Eπ6μενo εiναl vα εμφανiζεται μlα <δloγκωμ6-

εκπαiδευoη/ γlα Tην oπo(α επαiρεταl η εκdατoτε τroλrτlκη ηγεoiα υπερτoνiζoντdg την.
Γlα τα ευρωτrαiκd δεδoμdνα, τ6oo των καπlταλloτlκιilν μητρoπ6λεων 6oo Kαl Tων d7rλων 1ωρc6ν τηS περlφfρεlαg, ε(ναl μαζlκη εκπαiδευoη, αφo6 παρ61εI τη δυvατ6τητα oε oημαντικη μερ(δα τoυ τιληθυoμoιi vα d1εl πρdvη>

αβαoη oτη δευτερoβdΘμlα καl τρlτoβdΘμια εκπαiδευoη.

Ατ16 την d)ιλη μερld 6μω5 εμφανi'ζεταl η παραδoξoλoγi'α

εν69 αxετlκd υψηλoιi πooooτoιj αναλφαβητIoμoιi γlα το
α6νoλo τη5 περ16δoυ.
H τrρωτoβdθμlα εκπα(δευoη, ακ6μη καl 6ταν καθlε-

ρι6Θηκε oυντηματlκd ω5 εννεξρoνη υπoΧρεωTlκ4, oδηγεf oτην παρo1η τρωτ6λεlων μcδoεων 1τoυ πρoγραμμα-

τiζoνταl με μcδμoνα τo ακαδημαiκ6 απoλυτηρlo/ πoυ Kαl
αυτ6 με τη oεlρd τoυ θα oδηγηoεl ατo πανεπloτημlακd
δ(πλωμα.

Θα πρdπεr 6μω9 να υTroγραμμlστεi πωg τo επfτrεδo
τη5 πρωτoβdΘμlαg εκτrαiδευσηs γlα μεγdλo 1ρoνrκ6 δldoτημα υτιηρδε αξloΘρηνητo. Kατd τo γενlκd επrΘεωρητη

τηg δημ6olαg εκτrαiδευoη5 Παπαμdρκoυ πρ6κεlταt γlα
<πνευματικo69 τdφoυ5>.

Αυτ6 πoυ xαρακτηρfζεl τηv ανdτrτυξη τη5 εκπαiδευσηs σTην Ε/ιλdδα, κυρiωg κατd τo δειiτερo μlo6 τoυ 20oυ
αlc6να, ε(ναl η αντiφαoη ανdμεoα σε μlα TroσoTrκιi θεαπλεΙoψηματl κη υτrερεκτrαiδευoη μ lα5 κolνιυνl κd μεγdλη9
(
την
αναλφαβητloμ6
oτov
καl,
ταυτ6xρoνα,
ημlμdφiα9
Θεlα τηg Trλεloψηφiαs τoυ πληΘυoμο6. To γεγoν6g αυτ6
oδηγεi ατ16 μdνo τoυ oε dντoνη τoλlτloτlκ( δlαφoρoπoiηση τoU λαoιi oε αxdoη με την κυρi'αρ1η κoινtυνlκη oμdδα,
μdαω δε τη9 λεlτoυργ(αg των lδεoλoγlκιδv μη1ανlαμcδν oε
μlα oαφη ταξlκη απ6oταoη. Τo πoλlτlατtκd xdoμα ανατrαρdγεταl ατ16 τo εκπαlδευτlκ6 o6oτημα.

Δεδoμdνoυ τoυ βαolκo6 ρ6λoυ τη5 εκτrαlδευτrκ(5
δlαδlκαoiα5 σTην KolνωVΙKη κIνητlκ6τητα ατ16 τη μ(α καl
Tηs γρηγoρηs δι6γκιυoη9 των μεoαiων oτρωμdτων ατ16
την dλλη, oυγκρoτεiταl μlα ατ16 Tls αTroφασlστlκ6τερε5
παραμdτρoυ5 τηg ατoolι6πησηs Tων βαoIκι6ν Kolvωνl-

κι6ν αντlφdoεων. H δlαδlκαoiα αυτη, ωs μηxανroμdg,
τρoφoδoτεiταl ουνεxιδ5 απ6 τo σ0στημα τη5 o1oλlκη5
ανdλlξη5 τoυ απd μ6νo τoυ oδηγεi oτην ανακαταvoμη

των ταξlκι6ν δlαφoρoτoIηoεων. H εμμoνη τoυ oυατηματοS σΤην αξroκρατ(α 6αον αφoρd τη o1oλlκη τrρ6oδo,
τιoυ δlαμoρφc6νεl Tηv τrετroiΘηoη γΙα μlα ιαxoλlκ( Io6τητα> ενξυε Tα απoKoΙμΙστrκd απoτελιioμαTα Tηs κυρlbρΧηs μlKρoαστl κη9 rδεoλoγ(α5.

Mdoα ατιd αυτη τη δlαδlκαoiα δlαμoρφritΘηκε ατην
ελληνlκ( εκτrαlδευτlκ( τrραγματlκ6τητα, μd1ρr τoυλd1I-

ατo τη δεκαετκ; τoυ 1970, η παραδoξoλoγΙα ενdg ημIεκτrαlδευμ6νoυ λαoιj τrου δημlουργεi 6μιυ5 μlα εξαlρετlκd
εκπαIδευμdνη <ελiτ>.

OI δIαδlκαoiεg των ρευμdτων Tηs κolvωνlκη5 μετdταξη5 υπηρετηΘηκαν καl ατ16 τo ελληνIκ6 εκπαlδευτlκd
οιiατημα αλλd καr απ6 τη δoμη καl τl5 ανdγκε5 τη5 ελληvlκηg κοlνωνiα5.

Τo iδlo εκταlδευτtκd σ0στημα καl η lδεoλoγiα τroυ
επdβαλλε μioα ατ16 ToUs μηχανlσμoιjs Toυ oυνdβαλε

ατroφααloτIκd oτην ατroolωTrηση Tων oυolαoτlκcilν κolνιυνl κcilν αντl

φdoεων.
H <γνιυoIoλα'γνεi'α) στην Ελλdδα τoυ τdλoυg τoυ 19o
αlcδνα καl τoυ μεγαλιjτερoυ μdρoυ5 τoυ 20oυ δεν εiναI
παρd η ανdoτρoφη φdoη τη9 γενlκη5 τrioτη5 oτην 6μφυτη δυνατ6τητα των ατ6μων να ξεπερdooυv την ταξlκη
τoυ5 κατdoταoη'
O <αυτoδημloιiργητο5> dνθρωτrog τη5 1ρυoηg επo1ξg τoυ αμερlκdνrκoυ καπlταλloμoιi 61εl τroλλd5 λεlτoυργrκιi5 αντloτorxiε5 με τoν <αυτoεκτrαlδευ6μενo> dνΘριυπo
τη5 Ε/ιλdδα5. Στην E/ιλdδα €γlνε ατ16λυτα πlοτευτ69 ο μιi_
Θog πιυ5 o κolνωνlκ65 ατroκλεloμd5 των κατcδτερων Kolνωνlκc6ν oμdδων απd τα αγαθd τoυ τιoλlτloμoιi εΙναl δυνατ6ν να αρθεi μdoιυ εκπαlδευτlκι6ν καl τroλlτlατIκιδν μηxανloμιilν.
H roτoρiα τηg ελληνlκηg εκτrαδευoη5 εiναl oυναφη5
με την αντioτolχη τoυ νεoελληνlκoιi κoIνωνIκo0 σΧηματΙoμο6. Kεντρlκ6 1αρακτηρroτlκ6 οτorxεio απ6 την iδρυoη
τoυ ελληνIκoιi KρdToUs μd1ρl o(μερα υτrηρξε η εξdρτηoη
απ6 τα κdντρα των κατrIταλlστlκc6ν μητρoτrd,λεων. H oημεlωΘεioα αvdπτυξη εlxε τη μoρφη πoυ 1αρακτηρioτηκε
απd τoν Frank <ανdτrτυ€η εν υτrανατrτιiξεl>. Τo δεδoμiνo
αυτd τrρooδldρΙσε Kαl πλαIαiωoε τ6oo την oργdνωση 6σo
Kαl τls μεTαρρυθμIoτlκdg πρooπdΘεlε5 τηg εκτrαiδευoηg
oτην Eλλdδα.
-Ετol,
oι 6τotεg παρεμβdoεlg σTην εKτταi'δευση δεν
ηταν oλoκληρωμdνεg τrρoτdoεlg 6τω9 ol μεταρρυΘμioεlg
πoυ ττραΥμαToτιolηΘηκαν oτl5 καπlταλloτlκd5 μητρoπdλεlg. Ατroακoπo6oαν oτην τιρoοαρμoγη τηg εκπαiδευoηg
oτo μoντdλo Tηs KolνωνΙKoolκovoμlκη5 ανdτrτυξη5 τroυ
Θα δlατηρoιjoε ω5 κυρΙαρ1o δoμlκd oτol1εio τη5 ελληνlκηg κolνωνi'αg την εξdρτηoη.
Mετd την ατrελευΘfριυoη ατ16 τoυ5 0Θωμανo65, τo
ελληνlκ6 εκτrαlδευτlκ6 σ6σTημα dτrρετrε να oργανωΘεi
αττd τηv αρ1η' ΑκoλoυΘ(θηκε μΙα συνTηρηTlκη εκτrαtδευτlκη τroλlτlκη, ετrηρεαoμdνη απd τoυ9 γερμανlκoιi5 (βαυαρlκo05) εκπαlδευτlκo69 ν6μoυ9 των αρxι6ν τoυ 19oυ αlc6vα.

Η ετriδραo( Toυs συνεΧrσTηκε μερlκc65 μd1ρl τη δεκα_
ετiα τoυ 1960. H oυντηρητlκη αυτη πoλlτlκη
ηνoo6αε τη νεoελληνlκη πρηματlκ6τητα Kαl Trερloτρεφ6ταν αdναα γ6ρω ατ16 την κλαακη ετroxη.

Γενlκd, τ6oo ol τrαρεμβdoεl5 6oo καl ol μεταρρυθμi
σεls στην ε κτrαiδευαη πρooδloρiζovταl καl oρloθετoιiνταl
ατ16 την εξ6λlξη Tηs KolνωνΙKoolκoνoμIκη9 oργdνωoη5 με

την oτroiα καλεiταl να oυνδεΘεi η εκτrαiδευαη.

Πlo απλd, τrαρατηρεi κανεi5 πω5 τo μoντdλo αυτ6
Tηs KoΙνωνlKoolκovoμlκη5 oργdνιυoη5 απoτελεi μlα εξιυεκτrαlδευτlκη πoλlτlκη ετrlλoγ(. Αν τo επtδlιυκdμεvo μovτdλo εivαl o καπlταλloτlκd5 τρdτιo5 τrαρηωγη5, τ6τε ol
oτrοIεoδητroτε μεταρρυθμloτlκ65 τrροoπdΘεIε5 ατην εκπαiδευoη, πoυ εiναl αvατrdoτrαoτo τμημα τηg κolνωνrκ(5
πoλlτlκηg, εivαl απoκλεloτtκd αoτlκig καl ετrlδlωκoυν την
πρooαρμoγη Tηs σTΙs ανdγκε5 ανdτrτυξη5 Kαl εKσυ}1ρoνloμoιi τηg κατrlταλloτl κη5 ol κoνoμiα9.
Αυτd ακρlβril5 oυνdβη oτην Ελλdδα, 6τroυ ol παρεμβdoεI5 oτo εκτrαlδευτlκd oιioτημα φαiνεταl να τrετυ1αiνoυν βρα1υτρ6Θεoμα τη δlα1εiρloη των δlαφαlνdμενων
κρiοεωv, oδηγc6νταg oε κdτrolεg τrlo εξελlγμdνε5 μορφd5
olκονoμlκ(5 oργdνωαη5, dπωg τη5 εκβloμη1dνloη5. Mακρoτρ6θεoμα dμωg, oδηγεi oε 1ρεoκoπ[α καl oυνακdλoυΘη παλIνδρ6μηση TroU καθroτd τη

1ιilρα εκoυηρoνIoμdνη

τrερlφdρεIα.

Or Νlκολlvdκog καl Legewie τrρooεψiζονταs To φαlνdμενο καl αναφερdμεVol σTην Ελλdδα, τη 1αρακτηρiζoυν
ω5 <καπlταλtoτlκη υτroμητρ6πoληυ. Γενlκd, εκπαlδευτtκdg αλληdg δεν μπορoιiν να υπdρ€oυv xωρig δoμIκdg κol-

νωνlκd5 αλλαγf5.

Blβλoγραφfα
"Εξ6ρτηση κoι αvαπoραγωγli' o κoιvωvικ6g
ρ6λ09 τωv εκπαιδευτικιiv μηyovιoμιilv oτηv Ελλ6δα>, Θεμ6λιo,

1. Tooυκαλ69. Κ. (1985)'

AΘηvα
" Schu/e und Εntwicklung' Εin Beitrag zul
schU, - Anaιyse und Εntwickιungsstrategie dargesteιιt am

2. Hadiimanoιis' Ε. (1972)'

Beιspieι GriechenιandΣ, crote, Berιin
3. Labica. G. (1973)' α De l'6galit6 j P/opos,'tions inchoatives pour
une enqu6te sur ιes id6oιogies dans ιe mode de production
capιtaιisιe

>'

Diaιectiques, 12

4' Adorno' τh' (1s72)' " Gesammerte sοhriften>, Suhrkamp,
Franklurt' voι' 8

5. Frank. A. G.(1969)' <Κapitaιismus und Unterent|λIickιung in
Lateinamefika", Frankfurι am Main

- Παγαvoi. A. (1988)'<H εκπαiδευoη τωv ελληviδωv κατ6 τηv oΘωvικη περΙoδo", Σαρι6λειo'Ιδρυμo, Παvεπιoτημιo AΘηvιilv' Φιλoooφικri Σ11oλη' AΘηvα

6' Λαμπρdκη

7' Tριπ6δη9. N'' 2005' lδεoλoγικ6g επιδρ6oει9 oτηv ειδικfi φυoικfi
αγωγη oτηv ilλ6δα τov 20o αιιivd, Διδακτoρικη διατριβfi, AΘrivα
8. Λεωviδαg'' Σ' (1976)' n H Bαυαρικη επiδραoη aτηv Ελληvικη Εκπαiδευoη τov ΙΘ' αιιλvα ,, Παvεπιoτημιo Bι6wη9, Διδακτoρικη Διατριβη
9. xατζηστεφαviδηg' Θ' (1986)' uloτoρiα τηg NεoεΜηvικfig ΕκπαΙδευση9 1821

-

1986Σ, Παπαδημαq, AΘηvα

c. (1975)' " Europliische Peripheie:
Zur Frage der Abhengigkeit des MitteιmeerraιJmes von

10. Nikoιinakos. M.' Legewie'

Westeuropau, Meisenheim am Glan

17

