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Περίληψη 
Η ενατένιση των αβεβαιοτήτων του μέλλοντος διεγείρει μια 

θεμελιώδη προβληματική, όσον αφορά στο πώς θα πρέπει να είναι η 
Παιδεία του μέλλοντος, ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει για την 
ανθρώπινη κοινωνία ένα ‘βιώσιμο μέλλον’. Η επίδραση των πρόσφατων 
ερευνητικών πορισμάτων στην περιοχή του Βιοκοινωνικού περιβάλλοντος 
στη διαμόρφωση προτύπων και αξιών στη σύγχρονη εποχή. Ο 
προσδιορισμός των αξιών, η καθοδήγηση, μέσω Παιδείας και Αγωγής, των 
ανθρωπίνων κοινοτήτων, ο τρόπος αλληλεπίδρασης σε πλανητική κλίμακα 
των εθνών, όπως και η διεύρυνση της ανθρωπίνης συνειδήσεως από 
οικοσυστημική σε συμπαντική, αποτελούν όρους – κλειδιά της ίδιας της 
επιβίωσής μας. Η μεγάλη πρόκληση των καιρών μας είναι το να 
αποφασίσουμε, σε επίπεδο πολιτικής επιλογής και πλανητικού σχεδιασμού, 
την τροποποίηση της σκέψης, ιδίως των νέων ανθρώπων, κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε διατηρώντας τις ανθρώπινες και ανθρωποποιητικές 
διαχρονικές αξίες – κατάκτηση της ανθρωπότητας-, να μπορούν παράλληλα 
να αντιμετωπίζουν την ταχύτητα των αλλαγών, τη μη προβλεψιμότητα και 
την πολυπλοκότητα της επερχόμενης διαπλανητικής εποχής 
(παγκοσμιοποίηση).  
 

 

 

Εισήγηση Καθηγήτριας Μ. Τζάνη 
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Όταν αναφερόμαστε στη Φιλοσοφία της Παιδείας στον 21ο αιώνα, 

ουσιαστικά αναφερόμαστε σε αξίες, ιδέες και πρότυπα. Αναφερόμαστε 

επίσης, στο ανθρωπολογικό χρεών και την οντολογία της γνώσης. Μιλάμε 

όμως και για όλα αυτά που ανθρωποποιούν και διασώζουν τον ανθρώπινο 

πολιτισμό. Έχω την εντύπωση όμως ότι κάπου αυτοεξαπατόμεθα με μια 

τέτοια αναφορά. Κι αυτό διότι στην πραγματικότητα βιώνουμε μια πλήρη 

κατάρρευση αξιών, μια απεμπόληση κάθε ανθρωποποιητικής συνθήκης με 

αποτέλεσμα αυτή καθαυτή η έννοια άνθρωπος να βρίσκεται υπό κρίση και 

χρηματιστηριακή αποτίμηση, και επομένως κατά μείζονα λόγο και όλων 

αυτών που τον διαμορφώνουν. 

Θα επιχειρήσω λοιπόν τουλάχιστον, να θέσω κάποιους άξονες 

προβληματισμού:  Τί θα μπορούσε να κάνει η Παιδεία και η Εκπαίδευση, 

ιδιαίτερα δε η Κοινωνιολογία της Παιδείας,  που κατά κύριο λόγο 

ασχολείται με αυτό το ζήτημα, για να αναστείλουν αυτή την πορεία,  και το 

σημαντικότερο, επί του πρακτέου, τι θα πρέπει να κάνει το σχολείο του 21ου 

αιώνα;  Μήπως θα πρέπει να κάνει κάτι σαν αυτό που ακούσαμε πριν, όπου, 

κοντά στις μπανανίες της Λατινικής Αμερικής, είχαμε και παιδαγωγική 

μπανανία μονοσήμαντης δραστηριότητας;  Διαφωνώντας με τον εισηγητή 

κατανοώ αυτούς που αρνήθηκαν τέτοιες παιδαγωγικές παρεμβάσεις. 

Ξαναγυρίζουμε στο ερώτημά μας: Είναι αυτά που θέλουμε;  Είναι με αυτά 

που θα διατηρήσουμε τον άνθρωπο;  Είναι με αυτά που θα συνεχίσουμε να 

παράγουμε ανθρώπους και όχι κλώνους ή ετεροκαθοριζόμενα και 

τηλεκαθοριζόμενα όντα;  Αυτό είναι το βασικό μας ερώτημα.   

Κι αν εμείς αποφασίσαμε να παράγουμε ανθρώπους, τότε πώς 

πρέπει να είναι το Σχολείο σε όλες του τις βαθμίδες στον 21ο αιώνα.;   
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Αν ο άνθρωπος είναι η αυτοσκοπούσα συνείδηση και παραγωγός 

του Λόγου,  μέτοχη ουσία της Φύσης, και, ως τέτοια, παραγωγός 

αισθητικής αντίληψης ζωής,  που συνιστά το Ήθος, και επομένως Λόγος 

συν Αισθητική ίσον Αλήθεια και Δίκαιο,  - δηλαδή το Ήθος το ανθρώπινο 

πρέπει να είναι και συμπαντικό,  γιατί προσδιορίζεται από την υπέρτερη 

ουσία του ανθρώπου,  τη Φύση. Αν λοιπόν είναι έτσι τα πράγματα,  τότε θα 

πρέπει να μας απασχολήσει πώς πρέπει να είναι αυτό το σχολείο, για να 

μπορέσει να πραγματοποιήσει τη λειτουργία του και το σκοπό του.   

Πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, πολύ απλά, που έχουν 

απαντηθεί από τη δεκαετία του ΄70, μόνο που δεν είναι πολύ γνωστά στην 

Ελλάδα. Το σχολείο πρέπει ουσιαστικά να αποφασίσει να γίνει ένας φορέας 

ανθρωποποίησης, που σημαίνει ότι πρέπει να διατηρήσει τον ανθρωπιστικό 

του χαρακτήρα πλέρια, παράλληλα όμως, να κάνει τη λογική οικεία και 

δημοφιλή στον μελλοντικά πολιτικό άνθρωπο, γιατί αυτή είναι η 

προϋπόθεση,  και ότι το σχολείο πρέπει να γίνει και πάλι θελκτικό στα 

παιδιά - γιατί δεν είναι, έτσι το κάναμε. Γιατί πρέπει τα παιδιά να 

αναπτύσσονται σε μια κοινωνία, η οποία τα εκπαιδεύει μέσω ηλεκτρονικού 

συστήματος; Γιατί να είναι σε μια κοινωνία,  η οποία τα κάνει διακριτές 

κατηγορίες πολιτών, όχι τάξεων,  αλλά ψυχοδιανοητικού πεδίου και 

επιπέδου;  Γιατί να είναι;  Αλλά αυτά δεν τα λένε στον κόσμο,  ότι πολύ 

σύντομα τελειώνει το ζήτημα,  ότι ήδη κλώνοι κυκλοφορούν πιλοτικά.  

Συνεχίζουμε να λέμε, παραδείγματος χάριν, τι θα γίνει με την 

Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση. Οι 28 πιλοτικές μονάδες του Ολοήμερου 

Σχολείου απέδειξαν μέσα σε ενάμιση χρόνο ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.  Η 

Ευρώπη αυτή τη στιγμή ξέρει ότι η βασική ασπίδα της Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης και ο μοχλός ταυτόχρονα της λειτουργίας και του 
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ξεπεράσματος όλων των προβλημάτων είναι η μέθοδος του Διαλόγου.  

Αυτό είναι που πρέπει να μας προβληματίσει πια.. 

Το σχολείο δεν κοινωνικοποιεί το παιδί.  Το σχολείο δεν διδάσκει.  

Πρέπει να πούμε στους εκπαιδευτικούς και να πούμε και στον εαυτό μας ότι 

κανείς δεν μπορεί να διδάξει τίποτα,  ούτε στον εαυτό του.  Αυτό που 

μπορούμε να κάνουμε είναι - και πρέπει να το καταλάβουμε - να 

αντλήσουμε από το κάθε αναπτυσσόμενο παιδί ή τον κάθε άνθρωπο 

αυτά που φέρει ενδιάθετα ως δυνατότητα, να του δώσουμε τη 

δυνατότητα να τα καλλιεργήσει προκαλώντας το ενδιαφέρον του,  γιατί 

μόνο τότε θα στραφεί με τη θέλησή του και θα έχει βιωματική 

πρόσβαση στη μάθηση, και δι αυτού του τρόπου να του δώσουμε τη 

δυνατότητα να μαθαίνει και να κατανοεί.  Μόνο αυτό μπορούμε να 

κάνουμε, αλλά δυστυχώς λέμε άλλα πράγματα από αυτά που μπορούμε να 

κάνουμε.   

Αυτό που μας εμποδίζει να έχομε μια θέαση του πού πάνε τα 

πράγματα, εκτός από την απειλή του μέλλοντος αλλά και το σοκ του 

μέλλοντος, που πια δεν είναι και τόσο μέλλον,  είναι ορισμένες βασικές 

αβεβαιότητες, που αντιμετωπίζουμε, πιστοποιούμενες και από 

συναδέλφους μας στο εξωτερικό,  πολύ σημαντικούς διανοητές και 

επιστήμονες.   

Πρώτα απ όλα έχουμε την αξιακή αβεβαιότητα,  όπου αντί του 

χρεών επιτρέπουμε το laissez-faire.  Αυτό είναι μια ψευδαίσθηση 

ελευθερίας γιατί όλα είναι μονοδιάστατα (conditionné), προαποφασισμένα 

και περιοριστικά. Υπάρχει η βιολογική αβεβαιότητα,  η οποία εξικνείται 

από την παρέμβαση στο γενετικό κώδικα έως το σπάσιμο της διατροφικής 

αλυσίδας,  Υπάρχει η κοινωνικο-πολιτική αβεβαιότητα,  όπου πλέον οι 
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κυβερνήσεις έγιναν διαχειριστές,  τα έθνη έγιναν μορφώματα 

πολυπολιτισμικά,  όπως τα λένε,  ενώ δεν είναι έτσι, και οι άνθρωποι 

έμειναν μετέωροι χωρίς ρίζες πια,  που όλο και πιο σταθερά αποκόβονται. 

Μέχρι και απειλή εκτοξεύτηκε πριν από 2 χρόνια επίσημα ότι πολύ σύντομα 

τη δουλειά των κυβερνήσεων θα την κάνουν οι πολυεθνικές εταιρείες,  από 

τον Ροκφέλερ.  Υπάρχει η εικονική πραγματικότητα, που συνιστά μια εικονική 

πραγματικότητα απ’ την εικονική μας πραγματικότητα,  γιατί η εικονική 

πραγματικότητα από τη φυσική πραγματικότητα είναι ο κόσμος όπως τον 

αντιλαμβανόμαστε.   

Πάνω απ’ όλα, όμως, εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι η 

πολιτισμική αβεβαιότητα,  γιατί αυτή συνδέεται με την Παιδεία.  Αν ο 

προσδιορισμός των αξιών,  η καθοδήγηση μέσω Παιδείας των ανθρωπίνων 

κοινοτήτων, ο τρόπος αλληλεπίδρασης σε πλανητική κλίμακα των Εθνών,  

όπως και η διεύρυνση της ανθρωπίνης συνειδήσεως από Οικοσυστημική σε 

Συμπαντική Συνείδηση, αποτελούν όρους - κλειδιά της ίδιας της επιβίωσής 

μας,  τότε αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει και να σταθούμε είναι 

κάτι το οποίο το σπρώχνουμε,  γιατί είναι ακριβώς η ταμπακιέρα του 

συστήματος,  η πολιτισμική αβεβαιότητα.  Αυτή, την οποία τα συστήματά 

μας, οι θεωρίες μας, μέχρι και η πιο φερέλπιδα θεωρία,  η συστημική 

θεωρία,  ουσιαστικά μας αποκρύπτουν και μας παραπληροφορούν και μας 

παραπλανούν,  είτε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε υπέρβαση,  είτε γιατί 

όταν  γνωρίζουμε δεν θέλουμε ή δεν τολμούμε να πούμε την πάσα αλήθεια. 

(Σε αυτό το σημείο, θα μιλήσει ο συνεργάτης μου, ο κύριος Χρήστος 

Κεχαγιάς, για ένα σχετικό ζήτημα, που το δούλευε στο Εργαστήριο, και θα 

κλείσω προσωπικά με μια πρόταση για το δια ταύτα.)   
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Εισήγηση Χρήστου Κεχαγιά: 
 
Πολιτισμική αβεβαιότητα ἐν... ἀριστοφανικ‚ ἰγδίῳ 

 
 Στην παιδαγωγική επιστήμη, όπως και σε κάθε επιστήμη, η 

φιλοσοφική διερεύνηση προς επίλυσιν θεμελιωδών ζητημάτων, όταν δεν 

ατενίζει το όραμα της αληθινής και ουσιαστικής εξύψωσης του όντος 

προσκρούει στην παλιά δοκιμασμένη εφαρμογή της «βασικής» διάκρισης 

ανάμεσα στη γνώση του «όντος» και σε εκείνη του «δέοντος». Η 

κανονιστική επιβαλλομένη γνώση εκείνου που «έπρεπε να είναι», ακόμη 

και όταν υποκαθίσταται από την πολιτική ορθότητα, που πρεσβεύει η 

λογική της κοινής προέλευσης από τη βάση του αμεταβλήτου «είναι» ή 

καλύτερα, του αενάου «γίγνεσθαι», προσκρούει σε επιστημονικούς 

συνδυαστικούς μυττωτούς ἐν ἀριστοφανικ‚ ἰγδίῳ ηθικών εξελίξεων και 

ιστορικών σχετικισμών. Η κατασφράγιση με το λίθο των διαφόρων ηθικών, 

πάνω στο αιθέριο σώμα του συνόλου των ιδεωδών του πολιτισμού του 

ανθρώπου, εξαπέλυσε το ολέθριο και λυσσαλέο κύμα των μυστιπόλων «–

ισμών», επιχέοντας μέλανα ύβριν στο ααγές αρχέγονο φάος της φιλότητος 

και του Ήθους. Ημφιεσμένοι με το μανδύα της φαλκιδευμένης πίστης και 

της υπακοής σε κάποια - αεί νεωτερίζουσα - μονοσήμαντη εξελικτική αρχή, 

οι γεννήτορες των «-ισμών», συνεχίζουν να χέουν από το δίωτο αμφορέα 

του πολιτισμού, ζέοντα σκευάσματα ηθικών, στα δύσλυτα δεσμά της 

υπαγωγής του φύσει ελευθέρου όντος, στις κατά καιρούς πολιτικές, 

οικονομικές ή άλλες σκοπιμότητες, χάριν της δήθεν αναζήτησης μιας 

κάποιας ευδαιμονίας. Έτσι, στους κήπους της ιστορίας του πολιτισμού του 

ανθρώπου ευδοκιμούν λογής ιδιογενή φάρμακα θεραπείας κοινωνικο-

πολιτικών νοσημάτων, άπαντα στην διάθεσιν της μεγάλης «πολυεθνικής», 

6 



που παράγει αφειδώς προς χρήσιν, νέα, μοντέρνα, βελτιωμένα εκπαιδευτικά 

συστήματα. 

 Τότε, σαν ήρωας βγαλμένος από σαιξπηρικό δράμα, το υψηλό 

δένδρο της Παιδείας χρόνο με το χρόνο, απομακρύνει τα φύλλα του από το 

φως του ανθρωπισμού, καθώς εθίζεται στο να μην υπακούει στους 

φυσικούς νόμους του υπάρχειν, καθώς κατακαίεται ή ακρωτηριάζεται από 

τα λογής ιδεολογήματα, ενόσω άγεται και φέρεται από τους σχίνους των 

συμφερόντων οιασδήποτε αρχής, έως ότου  εξοστρακισθεί από το 

φαντασιακό κάθε κοινωνικής δομής-μήτρας πολιτικών όντων και οι 

χυμώδεις ιδέες του μεταλλαχθούν σε φθηνά ξηρά προσανάμματα, 

εργαστηριακά υβρίδια-προεκλογικές εξαγγελίες άλλης μιας «νέας τάξης». 

Οι λογής εφήμερες ασφυκτιώσες κοσμοθεωρίες ως δήθεν συστηματικοί 

στοχασμοί, απόπειρες να συγκροτηθεί ο γενετικός κώδικας της ιστορίας του 

ανθρωπίνου πολιτισμού, μετά την προηγηθείσα απαισιόδοξη διαπίστωση – 

προτύπωση ενός ζοφερού μέλλοντος, που καλούμαστε ως εκπαιδευτικοί να 

πορευθούμε, σαν σε ομιχλώδες μολυσμένο αφεγγές τοπίο – είναι οι 

ψεύτικοι θεοί που κληρονομήσαμε, μία χθών έρημος από φυτεμένα –ως επί 

το πολύ στείρα – ξόανα, που καλούμαστε να γνωρίσουμε ως θρησκειολόγοι 

της εκπαίδευσης και – αλίμονο – σε μερικά να προσκυνήσουμε.  

 Για τον νέο εκπαιδευτικό, που ορρωδεί αντιμέτωπος με το τέρας της 

προοπτικής ενός homo homini lupus και το κατανικά με τη δύναμη που του 

δίνει η όποια γνώση αποκομίζει με τον ιδρώτα και τη μάχη που δίνει 

καθημερινά από τα πανεπιστημιακά έδρανα, μέχρι τον καθημερινό αγώνα 

της σχολικής τάξης, η κατανόηση και εν τέλει αποδοχή ενός συστήματος 

αξιών, ως νέκταρος της ερμηνείας του πολιτισμού, καταγράφεται ως 

7 



πρόσκαιρο «εφηβικό» επίτευγμα, καθώς στον επόμενο σταθμό του 

οδυσσεϊκού του ταξιδιού τον περιμένει νέα πρόκληση: από το ένα στόμιο η 

Σκύλλα της επικρατούσης κοινωνικο-πολιτικής αοριστίας, της ανομίας, της 

κοινοτυπίας και της ολιγοφρένειας, να του εγχειρίζει αφειδώς αναλυτικά 

προγράμματα, βοηθήματα, εγχειρίδια διδασκαλίας... Από το άλλο στόμιο η 

Χάρυβδη, να τραβά αύτανδρο το πλοίο της ερμηνευτικής του φιλοδοξίας, 

καθιστώντας τις όμορες ιδεοπολιτικές θεωρίες – και τις προϊούσες από 

αυτές ιδεολογίες – άκρως ερεθιστικές, σχεδόν ερωτικά προκλητικές, 

αχόρταγες, χαίνοντα βάραθρα όπου ο παγιδευμένος εραστής της ιστορίας 

του πολιτισμού, ο εραστής της Παιδείας, αντικρύζοντας το μελλοντικό 

είδωλο, του φιλοδόξου προαγωγού της μητρομανούς ιστορίας «-ισμών» και 

«ηθικών» καταπίνεται, κατασπαράσσεται και ρουφιέται. 

 Ό,τι γνήσιο υπάρχει πάνω του, ό,τι αγωνίστηκε να ανακαλύψει με 

μόχθο και ιδρώτα πρέπει τάχιστα να κρυφθεί ή επιμελώς να διακοσμηθεί. 

Αυτή η προκύπτουσα αντινομία, αν και κραυγαλέα πλαστή και ερειδομένη 

στην ανασφάλεια που προκαλεί το κεχηνός της προσήκουσας κοινωνικής 

ζωής αφενός, της πολιτισμικής αβεβαιότητας αφετέρου, είναι αυτή που θα 

ποδηγετεί τα φιλοσοφικά του αυτονόητα, σε μια ατέρμονη διελκυστίνδα, 

τεχνηέντως πλασμένη για να του διαμορφώνει το ρυθμό της μέλλουσας 

ζωής του: Κοινωνικώς αποδεκτή-contra naturam-δράση ή διαρκής 

σύγκρουση με τον εαυτό του;  Ανεπαισθήτως τα καβαφικά τείχη 

ορθώνονται μπροστά του και καθώς τρέφονται από το φόβο και το χρόνο 

του γιγαντώνονται και το μοναχικό αλλά συναρπαστικό ταξίδι της αρχής, 

ευτελίζεται σε μικρά, ταπεινά βήματα επί τόπου... 
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 Στη νέα πραγματικότητα, η ιδεοπολιτική ταυτότητα του πολίτη και 

του εκπαιδευτικού παραδίδεται στην οικεία διεύθυνση ή ιδεολογία που 

εξαναγκάζεται να ανήκει. Ταυτόχρονα, η συλλογική ταυτότητα δεν 

βρίσκεται ως στοιχείο της παράδοσης, εν σχέσει προς την οποία, 

ανατροφοδοτώντας τα άτομα προς την ανα-διαμόρφωση της ιδιαιτερότητάς 

τους λειτουργεί ως μία σταθερή και δυναμική αντικειμενικότητα. Τα 

αποτελούντα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας μετέχουν ιδία στη 

διαδικασία μορφώσεως βουλήσεως και μιας προσχεδιαζομένης «κοινής» 

ταυτότητας. Οι τυπικές προϋποθέσεις και οι διαδικασίες παραγωγής αυτών 

των νέων ταυτοτήτων υποκαθιστούν τον ουσιαστικό χαρακτήρα του 

περιεχομένου και αυτή η φενακισμένη κοινή δράση διαμορφώνει νέες 

ευτελισμένες ετικέτες μελών που μετέχουν ευχαρίστως, στην 

αγοραπωλησία του μορφωτικού είναι τους στο πολυεθνικό εκπαιδευτικό 

super market. Νέα εκπαιδευτικά banner-code, με ηλεγμένα ISO παρέχουν 

έτσι...ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε νέες επικοινωνιακές διαδικασίες, 

αποσκοπώντας στην αναπαραγωγή και επιβίωση της νέας, υβριδικής 

συλλογικής ταυτότητας, με στόχο μια μορφή κοινωνικής υπερενσωμάτωσης 

(βλ. παγκομιοποίηση). 

 Εάν η δραστικά επιταθείσα ανάγκη, για κοινωνικό αναστοχασμό, με 

τη μορφή επιστημονικής συστηματοποίησης της γνωσιακής περιπλοκότητας 

είναι εις θέσιν να παράξει ένα νέο τύπο κοινωνίας, την επιστημονική 

κοινωνία, τούτο δεν θα πρέπει ψυχαναγκαστικά να διέλθει τις στενές 

απολήξεις μιας απολεπισμένης μετανεωτερικής κοινωνίας, ούτε να 

ολισθήσει λάθρα του φωτός του ανθρωπισμού από την κερκόπορτα που 

σηματοδοτεί τη μετάβαση από την κοινωνική πρόταξη της πολιτικής στην 

πρόταξη της οικονομίας (όπως δέχεται ο Luhmann). Εάν η επιστήμη μπορεί 
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να διαδραματίσει το ρόλο ενός ηγετικού κοινωνικού υποσυστήματος, θα 

πρέπει να αναθυμηθεί τα δικά της αυτονόητα, ότι δηλαδή σύμφωνα με την 

ορθολογικότητα που τη διακρίνει, έχει θέσει στο πρόγραμμά της την 

αποδέσμευση από αυτο-υποστασιοποιήσεις και εαυτήν στην υπηρεσία του 

ανθρώπου και του αγώνα του για αναζήτηση της αλήθειας (εννοιολογική 

ταυτότητα της δικαιοσύνης). Πέραν οιασδήποτε προσπάθειας (συστημικής 

ή μη) υπαγωγής των επιμέρους τμημάτων στο όλον, σύμφωνα με την 

αριστοτελική θεωρία, ίσως θα πρέπει να γίνει όσο είναι νωρίς κατανοητό, 

ότι δεν μπορούν πλέον να παράσχουν αξιόλογη βοήθεια οι θεωρητικές 

προσεγγίσεις προς την κατεύθυνση μιας ενοποιημένης θεωρίας εμβίων ή/ 

και κοινωνικών συστημάτων, αφού η διέξοδος αυτή έχει ήδη εγκολπωθεί 

από τους σχεδιαστές της νέας τάξης πραγμάτων. Ίσως το κλειδί της 

μοναδικής διεξόδου στο δρομολογούμενο «αυτονόητο» της αμετάκλητης 

μεταλλαγής του ανθρώπου και της κοινωνίας του, να παραμένει στο 

θεμελιώδες ερώτημα: «ποιούς όρους ή ποιές δυνατότητες προς δράση (π.χ. 

αναδυτική ικανότητα, αυτοαναφορά, αναστοχασμός κλπ.) θα είμαστε εις 

θέσιν τελικά να αξιοποιήσουμε μέσω της ανθρωπιστικής Παιδείας, που 

παραμένει μοναδική ελπίδα για τη ζωή;» 

Καθηγήτρια Μαρία Τζάνη (συνέχεια):  

(...) Επομένως, πρέπει να ξαναπροβληματιστούμε πάνω σε ένα 

θεωρητικό πλαίσιο, με το οποίο θα ατενίζουμε τα πράγματα,  για να μας 

βοηθήσει σε μια στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη μας ότι πρέπει να πούμε 

δυο αλήθειες στους εαυτούς μας και στην παγκόσμια κοινωνία. Το 

αυθεντικό προπατορικό αμάρτημα - η πρώτη αλήθεια - είναι η αποκοπή του 

ανθρώπου από τη Φύση και το Δίκαιο,  που επιτάσσει η μεγάλη Συμπαντική 

Ανάγκη, η φενάκιση, δηλαδή, κάθε άνθρωπο-ποιητικού αληθούς και 
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δικαίου περιεχομένου των συνειδήσεων σε μια τεχνητή ετερόνομη 

συνείδηση,  που επιτρέπει την ψυχοπολιτική διαχείριση του Όντος μέσω 

δομικών υπαρξιακών ανασφαλειών,  των οποίων το βασικό εργαλείο είναι ο 

φόβος του φόβου!  

Η δεύτερη αλήθεια έγκειται στην ενατένιση των αβεβαιοτήτων του 

μέλλοντος. Αυτή η ενατένιση  διεγείρει μια θεμελιώδη προβληματική, όσον 

αφορά στο πώς θα πρέπει να είναι η παιδεία του μέλλοντος, ώστε να 

μπορέσει να εξασφαλίσει για την ανθρώπινη κοινωνία ένα ‘βιώσιμο 

μέλλον’.  

 Αξιακή αβεβαιότητα (η λογική του ‘laissez-faire’ εναντίον του 

‘χρεών’) 

 Βιολογική αβεβαιότητα της διατροφικής αλυσίδας 

 Κοινωνικο-πολιτική αβεβαιότητα 

 Πολιτισμική αβεβαιότητα 

 Εικονική ‘πραγματικότητα’ 

Ο προσδιορισμός των αξιών, η καθοδήγηση, μέσω Παιδείας, των 

ανθρωπίνων κοινοτήτων, ο τρόπος αλληλεπίδρασης σε πλανητική κλίμακα 

των εθνών, όπως και η διεύρυνση της ανθρωπίνης συνειδήσεως από 

οικοσυστηματική σε συμπαντική, αποτελούν όρους – κλειδιά της ίδιας της 

επιβίωσής μας. 

 

Βασικοί άξονες της προβληματικής μας: 

 Κατάρρευση της κλασσικής παιδείας 

 Η κατάρρευση του οικοσυστήματος της γης οδηγεί σε αναγκαστική 

αποδημία σε άλλους πλανήτες 
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 Το ενδεχόμενο ζωής στο σύμπαν και η κατάρρευση των 

παραδοσιακών θρησκειών – Ποια θρησκεία; 

 Γνώση του επιλέγειν και επιχειρείν 

 

Πάνω τώρα στο πεδίο της εκπαίδευσης, θέλω να τελειώσω 

θέτοντας κάποια απλά ερωτήματα : θα υπάρχει το ίδιο περιβάλλον στο 

σχολείο του 21ου αιώνα;  Τα ωρολόγια προγράμματα και τα curricula θα 

είναι τα ίδια; Οι μέθοδοι διδασκαλίας,  οι τόσο καταγγελμένες και 

αποδεδειγμένα ανασφαλείς και ατελέσφορες, μετά την έρευνα στον 

εγκέφαλο,  θα παραμείνουν οι ίδιες;  Ο ρόλος του δασκάλου θα είναι ο 

ίδιος;  Η σχέση του ανθρώπου με το σχολείο,  του αναπτυσσόμενου παιδιού 

και του ενήλικα,  γιατί μιλάμε για την κοινωνία της γνώσης για μια διαρκή 

εκπαίδευση,  θα είναι ίδια,  δηλαδή το κοινωνικό περιβάλλον και το σχολείο 

θα έχουν τη σημερινή σχέση και στόχευση.   

Όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να μας απασχολήσουν (και 

ενδεχομένως να χρειαζόμαστε άλλο συνέδριο να συζητήσουμε γι’ αυτά), 

είναι αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να απασχολήσουν τη διεθνή 

εκπαιδευτική κοινότητα.  

Όσον αφορά στη Φιλοσοφία, επειδή η μόνη μας καταφυγή είναι η 

ανθρωπιστική Παιδεία, που καθοδηγουμένη από το Λόγο συντελεί στην 

ανάδειξη της συμπαντικής συνειδήσεως, που σύγκειται και φωτίζεται από 

το σύστημα αξιών του Σύμπαντος (Συμπαντικό Ήθος), το πρώτιστο 

ερώτημα που πρέπει να μας απαντηθεί: «Ποιά η Φιλοσοφία και ο ρόλος της 

θεσμισμένης Παιδείας στον 21ο αιώνα». Το Σχολείο πρέπει να κρατήσει τον 

ανθρωπιστικό του χαρακτήρα πάση θυσία, με διεύρυνση της 

οικοσυστημικής σε συμπαντική συνείδηση. Σκοπός του, το να καθιστά 
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δημοφιλή και οικεία τη λογική, εφόσον θα διαμορφώνει πολιτικούς 

ανθρώπους, με συμπαντική ευθύνη. 

Η μεγάλη πρόκληση των καιρών μας είναι το να αποφασίσουμε, σε 

επίπεδο πολιτικής επιλογής και πλανητικού σχεδιασμού, την τροποποίηση 

της σκέψης, ιδίως των νέων ανθρώπων, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 

διατηρώντας τις ανθρώπινες και ανθρωποποιητικές διαχρονικές αξίες – 

κατάκτηση της ανθρωπότητας-, να μπορούν παράλληλα να αντιμετωπίζουν 

την ταχύτητα των αλλαγών, τη μη προβλεψιμότητα και την πολυπλοκότητα 

της επερχόμενης διαπλανητικής εποχής.  

Τροποποιητικό «όχημα» αποτελεί το Ελληνικό αξιακό σύστημα- 

συμπαντική παρακαταθήκη και ταυτόχρονα ικανότητα προσαρμογής και 

ετοιμότητας αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτων και πολυπλόκων. 
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Abstract (main points) 
− When confronted with the uncertainties of the future, we 

seek to determine the attributes of an educational system that 
will ensure the survival of human society.  

− The consequences of recent results in biosocial environment 
research on the formation of examples and values of the 
coming era.  

− Key issues for our survival as a species are the shaping of 
values, the guidance of human communities through 
education, the interaction of nations on a global scale, and 
the evolution of the ecosystem into a universal way of 
thinking.  

− The great challenge of our times is to make a conscious 
political choice and apply on a global level an effort to shape 
a new way of thought and instill it in the younger 
generations.  
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− A way that, without dismissing or discarding old-established 
human and humanistic values, will allow them to face 
successfully the coming era of rapid and unpredictable 
change and complex global interconnectedness.  
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