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I. Εισαγωγή
Οι πρόσφατες μελέτες αποκαλύπτουν πως τα τελευταία χρόνια εντείνονται και στην
Ελλάδα οι κοινωνικές ανισότητες και, συνακόλουθα, πληθαίνουν τα φαινόμενα του
κοινωνικού αποκλεισμού, τα οποία, ως διαδικασία περιθωριοποίησης κοινωνικών ομάδων,
αποτελούν σύγχρονη εκδοχή και ακραία μορφή τους. Επιβεβαιώνουν, επίσης, την
άποψη πως όχι μόνο συντηρείται, αλλά και διευρύνεται η αποδεδειγμένη από τη
δεκαετία του ’60, με ένα μεγάλο αριθμό εμπειρικών ερευνών, αιτιακή σχέση μεταξύ
των κοινωνικών ανισοτήτων και των κοινωνικών λειτουργιών της εκπαίδευσης1. Στο
κείμενο που ακολουθεί, το ενδιαφέρον εστιάζεται σ’ αυτήν ακριβώς τη σχέση μεταξύ
εκπαίδευσης και κοινωνικών ανισοτήτων, όπως μετασχηματίζεται και μορφοποιείται
υπό την επίδραση της άμεσα συνδεδεμένης με τη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική
πραγματικότητα εκπαιδευτικής πολιτικής. Πνεται προσπάθεια να αποδειχθεί πως η
εκπαιδευτική πολιτική, που εφαρμόζεται κατά την τελευταία δεκαετία επιβάλλει, στο
όνομα του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης, αλλεπάλληλες θεσμικές αλλαγές, οι
οποίες αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συνόλου επιλογών για την εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση. Βασίζεται στη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία και πρακτική και υποτάσσει
την εκπαίδευση στις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς, με αποτέλεσμα να συγκροτείται
ένα πιο ιεραρχημένο και διαφοροποιημένο ποιοτικά σύστημα, το οποίο διευρύνει τις
αναπαραγωγικές λειτουργίες της και τη μεταβάλλει σε βασικό παράγοντα επίτασης
της άμεσα συνδεδεμένης με την καπιταλιστική ανασυγκρότηση ταξικής πόλωσης. Σε
παράγοντα δηλαδή, με τη συμβολή του οποίου αποκαθίστανται ή ενισχύονται οι σχέσεις
κοινωνικής ιεραρχίας και εξουσίας, και διαρκώς διογκούμενες κοινωνικές ομάδες από
τις μη προνομιούχες τάξεις οδηγούνται στην ανεργία, τη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό.

1.
Ο ι σχετικές έρευνες είναι, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, περιορισμένες, παρ'ότι
τα φαινόμενα των κοινωνικών ανισοτήτων και του αποκλεισμού επιτείνονται και είναι καθολικά αποδεκτή η άποψη πως
η διερεύνηοη των διαστάσεων και των επιπτώσεών τους είναι, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναγκαία και στην Ελλάδα
Μόλις πρόσφατα δημοσιεύτηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών η δίτομη Έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό
Ταμείο (1996), Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα ΕΚΚΕ, Αθήνα, στην οποία παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα ερευνών που προσφέρουν πληροφορίες και ερεθίσματα για την περαιτέρω επιστημονική προσέγγιση του
φαινομένου. Η μελέτη του Μ,Χρυοάκη. Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαιδευτικές ανισότητες, τόμ. Α \ οο. 83-135,
περιέχει αρκετά στατιστικά στοιχεία που παρέχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες και επιβεβαιώνουν τη συνάφεια μεταξύ
εκπαιδευτικών ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού
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Το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού προκαλεί τα τελευταία χρόνια μεγάλο
ενδιαφέρον οτο επιστημονικό και πολιτικό πεδίο, γιατί, ως ακραία μορφή εκδήλωσης
των κοινωνικών ανισοτήτων, αποτελεί πολυσήμαντο κοινωνικό μόρφωμα και επικίνδυνη,
όπως είναι ευνόητο, απειλή για την επιβίωση των σύγχρονων καπιταλιστικών κοινωνιών.
Η χρήση όμως του όρου, που αποτελεί κεντρική έννοια της βεμπεριανής θεωρίας με
ευρύτερες ερμηνευτικές διαστάσεις, δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί και συχνά
αποπροσανατολίζει τη δημόσια συζήτηση και τον επιστημονικό προβληματισμό. Επειδή
μάλιστα διέρχεται μια περίοδο προσδιορισμού του συγκεκριμένου περιεχομένου και
της συμβολικής του σημασίας, αμφισβητείται συχνά από ένα μέρος των σχετικών
κριτικών μελετών, με το σκεπτικό ότι είναι παραπλανητικός και συσκοτίζει, αντί να
αποκαλύψει, τα αίτια της διαρκώς αυξανόμενης εκδήλωσής του, που είναι απαραίτητα
για την αντικειμενική ερμηνεία του. Εξατομικεύει, συγκεκριμένα, και αποσυνδέει το
φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού από το γενικότερο ζήτημα των κοινωνικών
ανισοτήτων, με τρόπο που τελικά νομιμοποιεί την αναπαραγωγή και τη διεύρυνσή
τους, γιατί μεταθέτει τα γενεσιουργό αίτιά του από το πεδίο της ταξικής σύγκρουσης
στην ιδιωτική σφαίρα ή στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο σχεδόν αφηρημένα. Η μετάθεση
αυτή, όμως, έχει δύο μείζονος σημασίας και αλληλένδετες συνέπειες στο επιστημονικό
και το κοινωνικό πεδίο. Πρώτον, συγκαλύπτει την αιτιακή σχέση κοινωνικών ανισοτήτων
και κοινωνικού αποκλεισμού, η οποία μέσα από νέες μορφές διακρίσεων μεγαλώνει το
χάσμα μεταξύ των τάξεων και απολακτίζει από την ενεργό ζωή διαρκώς διογκούμενες
ομάδες νέων κυρίως ατόμων. Δεύτερον, διευκολύνει, όπως εύστοχα επισημαίνει ο
Alaine Touraine, το πέρασμα από την κάθετη κοινωνία των τάξεων στην οριζόντια
κοινωνία των 'μέσα' και των “έξω’2. Έτσι, απομακρύνει τον προβληματισμό από τα
βαθύτερα αίτιά του και οδηγεί στη διατύπωση απλουστευτικών συμπερασμάτων και
ανεπαρκών προτάσεων για την αντιμετώπισή του στις σύγχρονες κοινωνίες, όπου
εντείνεται διαρκώς ο κατακερματισμός της εργασίας και γίνεται επιτακτικότερη η
ανάγκη ομοιογενοποίησης των μελών τους, ενώ η αδυναμία ένταξής τους στην
υφιστάμενη πραγματικότητα αντιμετωπίζεται ως μορφή παραβατικότητας.
Σε άλλες μελέτες, στις οποίες ο κοινωνικός αποκλεισμός εκλαμβάνεται ως
ακραία μορφή των υφιστάμενων μορφών εξουσίας και καταπίεσης, υποστηρίζεται πως
η μαρξιστική θεωρία της σύγκρουσης των τάξεων δεν αρκεί για να ερμηνευθεί η
σύγχρονη μορφή εκδήλωσής του. Οι μόνιμα άνεργοι, για παράδειγμα, δεν υφίστανται
την εκμετάλλευση μέσω της υπεραξίας, αλλά τον αποκλεισμό από την ίδια την
ημερομίσθια εργασία, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει
εκμετάλλευση. Υπό αυτό το πρίσμα οι εργαζόμενοι, οι οποίοι υφίστανται την
εκμετάλλευση, βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση από τους φτωχούς ανέργους
που είναι αποκλεισμένοι από την ημερομίσθια εργασία - η οποία αποτελεί το αντικείμενο
εκμετάλλευσης - και μεταβάλλονται τα θύματα των δυνάμεων της αγοράς. Υποστηρί
ζεται, επίσης, πως η εκμετάλλευση, όπως την περιγράφει η μαρξιστική θεωρία,
εκδηλώνεται εντονότερη σε περιόδους ευημερίας του καπιταλιστικού συστήματος,

2. Βλ. A Jouraine, (1991). "Face a I exclusion', Esprit, Février, oo. 8-9.
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ενώ τα φαινόμενα ή οι στρατηγικές αποκλεισμού εκδηλώνονται ή ενισχύονται σε
περιόδους της οικονομικής ύφεσης, όταν οι ευρισκόμενες σε μειονεκτική θέση
κοινωνικές ομάδες, από τις μη προνομιούχες συνήθως τάξεις, αποκλείονται από την
εργασία και γενικότερα από την ενεργό κοινωνική ζωή3. Με βάση αυτό το σκεπτικό
συνάγεται το συμπέρασμα πως η νεοβεμπεριανή θεωρία του κοινωνικού αποκλεισμού
αποτελεί το nto πρόσφορο εργαλείο για την κριτική προσέγγιση και την ερμηνεία
του. Συνδέει τον κοινωνικό αποκλεισμό με την επέκταση της αγοράς, με την έννοια
ότι αποτελεί τη θεμελιώδη αιτία επίτασής του πέρα από τους επιμέρους παράγοντες,
που είναι η ιδιοκτησία περιουσίας, τα τυπικά προσόντα ή τα κοινωνικά χαρακτηριστικά.
Η ιδιοκτησία είναι ο κυρίαρχος παράγοντας κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ οι τίτλοι
σπουδών, που επιβεβαιώνουν τα προσόντα, συνιστούν παράγωγη μορφή του και
ταυτόχρονα ισχυρό όπλο εναντίον του, που χρησιμοποιείται και για τη συσσώρευση
ιδιοκτησίας4. 0 χαρακτηρισμός, από τη νεοβεμπεριανή θεωρία, των τυπικών προσόντων
ως παραγωγής μορφής αποκλεισμού υποδηλώνει πως η εκπαίδευση είναι ένας από
τους βασικούς παράγοντες που θέτουν σε εφαρμογή τους κανόνες αποκλεισμού, οι
οποίοι αποκρυσταλλώνονται και εκφράζουν τις σχέσεις κυριαρχίας με βάση τις οποίες
δομούνται οι καπιταλιστικές κοινωνίες.
Η χρησιμοποίηση των βασικών εννοιών της νεοβεμπεριανής θεωρίας ως
ερμηνευτικών εργαλείων για την προσέγγιση του κοινωνικού αποκλεισμού δε μειώνει
την αξία της μαρξιστικής θεωρίας, από την οποία άλλωστε η νεοβεμπεριανή αντλεί
ιδέες, δανείζεται έννοιες και τρόπους σκέψης, παρ’ ότι διαφοροποιείται ως προς την
τελική αξιολόγηση του καπιταλισμού. Σύμφωνα με τη μαρξιστική θεωρία, η εκπαίδευση
ως κύριος μηχανισμός αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης, μέσω ενός πολύπλοκου
συστήματος άμεσων και έμμεσων διακρίσεων, παίζει στις σύγχρονες καπιταλιστικές
κοινωνίες ολοένα και πιο αποφασιστικό ρόλο. Συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας πιο
αυταρχικής κοινωνικής δομής, που είναι απαραίτητη για την προσαρμογή της ταξικής
διάρθρωσης στις προκαλούμενες από το μετασχηματισμό των οικονομικών και
κοινωνικών σχέσεων ανάγκες. Η θεμελιώδης αυτή αρχή, σε συνδυασμό με την
αποδεδειγμένη με εμπειρικά δεδομένα διεύρυνση των αναπαραγωγικών λειτουργιών
της εκπαίδευσης, επιτρέπει τη διατύπωση της βάσιμης υπόθεσης πως μετασχημα
τίζονται. σ' ένα ευρύτερο επίπεδο, οι λειτουργίες των μηχανισμών του κράτους που
συμβάλλουν στην παραγωγή ή αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων. Στο
μετασχηματισμό τους παίζει σημαντικό ρόλο η εγγενής δύναμη του κράτους, που
χρησιμοποιείται για να απομακρύνει το ενδεχόμενο απόκλισης από το συγκεκριμένο
αυτό στόχο, όπως και η ευρύτατη διάδοση νεοφιλελεύθερων και νεοσυντηρητικών
ιδεών, εξαιτίας των οποίων διακυβεύονται ακόμη και οι παραδοσιακές φιλελεύθερες
αξίες περί του κοινωνικού κράτους. Η πιο ισχυρή ένδειξη που επιβεβαιώνει τη διάδοσή
3. Β λ Ε. Mandel, (1980), Long Waves o f C apitalist Development: The M arxist Interpretation, Cam bridge University
Press, Cambridge.
4. Σ' αυτό το συμπέρασμα καταλήγει ο Fr. Parkin (1979), Marxism and Class Theory: A bourgeois Critique,
Tavistock, London, o. 58, που αναπτύσσει τη θεωρητική προβληματική του με βάαη τη βεμπεριανή έννοια του κοινωνικού
αποκλεισμού. Για μια συνολική παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της έννοιας β λ τη μελέτη του R. M urphy (1988),
S ocial Closure: The Theory o f M onopolization and Exclusion, Clarendon Press. Oxford.
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τους οτο χώρο της εκπαίδευσης είναι η σταδιακή αντικατάσταση της φιλελεύθερης
ιδεολογίας των 'ίσων ευκαιριών’ με τη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία του ανταγωνιστικού
ατομικισμού που συμβάλλει στη συντήρηση των κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά και
νομιμοποιεί τη διεύρυνση των αναπαραγωγικών λειτουργιών της εκπαίδευσης.

II. Η σ ύ γ χ ρ ο νη π ο λ ιτ ικ ή π ρ α κτική κ α ι οι ανισότητες σ την εκπ α ίδ ευ σ η
Πράγματι, η ιστορική εξέλιξη της εκπαιδευτικής πολιτικής στη μεταπολεμική Ελλάδα
παρέχει βάσιμες ενδείξεις πως έχει ήδη δρομολογηθεί η ζωτικής σημασίας ιδεολογική
αυτή μεταβολή. Όπως είναι γνωστό, στις δεκαετίες του ’60 και του 7 0 η Ελλάδα,
παρά τους χαμηλούς ρυθμούς εκβιομηχάνισης, γνώρισε αξιοσημείωτη οικονομική
ανάπτυξη, η οποία συνέβαλε στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου και την ανάπτυξη του
κράτους πρόνοιας κατά τα πρότυπα των αναπτυγμένων κρατών της Δύσης. Σε
συνδυασμό μάλιστα με τις συνακόλουθες κοινωνικές αλλαγές και την επιτελούμενη
αναδιάρθρωση της δομής της απασχόλησης, όπως και την προσπάθεια σταθεροποίησης
του αστικού καθεστώτος5, όχι μόνο με μηχανισμούς καταστολής αλλά και με
παραχωρήσεις, αναγκαίες για την κοινωνική συνοχή, συνετέλεσε στην αύξηση της
ζήτησης και τη διεύρυνση των διόδων πρόσβασης των ευρύτερων κοινωνικών
στρωμάτων στις ανώτερες βαθμίδες του υπερσυγκεντρωτικού, ως προς την οργάνωση,
και αυταρχικού, ως προς τη λειτουργία, λόγω του ισχυρού κρατικού παρεμβατισμού
και του ειδικού πολιτικοϊδεολογικού του ρόλου, εκπαιδευτικού συστήματος.
Κινητήρια δύναμη στη διαμόρφωση της νέας εκπαιδευτικής πραγματικότητας
υπήρξαν δύο παράγοντες, άμεσα συνδεδεμένοι με τις αρχές στις οποίες στηρίχτηκε
η λειτουργία των αστικών καθεστώτων της μεταπολεμικής περιόδου. Ο πρώτος ήταν
η ιδιαίτερη σημασία που δόθηκε στη σχέση εκπαίδευσης και οικονομίας, γιατί συνέβαλε
στην αύξηση των δημόσιων δαπανών για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος.
Ο δεύτερος ήταν η διάδοση του ιδεολογήματος της ‘ ισότητας ευκαιριών’ , που
οριοθέτησε, σε μεγάλο βαθμό, τις συντεταγμένες της εκπαιδευτικής πολιτικής που
διασφαλίζουν τις αναπαραγωγικές λειτουργίες της εκπαίδευσης. Βασιζόταν μεν στις
αρχές της ατομικής αξίας και της ελεύθερης επιλογής, αλλά καλλιέργησε τη
φορμαλιστική αντίληψη για την ισότητα, σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση, ως
μηχανισμός του κράτους, όφειλε, μέσα στα πλαίσια του κοινωνικού συμβολαίου, να
προσφέρει αε όλους τις ίδιες ευκαιρίες για την κατάκτηση της γνώσης και την
πρόσβαση στις ανώτερες βαθμίδες της, άσχετα αν ήταν ή όχι σε θέση να τις
εκμεταλλευτούν. Να επιλέγει, επίσης, με ‘ αξιοκρατικά’ κριτήρια όσους διέθεταν τις
’ εγγενείς" ικανότητες, τις απαραίτητες για την επιτυχή συνέχιση των σπουδών τους,
και τη μελλοντική κατάληψη των ανώτερων ιεραρχικά θέσεων στην αγορά εργασίας.
Ωστόσο, η ‘αξιοκρατική’ επιλογή που βασιζόταν στα ατομικά επιτεύγματα και στο
ιδεολόγημα πως οι διαφορές στις σχολικές επιδόσεις και εμπειρίες οφείλονταν σε

5. Β λ Κ Τσουκαλάς, (1986), Κράτος, κοινωνία, εργασία οτη μεταπολεμική Ελλάδα θεμέλιο, Αθήνα, σ.131.
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φυσικές διαφορές, δεν υποσχόταν ούτε μπορούσε να εξασφαλίσει ισότητα, παρά μόνο
μια τυπικά πιο “έντιμη" κατανομή των υφιστάμενων ανισοτήτων, αφού, στην ουσία,
νομιμοποιούσε την αναπαραγωγή τους. Οι εμπειρικές έρευνες, άλλωστε, αποκάλυπταν
πως τα τελικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα παρέμειναν κοινωνικά άνισα και κατέληγαν
στο κοινό συμπέρασμα πως το ιδεολόγημα των “ίσων ευκαιριών’ δεν ήταν παρά ένας
βολικός μύθος, από την κριτική προσέγγιση του οποίου προέκυπτε, όπως αναφέρει
χαρακτηριστικά ο N. C. Burbules6, μια αυταπόδεικτη αλήθεια: πως ο φιλελευθερισμός
υπήρξε πάντα μια αριστοκρατική θεωρία και, επομένως, η εφαρμογή των αρχών και
των αξιών του στην εκπαίδευση συνέβαλε στη συντήρηση των κοινωνικών ανισοτήτων
και τη διασφάλιση προνομίων παρά στην προώθηση της ισότητας και στην περιφρούρη
ση της δικαιοσύνης.
Η αλήθεια αυτή υπήρξε, στην ουσία, και η βαθύτερη αιτία στην οποία οφειλόταν
η αμφισβήτηση των λειτουργιών της, μετά τη δικτατορία όταν η ευρύτερη διάδοση
της κοινωνιολογικής θεωρίας, που αποκάλυπτε την αντιφατικότητά τους στις
καπιταλιστικές κοινωνίες, έθετε υπό κριτικό έλεγχο το ζήτημα της νομιμοποίησής
τους, ακόμη και με βάση τη φιλελεύθερη αντίληψη πως η εκπαίδευση αποτελεί δημόσιο
αγαθό και θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα συνυφασμένο με την “εκ συμμετοχής ιδιότητα
του πολίτη”7. Αποτέλεσμα της αμφισβήτησης αυτής και της αναπτυχθείσης, κατά την
πρώτη δεκαετία της μεταπολίτευσης, κοινωνικής δυναμικής, η οποία συνέβαλε στην
αύξηση των παροχών του ελλιπούς κράτους πρόνοιας, ήταν ο περαιτέρω, συμβατικός
έστω, “εκδημοκρατισμός” της εκπαίδευσης, από τον οποίο δεν ωφελήθηκαν βέβαια
ισομερώς οι κοινωνικές τάξεις. Η γραφειοκρατική οργάνωσή της συντηρούσε τους
μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου και επιλογής, που άφηναν μικρά περιθώρια στους
προερχόμενους από τις μη προνομιούχες τάξεις να πραγματώσουν την επιθυμία τους
για ακαδημαϊκή μόρφωση και ανοδική κοινωνική κινητικότητα. Διασφάλιζαν λιγότερο
εμφανείς αλλά αποτελεσματικές μορφές διακρίσεων, που τους ανάγκαζαν να στραφούν
σε υποβαθμισμένες μορφές εκπαίδευσης, ενώ, παράλληλα, διευκόλυναν την επιδιωκόμενη από τα κόμματα της εξουσίας διεύρυνση των μικροαστικών στρωμάτων μέσω
του συστήματος των πελατειακών σχέσεων.
Από τα μέσα όμως της δεκαετίας του '80, όταν εκδηλώνονται οι συνέπειες της
οικονομικής κρίσης, η εκπαίδευση, όπως και η ελληνική κοινωνία, εισέρχεται σε μια
νέα ιστορική φάση μετασχηματισμού των λειτουργιών της μέσα σε κλίμα αμφισβήτησης,
εξαιτίας του οποίου εγείρονται ιδεολογικές διαμάχες και αναδύονται νέα ερωτήματα
για την πρόσβαση, το περιεχόμενο και την οργάνωσή της. Στα νομοθετικά κείμενα
τον επίσημο ρητορικό λόγο και τις προτεινόμενες από πολιτικούς φορείς ή κέντρα
εξουσίας λύσεις εντοπίζονται κοινά σημεία αναφοράς, από τα οποία συνάγεται το
συμπέρασμα πως εφαρμόζεται ένα νέο μοντέλο εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Με

6. Βλ. N. C. Burbules. (1990), 'Equal O pportunity or Equal Education?'. Educational Theory, V o l 40, No 2, oo. 221226.
7. Βλ. T.H. M arshall & T. Bottom ore. (1995), Ιδιότητα του πολίτη και κοινωνική τάξη, Εισαγωγή-Μετάφραοη Ο.
ΣταοινοποΟλου, Gutenberg, Αθήνα, και 0 . Β. ΣταοινοποΟλου, (1996), Ζητήματα σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής, Gutenberg.
Αθήνα
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την εφαρμογή του επιβάλλονται θεσμικές αλλαγές, οι οποίες προωθούνται από ισχυρά
κέντρα εξουσίας με συντηρητικούς προσανατολισμούς, προκαλούν ιδεολογικές
μετατοπίσεις και αποκαθιστούν, διασφαλίζουν ή επεκτείνουν τα απειλούμενα από την
οικονομική κρίση προνόμιά τους. Η κριτική προσέγγιση των αλλαγών αυτών παρέχει
βάσιμες ενδείξεις πως οι δυνάμεις που συγκροτούν αυτά τα κέντρα εξουσίας πέτυχαν
να επαναπροσδιορίσουν τους όρους διαπραγμάτευσης των εκπαιδευτικών ζητημάτων
και να διαμορφώσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την υποταγή της εκπαίδευσης
στις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς, με την οποία διευρύνονται οι αναπαραγωγικές
λειτουργίες της και μεγιστοποιούνται τα κέρδη από τις δημόσιες και ιδιωτικές
επενδύσεις σ’ αυτήν. Διευκολύνεται, δηλαδή, η αναγκαία για την καπιταλιστική
αναδιάρθρωση συσσώρευση κεφαλαίου, αλλά και αναχαιτίζονται οι απαιτήσεις των μη
ευνοημένων κοινωνικών τάξεων για περισσότερη δικαιοσύνη και μεγαλύτερα οφέλη
από αυτήν. Ταυτόχρονα, ο μύθος της ‘ισότητας των ευκαιριών’ εκφυλίζεται και δεν
αποτελεί, όπως οτο παρελθόν, το προσωπείο του ‘εκδημοκρατισμού’ και της ισότητας,
ούτε ενεργοποιεί, ως δύναμη διεκδίκησης, τις τάξεις αυτές, οι οποίες πλήττονται,
τελικά, από την εφαρμογή μιας πολιτικής που καθιστά την εκπαίδευση πιο
ανταγωνιστική, επιλεκτική και άδικη. Το συμπέρασμα αυτό συνάγεται, άλλωστε, και
από την κριτική εξέταση ορισμένων χαρακτηριστικών φαινομένων που ορίζουν την
ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και περιγράφονται σχηματικά στη συνέχεια
Πρώτον, μετασχηματίζεται η διδακτική πράξη στις δύο πρώτες βαθμίδες του
εκπαιδευτικού συστήματος. Η διδασκαλία τεχνικοποιείται και, εξαιτίας των περιορισμών
που επιβάλλουν ο αυστηρός προκαθορισμός της διδακτέας ύλης και η χρήση
τυποποιημένων μεθόδων αξιολόγησης, εντείνεται η εμπορευματοποίηση της σχολικής
γνώσης, ενισχύεται δε ο έλεγχος της κρατικής εξουσίας ακόμη και σε τομείς που
μέχρι πρόσφατα υπήρχε σχετική αυτονομία. Το σημαντικότερο όμως είναι πως η
εκπαιδευτική πολιτική αποιδεολογικοποιείται και παρουσιάζεται ως διαχειριστικό ζήτημα
του οποίου η επιτυχής αντιμετώπιση εξαρτάται κυρίως από τη τεχνοκρατική λογική
των ειδικών παρά από το δημοκρατικό έλεγχο και το δημόσιο διάλογο.
Δεύτερον, το ποσοστό χρηματοδότησης της εκπαίδευσης στον κρατικό
προϋπολογισμό μειώνεται σταθερά. Ενώ, επί μια περίπου εικοσαετία προσέγγιζε, κατά
μέσο όρο, το 10%, από το 1987 και εξής ακολουθεί πτωτική πορεία και έχει κατέλθει
στο 7%®. Η μείωση αυτή, η οποία οφείλεται στη δυσανάλογη ανάπτυξη του κρατικού
προϋπολογισμού εξαιτίας του υπερδιογκωμένου δημόσιου χρέους, έχει επιπτώσεις
στη δημόσια εκπαίδευση, παρ’ ότι αυξάνεται το ποσοστό της χρηματοδότησης στο
ΑΕΠ. Καθιστά αναγκαία την ανάληψη μέρους των δαπανών από τους οικογενειακούς
προϋπολογισμούς και την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση, η οποία ευνοεί τις ανώτερες
κοινωνικές τάξεις, εφόσον, όπως είναι ευνόητο, έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν
στην εκπαίδευση και, μάλιστα, επειδή μειώνεται ο μεταξύ των τάξεων ανταγωνισμός
με μεγαλύτερη πλέον ασφάλεια *

a Βλ. ΥΠ.Ε.Π.Θ. (1995). Ελλάς: Επισκόπηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Έκθεση για τον Ο .Ο .ΣΑ,
O.F Λ.Β., Αθήνα ο. 68.
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Τρίτον, διογκώνεται παράλληλα το φαινόμενο της παραπαιδείας, το οποίο με
έναν άτυπο και έμμεσο τρόπο έχει ήδη υποτάξει την ελληνική εκπαίδευση στις δυνάμεις
της ελεύθερης αγοράς. Η σχολική γνώση μεταβάλλεται σε εμπορεύσιμο είδος, του
οποίου η οικειοποίηση, επομένως και η σχολική επιτυχία εξαρτάται ολοένα και
περισσότερο από την οικονομική κατάσταση των γονέων παρά από την προσπάθεια
του εκπαιδευομένου. Στις αναπτυγμένες χώρες η υποταγή αυτή υπήρξε προϊόν μιας
σειράς πολιτικών επιλογών, των οποίων η εφαρμογή στηρίχθηκε στη θεσμική
κατοχύρωση της πατρικής επιλογής και η νομιμοποίηση στη διάδοση της ιδεολογίας
της γονεοκρατίας, σε δύο, δηλαδή, βασικές συντεταγμένες της νεοφιλελεύθερης
μεταρρύθμισης που συμβάλλουν στη διεύρυνση των αναπαραγωγικών λειτουργών της
εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα όμως η γονεοκρατία, ως ιδεολογία και πρακτική, υφίσταται
ήδη ως αποτέλεσμα του εκτεταμένου συστήματος της παραπαιδείας, το οποίο καλύπτει
ένα τεράστιο πεδίο εκπαιδευτικών υπηρεσιών και μετατρέπει το επίσημο εκπαιδευτικό
σύστημα σε απλό μηχανισμό νομιμοποίησης της προϋπάρχουσας διάκρισης και επιλογής
και μάλιστα στο όνομα της δικαιοσύνης και της ισότητας. Πρόκειται, στην ουσία, για
ένα κυνικό τέχνασμα που προβάλλει την παροχή ενιαίας γνώσης ως απόδειξη ισότητας,
στην πράξη όμως υποτάσσει τη διάδοσή της στα ιδιωτικά συμφέροντα και καλλιεργεί
τον ανταγωνιστικό ατομικισμό, ο οποίος ευνοεί τους προερχόμενους από τις
προνομιούχες τάξεις, ενώ προετοιμάζει τους υπόλοιπους για τις άνισες κοινωνικές
σχέσεις. Υπό αυτό το πρίσμα η ελληνική εκπαίδευση έχει απολέσει τον ενιαίο και
δημόσιο χαρακτήρα της και λειτουργεί άτυπα με βάση τους κανόνες και τις αρχές
του νεοφιλελεύθερου μοντέλου της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.
Τέταρτον, η απώλεια αυτή προκαλεί σταδιακά την απορρύθμιση της δημόσιας
εκπαίδευσης και διαμορφώνει ευνοϊκές συνθήκες για τη συγκρότηση συμμαχιών, που
εκμεταλλεύονται τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση και δημιουργούν μια ανταγωνιστική
αγορά, εντός της οποίας πραγματοποιείται η ανεξέλεγκτη επέκταση του ιδιωτικού
δικτύου σε όλες τις βαθμίδες και μορφές εκπαίδευσης, ακόμη και στην πανεπιστημιακή.
Η παρέμβασή τους μάλιστα συγκεκριμενοποιείται και εκφράζεται με ενάργεια στο
αίτημα για επαναξιολόγηση των συνταγματικών εκείνων επιταγών που κατοχυρώνουν
το δημόσιο χαρακτήρα της, το οποίο υποστηρίζεται από ένα μεγάλο μέρος των
πολιτικών δυνάμεων που αποδέχονται και προσπαθούν να εφαρμόσουν, παρά τις
αποκλίσεις ως προς τη στρατηγική, τις αρχές του νεοφιλελευθερισμού στην εκπαίδευση,
όπως συμβαίνει ήδη στον ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό χώρο. Προωθούν μάλιστα
την ιδιωτικοποίηση με τη ρητορική πρόφαση -γιατί είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς
πως πρόκειται για ανιδιοτελές κίνητρο- πως η κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου
και ο αναμενόμενος ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών' ιδρυμάτων θα
εξασφαλίσει την ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και θα επιλύσει τα
οξυμένα προβλήματά της στο σύνολό τους9. Με την πρόφαση αυτή, όμως, συγκαλύπτουν

9.
Η μελέτη του Cf. D. Müband. (1990), Markets. P olitics and Education Institute fo r Public P olicy Research,
London κάνει μια ενδιαφέρουσα ανάλυση του συγκεκριμένου ζητήματος, όπως παρουσιάζεται κατά την τελευταία
δεκαετία στην Ευρώπη.
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την άμεση σχέση της ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης με τη γενικότερη πολιτική
της επιτάχυνσης των ιδιωτικοποιήσεων και της παράδοσης μεγάλου μέρους των
δημόσιων δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό τομέα με στόχο την απελευθέρωση των
δυνάμεων της αγοράς. Κυρίως, όμως, τη σχέση με την προσπάθεια να τεθεί σε εφαρμογή
και να επεκταθεί, όπως ήδη συμβαίνει σε άλλες χώρες, η χαμηλού κόστους και
παραγωγικότητας πολιτική για την κατάρτιση και την επιμόρφωση του εργατικού
δυναμικού έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα10.
Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να προτάξει κανείς τον ισχυρισμό πως η ανάπτυξη
του δικτύου της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης παραμένει
περιορισμένη αφού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, απορροφά, από το σύνολο του
μαθητικού δυναμικού, μόνο το 7% και 5% αντίστοιχα Για την εκτίμηση, όμως, του
γενικότερου φαινομένου της ιδιωτικοποίησης πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξάπλωση
της παραπαιδείας σε συνδυασμό με την εκδήλωση δύο συναφών φαινομένων, τα οποία
επιτρέπουν τη διατύπωση της βάσιμης πρόβλεψης πως στο άμεσο μέλλον θα επιταθεί.
Το πρώτο είναι η σταδιακή ενσωμάτωση χαρακτηριστικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης
στη δημόσια μέσω της εφαρμογής μιας νέας στρατηγικής για την οργάνωση και τη
διοίκησή της. Το δεύτερο, η γενικότερη μεταβολή του συστήματος χρηματοδότησης,
εξαιτίας της οποίας θα μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο η εξάρτηση της δημόσιας
εκπαίδευσης από τα ιδιωτικά κεφάλαια και της ιδιωτικής από τα δημόσια11.
Από την πρόβλεψη αυτή και κυρίως από τις σχηματικές επισημάνσεις που
προηγήθηκαν, καθίσταται φανερό πως η ελληνική εκπαίδευση χάνει, καθυστερημένα
βέβαια σε σχέση με τις αναπτυγμένες χώρες, το δημόσιο και ενιαίο χαρακτήρα της
και προσαρμόζεται στο μοντέλο της ελεύθερης αγοράς, το οποίο επιτείνει την αντίθεση
μεταξύ των στόχων της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής πολιτικής. Αφήνει,
επίσης, τα περιθώρια ενίσχυσης και επέκτασης της εξουσίας του κράτους με έμμεσους
τρόπους και ιδεολογικά τεχνάσματα γιατί μετατρέπει την ισότητα σε ατομικό ζήτημα
και ελαττώνει, έτσι, το μέγεθος της ευθύνης του κράτους για την κοινωνική επιλογή.
Μετασχηματίζει, τελικά, τις κοινωνικές λειτουργίες της, με αποτέλεσμα όχι μόνο να
συντηρούνται οι υφιστάμενες ανισότητες, αλλά και να δημιουργούνται νέες μορφές
διευρυμένης αναπαραγωγής τους, καθώς εντείνεται ο ανταγωνιστικός ατομικισμός, ο
οποίος επενεργεί αδιόρατα ως ανεπίσημο σύστημα αποκλεισμού και παρέχει προνόμια
στους κατέχοντες την οικονομική δύναμη, την ειδοποιό πλέον, σε μεγαλύτερο βαθμό
από το παρελθόν, διαφορά για την εκπαίδευση και τις ευκαιρίες ζωής. Παρέχει, ακόμη,
την ευχέρεια σ’ αυτούς που βρίσκονται σε πλεονεκτική κοινωνική θέση και όχι σ'
αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη να ευνοούνται από τις, μειωμένες έστω, δημόσιες
παροχές για την εκπαίδευση, γιατί, στην ουσία, διασφαλίζει σε μεγαλύτερο βαθμό τη
συντήρηση των κοινωνικών προνομίων.

10. Ανάλογη τάση εκδηλώθηκε, μετά την εφαρμογή της νεοφιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής, στην Α γγλία
όπως φαίνεται στο άρθρο των B. Jessop et al. (1990), "The Thatcher Balance - Sheet", N ew L e tt Review, 179, a 89.
11. Πρόκειται για ένα διεθνές φαινόμενο, το οποίο αποτελεί αντικείμενο μελέτης από την προηγούμενη δεκαετία
στις χώρες που είχε ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται η νεοφιλελεύθερη εκπαιδευτική πολιτική. Βλ., για παράδειγμα τα
άρθρο του R. Pring. (1987), 'P rivatization in Education". J. Education Policy, vol.2. oo. 289-299.
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III. Η σ ύ γ χ ρ ο νη ε κ δ ο χ ή της θεωρίας του ανθρώ πινου κεφ α λα ίο υ
Το γενικό αυτό συμπέρασμα μας επιτρέπει βάσιμα να υποθέσουμε πως η ασκούμενη
στην Ελλάδα, κατά την τελευταία δεκαετία, εκπαιδευτική πολιτική μορφοποιείται με
βάοη τις αρχές, στις οποίες εδράζεται η σύγχρονη εκδοχή της θεωρίας του ανθρώπινου
κεφαλαίου, όπως την περιέγραψε, από τη δεκαετία του '60, ο Th. Schultz, έχοντας ως
κεντρικό πυρήνα της θεωρίας του το αξίωμα πως η συσσώρευση της γνώσης, η
καλλιέργεια των ικανοτήτων και γενικότερα η επένδυση στο ‘ανθρώπινο κεφάλαιο’
έχουν μεγάλη αξία για την οικονομική παραγωγή. Η σύγχρονη εκδοχή της στηρίζεται
στη νεοφιλελεύθερη κοινωνική θεωρία και δίνει έμφαση σε δύο ακόμη από τις
θεμελιώδεις αρχές που τη συγκροτούν στο σύνολό της και των οποίων τα σπέρματα
ανιχνεύονται στο 17ο αι. και ιδιαίτερα στην πολιτική θεωρία του Hobbes. Σύμφωνα με
την πρώτη, η ανθρώπινη φύση είναι κτητική και διαθέτει κάποια προ-κοινωνικά και
αμετάβλητα χαρακτηριστικά, εξαιτίας των οποίων το άτομο καθοδηγείται από ιδιοτελείς
σκοπούς, με στόχο την ορθολογιστική επιδίωξη του προσωπικού του συμφέροντος
μέσω της απόκτησης πλούτου και της δύναμης. Σύμφωνα με τη δεύτερη, η πιο ασφαλής
εγγύηση για την πραγμάτωση του στόχου αυτού είναι η απόκτηση τίτλων σπουδών
με ανταλλάξιμη αξία στην αγορά εργασίας, εφόσον γίνεται ολοένα και πιο ισχυρή, με
διαφορετική βέβαια από το παρελθόν μορφή, η συνάφεια εκπαίδευσης και απασχόλησης.
Η συσχέτιση των δύο αυτών αρχών οδηγεί αυτόματα στη διατύπωση δύο λογικών
συμπερασμάτων, άμεσα συνυφασμένων με το ιδεολογικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζεται
η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και νομιμοποιούνται οι θεσμικές αλλαγές. Σύμφωνα με
το πρώτο, η στάση των ατόμων απέναντι στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα η δράση τους
για την απόκτηση των τίτλων σπουδών είναι παρόμοια με αυτήν που εκδηλώνεται
στην αγορά για τα υπόλοιπα ιδιωτικά αγαθά. Σύμφωνα με το δεύτερο, η εκπαίδευση
δεν είναι παρά ένα ιδιωτικό αγαθό, το οποίο παρέχει οφέλη σε όσους επενδύουν σ’
αυτήν, αλλά και διεκδικούν, ανάλογα με το κόστος, αποτελέσματα. Με βάση αυτήν τη
συλλογιστική η εκπαίδευση είναι καταναλωτικό αγαθό, του οποίου η ανεπαρκής
προσφορά και η χαμηλή ποιότητα οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην άμεση κρατική
παρέμβαση, με το σκεπτικό πως κάθε κρατικό μονοπώλιο προστατεύεται από τον
εμπορικό ανταγωνισμό και εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τα συμφέροντα των
προμηθευτών παρά των πελατών12. Η προσαρμογή της, επομένως, στο μοντέλο της
ελεύθερης αγοράς αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη λύση για την αναβάθμιση των
υπηρεσιών της, γιατί εγγυάται τόσο την ποικιλία και την επάρκεια, όσο και την ποιότητα
των εκπαιδευτικών αγαθών και ταυτόχρονα παρέχει την ευχέρεια της ελεύθερης
επιλογής, η οποία επιτρέπει στα άτομα την πραγμάτωση των επιδιώξεων και την
περιφρούρηση των προσωπικών τους συμφερόντων στο χώρο της εκπαίδευσης.
Η σύγχρονη εκδοχή της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου, που έχει ήδη

12.
βλ. οι Ρ. Brown και Η. Lauder, (1991). "Education, Economy and Social Change" o ro jn te m a tio n a l S tüdes in
Sociology o f Education, vol. I, oo10-12 και των ίδιων (1991). "Education, econom y and society: an introduction to a new
agenda" στο συλλογικό τόμο P. Brown 4 H Lauder (Eds), Education fo r Economie Survival: From Fordism to PostFordism?, Routledge, London, όπου γίνεται μια πιο εκτενής ανάλυση της σύγχρονης θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου.

632 ΕΛΕΝΗ S A N O f

επικρατήσει στις αναπτυγμένες χώρες από την προηγούμενη δεκαετία, διαδίδεται
έντεχνα και, σύμφωνα με ορισμένες σαφείς ενδείξεις, γίνεται αποδεκτή από την
ελληνική κοινωνία. Πρόσωπα της πολιτικής και διοικητικής εξουσίας εκμεταλλεύονται
τη γενικευμένη ανησυχία για τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και επιρρίπτουν
μεγάλο μέρος της ευθύνης για την εκδήλωσή τους στην εκπαίδευση, μεταβάλλοντάς
την, έτσι, σε εξιλαστήριο θύμα. Μετατοπίζουν το κέντρο βάρους των συζητήσεων σε
συντηρητικούς προσανατολισμούς, με αποτέλεσμα η υποταγή της εκπαίδευσης στους
κανόνες της ελεύθερης αγοράς να εμφανίζεται ως ελκυστική λύση και το δημόσιο
ενδιαφέρον να εκτρέπεται από τις σωρευτικές επιπτώσεις που έχει στις μη προνομιού
χες κοινωνικές τάξεις, εξαιτίας της συμβολής της στη διευρυμένη αναπαραγωγή των
σχέσεων παραγωγής, μέσω της ισχυροποίησης της κοινωνικής ιεραρχίας και εξουσίας.
Με βάση αυτό το σκεπτικό, η διάδοση της σύγχρονης θεωρίας του ανθρώπινου
κεφαλαίου δεν έχει επιπτώσεις μόνο σε θεσμικό αλλά και σε ιδεολογικό επίπεδο.
Ανατρέπει αντιλήψεις, ανασκευάζει ιδέες και συμβάλλει στην ανάδυση και τον επανα
προσδιορισμό αξιών, που συνδέονται άμεσα με τις αναπαραγωγικές λειτουργίες της
εκπαίδευσης και διευκολύνουν, μέσω της συγκρότησης μιας νέας ιδεολογίας, τη νομιμο
ποίησή τους. Εκφυλίζει, πιο συγκεκριμένα, την κοινωνιοκεντρική αντίληψη, σύμφωνα
με την οποία η εκπαίδευση αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, που, όπως υποστήριζε από
τη δεκαετία του '60 ο Τ. Η. Marshall, συμβάλλει στην οικονομική ευημερία των πολιτών
και εγγυάται τη συμμετοχή τους στην κοινωνική κληρονομιά και στην πολιτική ζωή'3.
Θέτει υπό αμφισβήτηση, δηλαδή, το κοινωνικό κράτος, που δημιουργεί στις καπιτα
λιστικές κοινωνίες πιο ευνοϊκές συνθήκες για την κοινωνική αλληλεγγύη και περιφρουρεί, έστω και σε συμβατικό βαθμό, τα κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία, κατά τον Η.
Gintis, διασφαλίζουν την επικοινωνία μεταξύ ανώτερων και κατώτερων τάξεων και την
απαραίτητη για την κοινωνική συνοχή ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και
ατομικών δικαιωμάτων1
14. Ενδυναμώνει, αντίθετα, την ατομοκεντρική αντίληψη, σύμφωνα
3
με την οποία η εκπαίδευση είναι ατομικό ζήτημα, η επιτυχής διευθέτηση του οποίου
δεν εξαρτάται από τις κρατικές παροχές αλλά από τις προσωπικές επιλογές και
πρωτοβουλίες υπό την εγγύηση των συνθηκών της ελεύθερης αγοράς που παρέχουν
τη δυνατότητα της ατομικής επιλογής και διευθετούν με ειρηνικό τρόπο τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα15. Η ιδεολογική αυτή μεταστροφή επιτείνει τον προκαλούμενο από την εμπορευματοποίηση της γνώσης και την ιδιωτικοποίηση ανταγωνιστικό
ατομικισμό, μέσω του οποίου αναβιώνουν οι γνωστές από τον 19ο αιώνα αρχές του
κοινωνικού δαρβινισμού και διευκολύνει την προσπάθεια των ανώτερων τάξεων να
αποκαταστήσουν και να διαφυλάξουν τα απειλούμενα από την οικονομική κρίση θεσμικά

13. Βλ. T. England, (1994), -‘ Education - a citizenship right · a concept in transition: Sweden related to other
W estern dem ocracies and political philosophy’, J. Curriculum Studies, vol. 26, No 4, oo. 383-399, όπου περιγράφει την
εκπαιδευτική πραγματικότητα στη Σουηδία και επιχειρεί μια αναλυτική προσέγγιση της μεταρρύθμισης σε σχέση με την
έννοια της εκπαίδευσης ως κοινωνικού δικαιώματος του πολίτη.
14. Βλ. Η. Gintis, (1980), ‘ Comm unication and Politics: Marxism and the 'Problem ' o i L ite ra l D em ocracy', S ocialist
Review, 2. oo. 189-232.
15. Για τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας της ισότητας στην εκπαίδευση βλ. Μ. W. Apple, (1993), O fficial
Knowledge. D em ocratic Education in a C onservative Age, Routledge, New York.
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και κανονιστικά προνόμιά τους στην εκπαίδευση και, κατά συνέπεια, στον ευρύτερο
κοινωνικό χώρο.
Πράγματι, ο ανταγωνιστικός ατομικισμός αυξάνει το ήδη επιθαρημένο, λόγω
της παραπαιδείας, κόστος της εκπαίδευσης και καθιστά ολοένα και πιο ισχυρή τη
σχέση μεταξύ τίτλων σπουδών και διαθέσιμων υλικών και πολιτιστικών πόρων. Πλήττει,
επομένως, τους καταγόμενους από τις μη προνομιούχες κοινωνικές τάξεις νέους
που, χωρίς υποστήριξη, ανεπαρκή επίβλεψη ή καθοδήγηση, μειωμένο αίσθημα ασφάλειας
και διαταραγμένες, συχνά, σχέσεις με το οικογενειακό τους περιβάλλον, αντιμετωπίζουν
προβλήματα σχολικής αποτυχίας16. Στρέφονται, έτσι, σε υποβαθμισμένες μορφές
εκπαίδευσης ή εγκαταλείπουν πρόωρα τη φοίτηση λόγω της φαντασιακής βεβαιότητας
που τους καλλιεργεί η σχολική αποτυχία, πως ο υποδεέστερος ρόλος τους στην
κοινωνική πυραμίδα είναι δικαιολογημένος και απαράβατος17. Η βεβαιότητα αυτή
μετατρέπεται συχνά σε πίστη, καθώς αυξάνεται το ποσοστό του εργατικού δυναμικού
που κινείται μεταξύ ανεργίας και υποαπασχόλησης και, κατά συνέπεια, ολοένα και
περισσότερες οικογένειες παγιδεύονται από το φαύλο κύκλο του χαμηλού εισοδήματος.
Ήδη, σύμφωνα με τα στοιχεία πρόσφατων ερευνών, το 20% και πλέον των νοικοκυριών
ζει με εισόδημα το οποίο υπολείπεται του μισού του μέσου εισοδήματος που
εκλαμβάνεται ως δείκτης μετάπτωσης στην κατάσταση της φτώχειας. Αυτό σημαίνει
ότι 20 περίπου από τους 100 φοιτώντες στις διάφορες βαθμίδες του εκπαιδευτικού
συστήματος ζουν σε οικογένειες που βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικής αστάθειας
και, επομένως, αδυνατούν να επενδύσουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους.
Η δεδομένη αυτή πραγματικότητα έχει δραματικές επιπτώσεις στην
εκπαίδευση των μη ευνοούμενων κοινωνικών τάξεων, επειδή γίνεται διαρκώς πιο ισχυρή,
εξαιτίας της διεύρυνσης του καταμερισμού της εργασίας, η συνάφεια μεταξύ κοινωνικών
ανισοτήτων, δομής της απασχόλησης και εκπαίδευσης και αυξάνεται η ζήτηση για
πρόσβαση στις ανώτερες βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, ιδιαίτερα στην
πανεπιστημιακή18. Η φοίτηση, όμως, σε σχολές που οδηγούν σε απασχολήσεις υψηλού
επαγγελματικού και κοινωνικού κύρους προϋποθέτει αυξημένες δαπάνες, με αποτέλε
σμα οι προερχόμενοι από αυτές να συσσωρεύονται σε σχολές, των οποίων η λειτουργία
απλώς μειώνει τη ζήτηση. Ολοένα, μάλιστα, και μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς
εγκαταλείπει τις σπουδές ή τις ολοκληρώνει καθυστερημένα, εφόσον πιστεύει πως ο
τίτλοι σπουδών δεν αποτελούν πλέον επένδυση, μέσο κοινωνικής κινητικότητας,
διατήρησης προνομίων ή τουλάχιστον εξασφάλισης εργασίας με ικανοποιητική για

16. Ό λες ot μελέτες σήμερα επιβεβαιώνουν την κοινή λογική παρατήρηση πως η φτώ χεια η οικονομική στέρηση
παραμένει, στις ανεπτυγμένες κοινωνίες, η πιο σημαντική αιτία της χαμηλής επίδοσης και της αδυναμίας επαγγελματικής
αποκατάστασης. Β λ J. C ornford, (1992), "Policy Issues and the Underclass D ebate' στο συλλογικό τόμο D. J. Smith
(Ed.), Understanding the Underclass, Policy Studies Institute, London Επιβεβαιώνουν, επίσης, πως η εκπαίδευση παραμένει
βασικός παράγοντας για τη μείωση των φαινομένων της φτώχειας. Β λ Η. and Ρ. Silver, (1991), An educational w ar on
poverty. Cam bridge U niversity Press και R. W. Connell. ( 1994), "P overty and Education·, H arvard Educational Review,
vol. 64, no. 2. oo. 125-149 στα οποία περιγράφονται ο ι εμπειρίες των Η.Π.Α. και της Αγγλίας από τα προγράμματα
καταπολέμησης της φτώχειας.
17. Β λ υπουργείο Παιδείας. Ελλάς: Επισκόπηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος ό.π., σ. 21.
18. Β λ P. Ε. Peterson, (1991), 'The Urban Underclass and the P overty Paradox’ , στο C. Jenks και P. E Peterson,
The Urban U nderclass The Brookings Institution. W ashington, D.C., oo. 3-27.
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την επιβίωσή τους αμοιβή και δυνατότητα δημιουργικής έκφρασης. Αποτελεί, άλλωστε,
κοινοτοπία πως η ανεύρεση εργασίας με τέτοιου είδους προοπτικές προϋποθέτει
ειδικά προσόντα και κοινωνικές ικανότητες, άμεσα συνυφασμένες με την κοινωνική
προέλευση, που οι ίδιοι δε διαθέτουν'9. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ανεργία αποτελεί
αναπότρεπτη κατάσταση, εφόσον μάλιστα η ζήτηση εργατικού δυναμικού για ποικίλους
λόγους υπολείπεται της προσφοράς, το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του
πληθυσμού, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΣΥΕ, φθάνει το 10,3% και στο
σύνολο των νέων το 29,8%1
20, ενώ οι συνθήκες για το άμεσο μέλλον διαγράφονται
9
δυσμενείς, αν ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα αντικειμενικά δεδομένα: α) Είναι μεγάλο
το ποσοστό των εισελθόντων στην αγορά εργασίας κατά τις δεκαετίες του 7 0 και
του '80. β) Αυξάνεται, σε σχέση με τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, το εργατικό
δυναμικό και, συνακόλουθα, εντείνεται ο ανταγωνισμός για την κατάληψή τους, γ) Η
πλήρης απασχόληση μετατρέπεται σταδιακά σε προσωρινή και χαμηλά αμειβόμενη,
αφού οι μισθοί επηρεάζονται από τη γενικότερη πολιτική μείωσης του κόστους της
απασχόλησης και των κοινωνικών παροχών, δ) Η ανεργία ιεραρχείται ως μείζονος
σημασίας πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και κανείς δεν πιστεύει πλέον πως
είναι εφικτή η άμεση αντιμετώπισή του, καθώς οι αναπτυξιακοί δείκτες, παρά τις
επίσημες διακηρύξεις, αδυνατούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Κάτω από
αυτές τις συνθήκες οι προερχόμενοι από τις ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις νέοι με
ανεπαρκή, συνήθως, ή υποβαθμισμένη εκπαίδευση, αναδύονται σε έναν επώδυνο και
εξατομικευμένο αγώνα απόκτησης επανορθωτικών προσόντων ή οδηγούνται σε μια
διαρκώς εντεινόμενη κινητικότητα για να επιβιώσουν πουλώντας την εργατική τους
δύναμη σε χαμηλά αμειβόμενες εργασίες, οι οποίες αποκλείουν τη δυνατότητα
κοινωνικής ανόδου και την απόκτηση ιδιοκτησίας. Ένα διαρκώς διογκούμενο ποσοστό
από αυτούς πλήττεται από τη μακροχρόνια ανεργία, η οποία όπως επισημαίνεται στη
σχετική βιβλιογραφία, έχει οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις. Δε
συνεπάγεται, δηλαδή, τη στέρηση μόνο του χρηματικού ποσού, του απαραίτητου για
την επιβίωση, αλλά, σ’ ένα ευρύτερο επίπεδο, τη στέρηση της κινητήριας για την
καπιταλιστική αγορά δύναμης, η οποία παρέχει ένα σύνολο ζωτικής σημασίας κοινωνικών
δυνατοτήτων, όπως της προσωπικής ανεξαρτησίας, της δημιουργικής αξιοποίησης
του ελεύθερου χρόνου -που πραγματοποιείται πλέον μέσω εμπορικών μορφών
εκμετάλλευσης- και της πολιτικής χειραφέτησης. Η τελευταία μάλιστα αποκλείεται
εκ των προτέρων, εφόσον η κατάσταση που βιώνουν οι ίδιοι καθημερινά, εκφράζει, εν
δυνάμει, αναξιοπιστία στο σύστημα21.
Οι επιπτώσεις αυτές μας επιτρέπουν βάσιμα να υποθέσουμε πως οι κοινωνικές
λειτουργίες της εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με την αλλαγή των διαδικασιών παραγωγής
και την ατελή κοινωνική ενσωμάτωση, συμβάλλουν στην επίταση της κοινωνικής
αποστέρησης και την αύξηση των ανέργων, των φτωχών εργαζομένων (working poor)

19.
20.
21.
tion, Vol.

Βλ. R. Murphy. (19Θ6). S ocial Closure: The theory o f M onopolization and Exclusion, o n , oo. 15-42.
Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα εργατικού δυναμικού, 1995.
Ο Ρ. W illis, (1986), στο άρθρο του 'Unem ploym ent: the final inequality', B ritish Journal o f Sociology o f Educa
7. No 2, 66, 155-169, περιγράφει τις πολύμορφες διαστάσεις της μακροχρόνιας ανεργίας.
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ή της underclass22, των φαινομένων, δηλαδή, που είναι απόρροια της συντελούμενης,
σε ένα ευρύτερο επίπεδο, αναδιανομής του ειοοδήματος υπέρ των προνομιούχων
τάξεων. Είναι, δηλαδή, ένας από τους βασικούς παράγοντες, εξαιτίας του οποίου
καταστρέφονται οράματα, ευκαιρίες ζωής, και πολυπληθείς κοινωνικές ομάδες
εκτοπίζονται από το κοινωνικό σώμα είτε ως νέο προλεταριάτο είτε ως κοινωνικά
αποκλεισμένοι. Ενισχύει, αντίθετα την ηγεμονία των κυρίαρχων κοινωνικών τάξεων,
γιατί διευρύνει τις ανισότητες πρόσβασης στη γνώση, με τρόπο που ευνοεί τους
γόνους τους και διασφαλίζει τη συντήρηση των προνομίων τους. Το φοβερότερο,
όμως, είναι πως ό,τι κερδίζουν αυτοί σε ευκαιρίες εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, το
χάνουν οι γόνοι των ασθενέστερων τάξεων σε δυνατότητες συνέχισης.

VI. Ε κπα ίδευσ η κα ι κ α π ιτ α λ ισ τ ικ ή συσσώρευση
Η διαρκώς διευρυνόμενη συμβολή της εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή των κοινωνικών
ανισοτήτων υποδηλώνει πως οι λειτουργίες της εξυπηρετούν, σε μεγαλύτερο βαθμό
από το παρελθόν, τις ανάγκες της κεφαλαιοκρατικής και πολιτικής εξουσίας, τις
άμεσα συνυφασμένες με την κατανομή της δύναμης και του πλούτου, όπως και της
συνακόλουθης επίδρασης που έχει αυτή στις κοινωνικές τάξεις. Πράγματι, σε πολλές
μελέτες της σχετικής βιβλιογραφίας επισημαίνεται συχνά πως η υποταγή της
εκπαίδευσης στις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια
των ευνοημένων τάξεων να αποκαταστήσουν τα απειλούμενα από την οικονομική
κρίση προνόμιά τους. Διασφαλίζει τη συντήρηση και επέκταση της αναγκαίας για τη
συσσώρευση του κεφαλαίου κοινωνικής ιεραρχίας, η οποία άρχισε να απειλείται καθώς
αυξανόταν η πρόσβαση των λαϊκών τάξεων στις υψηλότερες βαθμίδες της και η
εφαρμογή άμεσων ή αυταρχικών μορφών επιλογής καθίστατο, για ευνόητους λόγους,
πολιτικά αδύνατη. Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρείται παραπλανητική η ρητορεία, η οποία
αποδίδει τη διεύρυνση των ανισοτήτων στις ανεπάρκειες ή την κρίση του εκπαιδευτικού
συστήματος, την κυβερνητική πολιτική ή την υποβάθμιση του κράτους πρόνοιας και
υποστηρίζεται ότι τα συμπτώματα αυτά είναι οι συνέπειες και όχι οι αιτίες, οι οποίες
προκαλούνται από την εγγενή κρίση του καπιταλιστικού συστήματος που πηγάζει
από τις διαδικασίες της εκμετάλλευσης. Είναι, δηλαδή, το κοινωνικό υποπροϊόν της
καπιταλιστικής ανασυγκρότησης, η επίτευξη της οποίας προϋποθέτει τη μείωση της
κρατικής παρέμβασης και την ενίσχυση του ρόλου της ελεύθερης αγοράς ως πηγής
οικονομικής απόδοσης, όπως και της εκπαίδευσης ως μηχανισμού εκμετάλλευσης
των ανθρώπινων πόρων και εξασφάλισης της κοινωνικής συνοχής, την εξασφάλιση,
δηλαδή, δύο αναγκαίων συνθηκών για την αύξηση των κερδών και, συνακόλουθα, τη
συσσώρευση του κεφαλαίου.
22.
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Μελετών στις ΗΠΑ ο όρος Underclass περιλαμβάνει τα άτομα
εκείνα, τα οποία ζουν σε γειτονιές-γκέτο των μεγαλουπόλεων. ως μειονότητες αποκομμένες από την υπόλοιπη κοινωνία
και συντηρούνται συνήθως, από το επίδομα πρόνοιας. Είναι μέλη φτωχών οικογενειών, άγαμες μητέρες, άνδρες άνεργοι
ή σπάνια εργαζόμενοι και παιδιά που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο. Βλ. J. C ornford, (1992), ‘ P olicy Issues and the
Underclass D ebate', ό.η, o. 64, σημ. 4.
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Η αποδοχή της συλλογιστικής αυτής καθιστά πιο εύκολη την αναζήτηση των
βαθύτερων αιτίων στα οποία οφείλεται η εφαρμογή της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής
πολιτικής στην Ελλάδα όπως και της ιδιοτυπίας που παρουσιάζει, λόγω των ειδικών
οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών και της διαφοράς στον τρόπο που αντιμετωπίζει
το κράτος την πρόκληση της ανάπτυξης, επομένως και του ιδιαίτερου κοινωνικού
ρόλου τόσο της αγοράς όσο και της εκπαίδευσης. Είναι γνωστό πως οι κυβερνήσεις
της τελευταίας δεκαετίας προωθούν την καπιταλιστική ανασυγκρότηση υιοθετώντας
μέτρα με τα οποία γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπισθεί η οικονομική κρίση με όρους
αποδεκτούς από το κεφάλαιο, και να αποκατασταθεί ο μακροοικονομικός έλεγχος, με
τη συνεχή και πειθαρχημένη, στον τομέα της χρηματικής πολιτικής, τήρηση των
κριτηρίων σταθερότητας. Εφαρμόζουν αλλεπάλληλα προγράμματα λιτότητας με σκοπό
να μειωθεί το δημόσιο έλλειμμα και να προσαρμοστούν οι δομές της παραγωγής
στους αναπτυξιακούς στόχους, τους αναγκαίους για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου
ανταγωνισμού, αλλά και να εκπληρωθούν οι όροι της σύγκλισης, με βάση τα
υποχρεωτικά κριτήρια της Συνθήκης του Μάαστριχτ, τα απαραίτητα για την ΟΝΕ. Τα
μέτρα όμως, που λαμβάνονται για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών ακυρώνουν
οφέλη και δικαιώματα, τα οποία κέρδισαν οι ασθενέστερες τάξεις, και έχουν μεγάλο
οικονομικό και ιδεολογικό κόστος. Επιβάλλουν, για παράδειγμα, μείωση των δαπανών
του κρατικού προϋπολογισμού για την κοινωνική ευημερία και, επομένως, περιορίζουν
την πρόσβαση των τάξεων αυτών σε οφέλη του κοινωνικού κράτους, όπως, για
παράδειγμα, η δημόσια εκπαίδευση. Αυξάνουν τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τους
κεφαλαιούχους και, παράλληλα, επιβάλλουν θεσμικές ρυθμίσεις για την ικανοποίηση
των αναγκών της αγοράς, που εξαναγκάζουν τους εργαζομένους να παραιτηθούν από
τα κεκτημένα τους δικαιώματα Διευκολύνουν, όμως, έτσι τη συσσώρευση κεφαλαίου,
γιατί διαμορφώνουν μια ανταγωνιστική και όχι παραγωγική οικονομία, ευνοϊκή για τις
μεγάλες επιχειρήσεις και κατάλληλη για την αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας, η
οποία στις καπιταλιστικές κοινωνίες είναι αυτορυθμιζόμενη και ενδογενώς αναπτύσσει,
τις απαραίτητες για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης, σχέσεις υποταγής και
εκμετάλλευσης23.

V. Ε π ίμ ετρ ο
Η εκπαιδευτική πολιτική που στηρίζεται στη νεοφιλελεύθερη κοινωνική θεωρία και
έχει στόχο την υποταγή της εκπαίδευσης στις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς,
μέσω της ιδεολογίας του ανταγωνιστικού ατομικισμού, έχει καταστροφικές συνέπειες
για την εκπαίδευση, όπως επισημαίνεται συχνά στη σχετική βιβλιογραφία Στην Ελλάδα
όμως, οι συνέπειες αυτές λειτουργούν σωρευτικά για τρεις, κυρίως, ουσιώδεις λόγους.
Πρώτον, το ήμισυ των δαπανών για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες προέρχεται από

23.
Βλ. Μ. Dean, (1995), The Constitution o f Poverty. Toward genealogy o f Ib e ra l governance, Routledge, New
York, oo. 163-166.
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τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς δεύτερον, το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι
το μικρότερο της Ευρώπης και το ποσοστό του πληθωρισμού το μεγαλύτερο και,
τρίτον, οι αναπαραγωγικές λειτουργίες της εκπαίδευσης, λόγω της ιδιαιτερότητας
που παρουσιάζει η κοινωνική δομή και η διάρθρωση της απασχόλησης, ασκούν πιο
σημαντικό κοινωνικό και πολιτικό ρόλο. Η αποκάλυψη και η ανάλυση των χαρακτηριστι
κών που συγκροτούν την ιδιαιτερότητα αυτή, παρέχουν βάσιμες ενδείξεις πως κάθε
προσπάθεια να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των κοινωνικών λειτουργιών της στη
διαδικασία της κοινωνικής επιλογής συναντά μεγαλύτερη αντίδραση και προκαλεί πιο
έντονες συγκρούσεις σε σύγκριση με τις αναπτυγμένες χώρες. Από την άλλη πλευρά,
ωστόσο, η ανάγκη να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την καπιταλιστική
ανασυγκρότηση επιβάλλει την ενίσχυση αυτή, προκειμένου να διευκολυνθεί η παραγωγή,
μέσω των μηχανισμών επιλογής της εκπαίδευσης, μιας ολιγάριθμης κοινωνικής ομάδας
στελεχών με υψηλή τεχνογνωσία, απαραίτητης για το επενδυτικό κεφάλαιο, και ενός
πολυπληθούς, επομένως ευέλικτου για τις τεχνολογικές αλλαγές αλλά και αποδυνα
μωμένου εργατικού δυναμικού, κατάλληλου για να ευδοκιμήσουν αντιλαϊκά μέτρα για
την πρόσληψη, την απόλυση ή την ελαστικότητα των μισθών24. Έτσι, μετασχηματίζει
αδιόρατα την κοινωνική βάση δημιουργώντας μεταξύ προνομιούχων και μη κοινωνικών
τάξεων σαφείς διαχωριστικές γραμμές και μάλιστα σε μια εποχή που οι αντικειμενικές
συνθήκες αποδυναμώνουν τους μηχανισμούς εξισορρόπησης, τους απαραίτητους για
την κοινωνική συνοχή. Επιτείνει, δηλαδή, την ταξική διαίρεση, εξαιτίας της οποίας
διευκολύνεται η αναδιανομή του πλούτου και της εξουσίας και διαμορφώνεται μια
δυαδική κοινωνία, στην οποία συνυπάρχουν μικρές ομάδες με υψηλά εισοδήματα και
πολυπληθείς αποστερημένες και αποκλεισμένες από την παραγωγική διαδικασία.
Προκαλείται, σ' ένα ευρύτερο πεδίο, η διάρρηξη του κοινωνικού ιστού και μάλιστα σε
μια κοινωνία που, λόγω των μεγάλων αλλαγών, της παγκοσμιοποίησης των ανταλλαγών
και των επικοινωνιών, αλλά και των μεταναστευτικών ρευμάτων, αλλάζει σύνθεση και
ιδεολογικούς προσανατολισμούς. Θα βρεθεί, επομένως, πολύ σύντομα στην ανάγκη
να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη προσοχή το ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων,
το οποίο δεν μπορεί να επιλύσει ο νεοφιλελεύθερος πατερναλισμός, το εκφυλισμένο
κοινωνικό κράτος και οι εξασθενημένες πολιτικές δομές, αλλά μια συνεπής κοινωνική
πολιτική που θα αποτελεί απάντηση στη συλλογική απαίτηση για δημοκρατία25.
Στα πλαίσια αυτής της πραγματικότητας η στηριζόμενη στη σύγχρονη εκδοχή
της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου εκπαιδευτική πολιτική αποτελεί μια επικίνδυνη
εξέλιξη με μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό κόστος, του οποίου οι επιπτώσεις δεν
μπορούν να συγκαλυφθούν με το μύθο της ανάπτυξης και τη φαντασιακή αντίληψη
του εκσυγχρονισμού. Διευκολύνει μεν τη συσσώρευση κεφαλαίου και την αναδιανομή

24. Για την αναγκαία λόγω των τεχνολογικών αλλαγών και των κοινωνικών μετασχηματισμών, ευκαμψία ατον
τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι εργαζόμενοι και διαρθρώνονται ο ι δημόσιοι και ιδιω τικοί οργανισμοί βλ. Ρ.
Bourdieu και J. Coleman (Eds), (1991). S ocial Theory lo r a Changing Society, W estriew Press. Boulder.
25. Β λ E. W allerstein, (1994), "The Agonies o f Uberalism : W hat Hope Progress?- N ew L e ft Review, no. 204. oo.
3-17, στο οποίο επιχειρείται μια συνολική παρουσίαση της επίδρασης του νεοφιλελευθερισμού στις παγκόσμιες οικονομικές
και κοινωνικές εξελίξεις, όπως αυτές διαγράφονται για το άμεσο μέλλον.
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του πλούτου, παρακωλύει όμως τη συνολική συμμετοχή των κοινωνικών δυνάμεων
στην ανάπτυξη, την απαραίτητη για την απελευθέρωση και την πρόοδο των
καταπιεσμένων κοινωνικών ομάδων και την άμβλυνση των οξυμένων, λόγω της
τεχνολογικής εξέλιξης, αντιφάσεων μεταξύ δυνάμεων και σχέοεων παραγωγής. Ωστόσο,
η υλοποίηση μιας τέτοιας προοπτικής προϋποθέτει μια νέα συνολική θεωρία για την
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η οποία θα προωθεί την εφαρμογή μιας εναλλακτικής
στρατηγικής για την ανάπτυξη, θα απορρίπτει τους "ιδεατούς’ δείκτες της νεοφιλελεύ
θερης ανασυγκρότησης και θα έχει στόχο την ισότιμη συμμετοχή των κοινωνικών
δυνάμεων στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή.

