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Editorial
Τν ηεχρνο απηφ ηνπ πεξηνδηθνχ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ δεκνζηεχεηαη ζηε κέζε
ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο γεληθφηεξεο θξίζεο ησλ αμηψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ
ππνδνκψλ ηεο Διιάδαο. Όζν δηαθξηηά θαη αλ είλαη θάπνηα πξάγκαηα, θάπνπ ππάξρεη
κηα νξηδφληηα επζεία, ε νπνία ζπλδέεη ηα «ζπγθνηλσλνχληα δνρεία» ηεο εθπαίδεπζεο
θαη ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Όζν δηαθξηηά θαη λα είλαη θάπνηα πξάγκαηα, ε
εθπαίδεπζε θαη ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζπγθνηλσλνχληα δνρεία.
«Πψο κπνξεί φκσο έλα εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ λα αγγίδεη φια απηά
ηα δεηήκαηα θαη λα εθθξάδεη απφςεηο θαη νπηηθέο», κπνξεί λα ξσηήζεη θάπνηνο;
Κακία επηζηήκε, θαλέλα επηζηεκνληθφ πεδίν, θαλέλα αθαδεκατθφ δήηεκα δελ είλαη
έμσ απφ ηα θαζεκεξηλά δξψκελα ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ αλζξψπνπ, πνιχ πεξηζζφηεξν
ηα επηζηεκνληθά πεδία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηζηήκεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηηο αμίεο
ηεο δσήο. Η επηζηεκνληθή ζθέςε δελ δίλεη πάληα απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα, νχηε
δηαζέηεη έηνηκεο ιχζεηο γηα ηα δεηνχκελα. Σπρλά ν ξφινο ηεο είλαη λα εληνπίζεη ην
θέληξν ηνπ βάξνπο, ηνλ ππξήλα, ηελ θαξδηά θαη λα νξίζεη παξακέηξνπο
πξνβιεκαηηζκνχ θαη δνκεκέλεο ζθέςεο.
Η ραξηνγξάθεζε ηνπ πεδίνπ εμ αξρήο καο πξνζδηνξίδεη ην πιαίζην θαη ηα φξηα πνπ
θηλνχληαη ηα πξνβιήκαηα. Η ππφζηαζε ηεο ζεκεξηλήο δσήο καο κεηαθέξεη αξρηθά ζε
αλάινγεο ηζηνξηθέο ζηηγκέο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηελ έληαζε, ηελ θαηάπησζε
θαη ηελ θνηλσληθή αλαδηάξζξσζε. Μεηά ην ηέινο ηνπ Β παγθνζκίνπ πνιέκνπ, γηα
παξάδεηγκα, κηα ζηξαηηά απφ εμαζιησκέλνπο ιανχο ζηελ Δπξψπε θαιείηαη λα
γεθπξψζεη ην παξειζφλ κε ην κέιινλ ζε κηα ηζνπεδσκέλε θνηλσλία, ζε κηα θνηλσλία
πνπ έρεη πιεγεί αλεπαλφξζσηα ζε φια ηα επίπεδα. Καηεζηξακκέλνη άλζξσπνη,
νηθνγέλεηεο, αμίεο, πφιεηο, βηνκεραλίεο, αγξνηηθέο παξαγσγέο, θαη άιια πνιιά είλαη
φηη άθεζε ζην πέξαζκά ηνπ ν πφιεκνο (εζληθφο θαη εκθχιηνο).
Παξά ηε γεληθεπκέλε θαηάπησζε ζην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, έλα δπλακηθφ ζηνηρείν
πνπ νδήγεζε ηνπο ιανχο θαη ηηο ηζνπεδσκέλεο θνηλσλίεο ζηα επφκελα βήκαηα ήηαλ
ηα φλεηξα θαη νη ειπίδεο. Οη θαηαζηξνθέο δελ εκπφδηζαλ θαλέλαλ λα θάλεη φλεηξα θαη
λα ειπίδεη γηα ηελ επθνξία ηνπ αχξην. Αληίζεηα, ελδπλάκσζαλ θάζε αλζξψπηλε
δξαζηεξηφηεηα. Έηζη έηξεμαλ νη επφκελεο δεθαεηίεο κεηά ηνλ πφιεκν. Σχληνκα
νδεγεζήθακε ζε κηα θνηλσλία ηεο θαηαλάισζεο αγαζψλ θαη δηάρπζεο ησλ
αλζξψπηλσλ πφξσλ.
Μεηά απφ πέληε δεθαεηίεο ε θνηλσλία απηή αιιάδεη, κεηαιιάζζεηαη θαη ζήκεξα
πιένλ θαινχκαζηε λα γπξίζνπκε πίζσ ζε κηα άγλσζηε γηα φινπο καο θνηλσλία ηεο
απνδφκεζεο θαη ηεο ηζνπέδσζεο. Φσξίο ληξνπή θαη κε πεξίζζην ζξάζνο ζπληειείηαη
κηα γεληθεπκέλε αιιαγή, ε νπνία απνδνκεί θαη ηζνπεδψλεη νηηδήπνηε δεκηνπξγήζεθε
ζε κηα πεξίνδν θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αλαθαηάηαμεο. Μέζα ζε κέξεο, εβδνκάδεο
θαη κήλεο θαηαξξένπλ ηα ζεκέιηα κηαο ειπίδαο θαη ελφο νλείξνπ πνπ ρηίζηεθαλ απφ
ηνπο θνληηλνχο πξνγφλνπο καο. Τν θνηλσληθφ θξάηνο, παξαζχξεη ζηε δίλε ηεο
θαηαζηξνθήο, φιεο ηηο θαηαθηήζεηο πνπ ζπληειέζηεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Η
εθπαίδεπζε καδί κε ηα ζπζηαηηθά ηεο ξαρνθνθαιηάο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο
θηλδπλεχεη λα θαηαξξεχζεη. Ταπηφρξνλα κε φια απηά, βξίζθνληαη ζε κεγάιν θίλδπλν
θαη εθθπιίδνληαη ηα αλζξψπηλα θαη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα.
Η θαηάξξεπζε θαη απνδφκεζε ησλ ζεκειίσλ απηψλ γίλεηαη ζε ηξία βαζηθά
επίπεδα, πνπ καο αθνξνχλ φινπο: ην πξαθηηθφ, ην εζηθφ θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ.
Τν πρακτικό (επξχηεξν πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ) ραξαθηεξίδεη έλα πεξηβάιινλ
πνιηηηθήο απνδφκεζεο κέζα απφ απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ θαη αλεξγία, αιιά θπξίσο
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απφ ηε κείσζε ησλ κηζζψλ, ησλ ακνηβψλ θαη ηελ έληνλε έιιεηςε θάζε δπλαηφηεηαο
εχξεζεο εξγαζίαο. Κεθηεκέλα ρξφλσλ ράλνληαη θαη εμαλεκίδνληαη. Σηε ράξηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο νη κεηψζεηο, ηα ζεζκηθά θεθηεκέλα, ηα ειιείκκαηα θαη νη
πεξηθνπέο πξνζδηνξίδνπλ ην πηζσγχξηζκα ηεο παηδείαο ζε επνρέο αλψξηκσλ θαη
άγνπξσλ ζπλζεθψλ. Πνιιά δεηήκαηα είλαη αθφκα αλνηρηά θαη ζχληνκα ζα θαλεί ε
επηζεηηθή ηνπο θπζηνγλσκία.
Τν ηθικό (θνηλσληθφ) ραξαθηεξίδεη κηα πιαηηά θξίζε ζεζκψλ θαη αμηψλ πνπ
ζπγθινλίδεη ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε θαη ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο. Η θξίζε ζηνπο
ζεζκνχο θαη ηηο αμίεο, νχησο ή άιισο πξνυπήξρε θαη ππφζθαπηε γηα ρξφληα ηνλ
θνηλσληθφ ηζηφ. Τν ηειηθφ βφιη θιφληζε ζπζέκεια ηηο αμίεο απηέο θαη απνδφκεζε ηηο
ηειεπηαίεο ειπίδεο. Οη λεφηεξεο γεληέο βηψλνπλ κε ηνλ ρεηξφηεξν ηξφπν ηελ
αλεζηθφηεηα θαη ηε ρπδαηφηεηα ηεο θξίζεο ηνπ εζηθνχ ζηνηρείνπ. Τα ζπλεπαθφινπζα
απηνχ ελδερνκέλσο λα είλαη ρεηξφηεξεο κνξθήο. Απηφ ζα θαλεί εληνλφηεξα φηαλ
πξνζδηνξηζηεί ε λέα θαη πνιχπινθε κνξθή ηνπο.
Τν συναισθηματικό (αλζξψπηλν) ραξαθηεξίδεη ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε θαη ηελ
θαθνπνίεζε πνπ ήδε δέρεηαη απφ ηελ θαηάξξεπζε ησλ ζεκειίσλ. Οη ζπλζήθεο εδψ
είλαη εμ ίζνπ ηξαγηθέο κε ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή απνδφκεζε. Έλα κεγάιν
κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ έρεη ράζεη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ θαη έρεη νδεγεζεί ζηελ
εμαζιίσζε θαη ζηελ παληειή έιιεηςε απηνεθηίκεζεο. Ο θφβνο ηνπ αχξην, ν θφβνο
ηεο απψιεηαο εξγαζίαο ή ησλ ακνηβψλ, ν θφβνο ηεο απνδπλάκσζεο ηεο αλζξψπηλεο
ππφζηαζεο νδεγεί ζε αγνξαθνβία πνιινχο αλζξψπνπο. Σηηο λεφηεξεο γεληέο θαη φρη
κφλν, ε αλαζθάιεηα νδεγεί ζε ελδννηθνγελεηαθέο θξίζεηο, ζε αλζξψπνπο ρσξίο
ειπίδα γηα εχξεζε εξγαζίαο, ζε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ απνθαζίζεη ή ζπδεηνχλ πιένλ
γηα πξψηε θνξά ηε δπλαηφηεηα κεηαλάζηεπζεο ζε άιιεο ρψξεο. Σηε ράξηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ςπρνινγηθφ επίπεδν έρεη
ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πνηφηεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ,
αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη ήδε ζε κεγάιε θξίζε.
Με ηηο ζθέςεηο απηέο θαη κε ειπίδεο πνπ πιένλ αθνχγνληαη σο άιιε πνιπηέιεηα,
κε ειπίδεο θαη αηζηνδνμία πνπ δελ έρνπλ πνπ λα παηήζνπλ πηα, δεκνζηεχνπκε ην λέν
ηεχρνο ηεο ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗΣ.
Όια δείρλνπλ φηη νη αηζηφδνμνη
επαλαπξνζδηνξηζκνί είλαη καθξηά γηα ηελ ψξα. Ίζσο είλαη κηα θαιή επθαηξία λα
επαλαπξνζδηνξίζνπκε ινηπφλ απηά πνπ κπνξνχκε θαη απηά ηα ιίγα πνπ καο άθεζαλ
λα δηαρεηξηζηνχκε. Η κφλε αηζηνδνμία πνπ ππάξρεη δελ είλαη ε ίδηα ε
πξαγκαηηθφηεηα, αιιά νη ζπλζήθεο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα θαισζνξίζνπλ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηνπ κέιινληνο. Τνπιάρηζηνλ, αο ζηαζνχκε ζε απηά.
Αντώνης Λιοναράκης
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