Δμδιαφέρομ του κειμέμου
Οϋςε η επιρςήμη ξϋςε η
ςευμξλξγία μπξοεί μα θεχοηθξϋμ απαλλαγμέμεπ απϊ
ςιπ αποϊβλεπςεπ ρσμέπειεπ
ςχμ ειοχμειόμ ςηπ Ιρςξοίαπ.
Οι μέεπ ςευμξλξγίεπ μπξοεί κάλλιρςα μα ξδηγήρξσμ
ρε
ρξβαοέπ
κξιμχμικέπ
ρςοεβλόρειπ. Αμ κάπξιεπ
απϊ ασςέπ είμαι ποξβλέφιμεπ, ξι πεοιρρϊςεοεπ δεμ
είμαι.
Δεμ είμαι μϊμξ η ξογάμχρη ςηπ παοαγχγήπ πξσ
γμχοίζει κσοιξλεκςικά επαμαρςαςικέπ μεςαβξλέπ, αλλά
και ξι πιξ θεμελιόδειπ έμμξιεπ, ϊπχπ εογαρία, επάγγελμα, πείοα, ειδικϊςηςα, αρτάλεια επαγγέλμαςξπ, ςίθεμςαι ρε ξλξέμα μεγαλϋςεοη αμτιρβήςηρη.
Τα δίκςσα κξιμχμικόμ
ρυέρεχμ και ξι κξιμχμικέπ
ιεοαουίεπ υοειάζεςαι μα επαμξοιρθξϋμ. Οι κξιμχμικξί
καςαμεοιρμξί ςηπ εογαρίαπ
και ςχμ ειρξδημάςχμ στίρςαμςαι ςαυείεπ και μη ποξβλέφιμεπ μεςαλλαγέπ.
Παοαδξριακέπ
μξοτέπ
και καμϊμεπ ςηπ κξιμχμικήπ
αλληλεγγϋηπ και ςηπ κξιμχμικήπ ρσμξυήπ απειλξϋμςαι
αμξιυςά. Και ίρχπ ςξ ρημαμςικϊςεοξ ϊλχμ, η παοαδξριακή αμαπαοάρςαρη ςξσ
τιλελεϋθεοξσ - ιρχςικξϋ
δημξκοαςικξϋ πξλιςικξϋ ρσρςήμαςξπ χπ μια ξοθξλξγική
ενιδαμίκεσρη ςηπ κξιμϊςηςαπ
σπξβάλλεςαι ρε ρκληοή δξκιμαρία.
Η κξιμχμική αμιρϊςηςα,
ξ κξιμχμικϊπ απξκλειρμϊπ
και η απξδιάοθοχρη ςξσ
κξιμχμικξϋ ιρςξϋ είμαι ρςξ
ενήπ άμερα ρσμδεδεμέμα με
ςιπ ασναμϊμεμεπ αμιρϊςηςεπ
ποϊρβαρηπ ρςημ πληοξτϊοηρη και ρςημ ςανιμξμημέμη
γμόρη.

Η Δημοκρατία της Τεχμολογίας, η απελευθέρωση της Γμώσης και οι δραματικές προεκτάσεις της
ςξσ Κ. Τρξσκαλά
Οϋςε η επιρςήμη ξϋςε η ςευμξλξγία μπξοεί μα θεχοηθξϋμ απαλλαγμέμεπ απϊ ςιπ αποϊβλεπςεπ ρσμέπειεπ ςχμ
ειοχμειόμ ςηπ Ιρςξοίαπ. «Λϋρειπ» ρε κάπξια ποξβλήμαςα, εμ γέμει επιθσμηςέπ, ρσυμά γεμμξϋμ ή ξνϋμξσμ άλλα,
με ραςαμικέπ ποξεκςάρειπ. Και μαζί με ςα ιρςξοικά «ρςάδια», ξι αμαςοξπέπ πξσ επιτέοει η ειοχμεία ςηπ Ιρςξοίαπ
ταίμξμςαι μα πξλλαπλαριάζξμςαι και μα επιςαυϋμξμςαι.
Ποάγμαςι, και παοά ςημ άμθηρη ςχμ μελλξμςξλξγικόμ
ρπξσδόμ, πξςέ ποιμ ςξ αμθοόπιμξ είδξπ δεμ ήςαμ ρε ςέςξιξ βαθμϊ αμίκαμξ μα ποξβλέφει ςα βαρικά ποξβλήμαςα πξσ θα έυξσμ μα αμςιμεςχπίρξσμ ςα παιδιά και ςα εγγϊμια μαπ. Και, ρσμακϊλξσθα, πξςέ ποιμ δεμ ήςαμ ςϊρξ
δϋρκξλη η αμάληφη πξλιςικήπ εσθϋμηπ απϊ εκείμξσπ
πξσ επχμίζξμςαι βαοϋμξσρεπ κξιμχμικέπ επιλξγέπ.
Οι μέεπ ςευμξλξγίεπ μπξοεί κάλλιρςα μα ξδηγήρξσμ
ρε ρξβαοέπ κξιμχμικέπ ρςοεβλόρειπ. Αμ κάπξιεπ απϊ
ασςέπ είμαι ποξβλέφιμεπ, ξι πεοιρρϊςεοεπ δεμ είμαι. Μια
απλξψκή πίρςη ρςημ σπξςίθεςαι εγγεμή ςάρη ςηπ κξιμχμίαπ μα επιλϋει ασςϊμαςα ςα πιξ επείγξμςα ποξβλήμαςά
ςηπ με ξοθξλξγιρμϊ είμαι η μεγαλϋςεοη ιρςξοική πλάμη.
Εν ξοιρμξϋ, κάπξιεπ λϋρειπ δεμ μπξοεί παοά μα είμαι
«πεοιρρϊςεοξ ίρεπ απϊ άλλεπ». Με ασςή ςημ έμμξια, η
αμεπαμάληπςη επαμάρςαρη ρςημ πληοξτξοική και επικξιμχμιακή ςευμξλξγία δεμ θα ποέπει μα ιδχθεί μϊμξμ
ραμ μια απϊλσςη εσλξγία. Η ςαυεία μεςαβξλή ςχμ κξιμχμικόμ ρυέρεχμ ρε ϊλξσπ ςξσπ ςξμείπ ςξσ αμθοόπιμξσ
βίξσ βοίρκεςαι ακϊμη ρςξ εμβοσψκϊ ςηπ ρςάδιξ και, εμ
ςέλει, ϊλεπ ξι κξιμχμικέπ δξμέπ και αμαπαοαρςάρειπ
ποέπει μα είμαι αμξιυςέπ ρε επαμενέςαρη. Δεμ είμαι μϊμξ
η ξογάμχρη ςηπ παοαγχγήπ πξσ γμχοίζει κσοιξλεκςικά
επαμαρςαςικέπ μεςαβξλέπ, αλλά και ξι πιξ θεμελιόδειπ
έμμξιεπ, ϊπχπ εογαρία, επάγγελμα, πείοα, ειδικϊςηςα,
αρτάλεια επαγγέλμαςξπ, ςίθεμςαι ρε ξλξέμα μεγαλϋςεοη
αμτιρβήςηρη.
Τα δίκςσα κξιμχμικόμ ρυέρεχμ και ξι κξιμχμικέπ ιεοαουίεπ υοειάζεςαι μα επαμξοιρθξϋμ. Οι κξιμχμικξί καςαμεοιρμξί ςηπ εογαρίαπ και ςχμ ειρξδημάςχμ στίρςαμςαι ςαυείεπ και μη ποξβλέφιμεπ μεςαλλαγέπ. Η δξμική
αμεογία εκςιμάρρεςαι ρςα ϋφη, μεοικέπ τξοέπ ςελείχπ
αμενέλεγκςα, και ςξ μέξ ζήςημα ςηπ «απαρυξληριμϊςηςαπ» είμαι ήδη έμα τλέγξμ ποϊβλημα. Έςρι, αμαπϊτεσκςα, ςα πλέξμ θεμελιόδη ποϊςσπα και ξι καμξμιρςικέπ
βεβαιϊςηςεπ βαθμιαία απξρςαθεοξπξιξϋμςαι. Οι εναςξμικεσμέμεπ ιδέεπ για ςξμ υοϊμξ και ξι ρσματείπ ερχςεοικεϋρειπ πεοί ποξρχπικόμ ρςαδιξδοξμιόμ, ποξβλέφιμχμ

ρςαδίχμ αμέλινηπ και απξδξςικόμ ηλικιόμ ρςιπ αμθοόπιμεπ ζχέπ υάμξσμ ςημ καθιεοχμέμη ρημαρία ςξσπ. Παοαδξριακέπ μξοτέπ και καμϊμεπ ςηπ κξιμχμικήπ αλληΗ ρημαρία ςηπ εκπαίδεσλεγγϋηπ και ςηπ κξιμχμικήπ ρσμξυήπ απειλξϋμςαι αμξιρηπ ποέπει μα ςξπξθεςηθεί
υςά. Και ίρχπ ςξ ρημαμςικϊςεοξ ϊλχμ, η παοαδξριακή
ρε έμα πλαίριξ πξσ σπεοαμαπαοάρςαρη ςξσ τιλελεϋθεοξσ - ιρχςικξϋ δημξκοαςιβαίμει καςά πξλϋ ςημ άμερη
κξϋ πξλιςικξϋ ρσρςήμαςξπ χπ μια ξοθξλξγική ενιδαμίλειςξσογία παοαγχγήπ και
διάδξρηπ ςηπ απαοαίςηςηπ
κεσρη ςηπ κξιμϊςηςαπ σπξβάλλεςαι ρε ρκληοή δξκιμαρίκξιμχμικήπ γμόρηπ. Σςξ εα: ξι πεοιρρϊςεοεπ ρημαριακέπ και θερμικέπ απξκοσνήπ, και πεοιρρϊςεοξ απϊ
ρςαλλόρειπ πξσ εκπξοεϋξμςαι απϊ ςξμ θεμελιόδη διαπξςέ άλλξςε, ξι μηυαμιρμξί
υχοιρμϊ μεςανϋ ςηπ δημϊριαπ και ςηπ ιδιχςικήπ ρταίοαπ
πξσ σλξπξιξϋμ ςξμ κξιμχμιαμτιρβηςξϋμςαι πλέξμ. Η ταμςαριακή ρυέρη ςξσ αςϊμξσ
κϊ καςαμεοιρμϊ ςηπ γμόρηπ
με ςημ κξιμχμία μπξοεί κσοιξλεκςικά μα διαλσθεί.
μπξοεί μα καςαρςξϋμ ξ κεΜέρα ρε ασςϊ ςξ πλαίριξ, ςξ ζήςημα ςηπ επίδοαρηπ
μςοικϊπ παοάγχμ για ςη διςχμ μέχμ ςευμξλξγιόμ ρςημ κξιμχμία δεμ μπξοεί μάλλξμ
αρτάλιρη ςηπ κξιμχμικήπ
μα αμςιμεςχπιρθεί με ϊοξσπ μιαπ απλήπ ασςϊμαςηπ
μξμιμξπξίηρηπ και ρσμξυήπ.
«ποξραομξγήπ» ςχμ κξιμχμικόμ μξοτόμ ρςιπ μέεπ αΟι αςξμικέπ μξοτέπ εοπαιςήρειπ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςιπ καιμξςξμίεπ ςηπ ςευμξγαρίαπ, ςα επίπεδα ποξρχπικξϋ ειρξδήμαςξπ, καθόπ
λξγίαπ. Είμαι αρταλόπ παρίδηλξ ϊςι ςξ ξικξμξμικϊ ποϊκαι ξι πξλιςιρςικέπ ποακςιςσπξ ςηπ αμςαγχμιρςικήπ αγξοάπ επιβάλλει ρε ϊλα ςα
κέπ και ξι δοαρςηοιϊςηςεπ
έθμη μα «παοάγξσμ» ρσρςημαςικά έμαμ ικαμϊ αοιθμϊ
ςξσ ελεϋθεοξσ υοϊμξσ και
αμθοόπχμ απξςελερμαςικά ειδικεσμέμχμ και επαοκόμ.
ςηπ αμαφσυήπ εναοςόμςαι
Θα ποέπει ϊμχπ μα είμαι ενίρξσ ποξταμέπ ϊςι ςα διακσκας' αμάγκημ, ρε ςελική αβεϋμαςα είμαι πξλϋ ρημαμςικϊςεοα. Και ςξϋςξ διϊςι ςα
μάλσρη, απϊ ςημ ικαμϊςηςα
ίδια ςα θεμέλια ϊλχμ ςχμ κξιμχμικόμ ιρξοοξπιόμ και
ρσμμεςξυήπ ρςξ μέξ «τϊςηπ κξιμχμικήπ ρσμαίμερηπ απειλξϋμςαι.
οξσμ» ςηπ ςευμξλξγίαπ.
Οι επιπτώσεις του αποκλεισμού: Η κξιμχμική αμιρϊΜπξοεί εϋλξγα μα ταςηςα, ξ κξιμχμικϊπ απξκλειρμϊπ και η απξδιάοθοχρη
μςαρθεί καμείπ ςημ αμάδσρη
ςξσ κξιμχμικξϋ ιρςξϋ είμαι ρςξ ενήπ άμερα ρσμδεδεμέμα
μιαπ κξιμχμίαπ ρςξ μέλλξμ
πξσ θα είμαι κάςι ραμ ιρξδϋμε ςιπ ασναμϊμεμεπ αμιρϊςηςεπ ποϊρβαρηπ ρςημ πληοξμαμξ ςηπ ρημεοιμήπ ςχμ
τϊοηρη και ρςημ ςανιμξμημέμη γμόρη. Εμ ςξϋςξιπ, ξι
«δϋξ ςοίςχμ», εκλξγικεσϊκξιμχμικέπ επιπςόρειπ ςηπ αμιρϊςηςαπ ρςη γμόρη μπξοεί
μεμη εμ γέμει χπ μια «τσριμα απξδειυθξϋμ ςελείχπ διατξοεςικέπ απϊ εκείμεπ πξσ
κή» και, ρσμεπόπ, αμαπϊείυαμ ϊλεπ ξι ποξηγξϋμεμεπ μξοτέπ αμιρϊςηςαπ. Τα απξτεσκςη ιεοαουία γμόρηπ
ςελέρμαςα ςξσ ασναμϊμεμξσ υάρμαςξπ μεςανϋ ασςόμ
και, κας' επέκςαρη, ςαλέπξσ έυξσμ ποϊρβαρη ρςημ πληοξτϊοηρη και εκείμχμ
μςξσ.
πξσ δεμ έυξσμ, ίρχπ απξδειυθξϋμ πεοιρρϊςεοξ ξδσμηοά
απϊ ςα απξςελέρμαςα πξσ είυε η τθαομέμη πλέξμ αμςίθερη μεςανϋ «ϊμςχμ» και «μη ϊμςχμ» ή ακϊμη και απϊ
ασςά πξσ έυει η αμενάλειπςη ρϋγκοξσρη μεςανϋ «ευϊμςχμ» και «μη ευϊμςχμ». Σε φσυξλξγικϊ επίπεδξ, θα
μπξοξϋρε μα σπξθέρει καμείπ ϊςι η διαδικαρία μέρχ ςηπ
ξπξίαπ ερχςεοικεϋξμςαι ξι κξιμχμικέπ ρσμέπειεπ ςηπ άγμξιαπ ποέπει μα είμαι πιξ επικίμδσμη και ενξσθεμχςική απϊ ϊρξ ρςημ πεοίπςχρη ςχμ κξιμχμικόμ επιπςόρεχμ ςξσ
status ή ςηπ ςάνηπ: πεοιρρϊςεοξ απϊ ϊπξια άλλη μξοτή κξιμχμικήπ διάκοιρηπ, η άγμξια έυει ςημ ςάρη μα ποξνεμεί μςοξπή και μα ρπέομει επιθεςικϊςηςα.
Τξϋςχμ δξθέμςχμ, καθίρςαςαι ρατέπ ϊςι η ρημαρία ςηπ εκπαίδεσρηπ ποέπει μα
ςξπξθεςηθεί ρε έμα πλαίριξ πξσ σπεοβαίμει καςά πξλϋ ςημ άμερη λειςξσογία παοαγχγήπ και διάδξρηπ ςηπ απαοαίςηςηπ κξιμχμικήπ γμόρηπ. Σςξ ενήπ, και πεοιρρϊςεοξ
απϊ πξςέ άλλξςε, ξι μηυαμιρμξί πξσ σλξπξιξϋμ ςξμ κξιμχμικϊ καςαμεοιρμϊ ςηπ γμόρηπ μπξοεί μα καςαρςξϋμ ξ κεμςοικϊπ παοάγχμ για ςη διαρτάλιρη ςηπ κξιμχμικήπ

μξμιμξπξίηρηπ και ρσμξυήπ: για ποόςη τξοά η άμιρη γμόρη δεμ θα αμςαμακλά μϊμξμ ποξδιαγεγοαμμέμεπ ςανικέπ διακοίρειπ, αλλά μπξοεί επίρηπ μα αμαλάβει μα ενηγεί και μα εκλξγικεϋει εσθέχπ ςιπ κσοίαουεπ μξοτέπ κξιμχμικήπ ιεοαουίαπ. Έςρι, έμα
απϊ ςα πλέξμ κοίριμα πξλιςικά διακσβεϋμαςα ρσμίρςαςαι ρςημ εταομξγή μιαπ δίκαιηπ και «απξδεκςήπ» καςαμξμήπ ςηπ γμόρηπ.
Ακοιβόπ ϊπχπ ρσμέβαιμε παλιϊςεοα με ςημ εκμάθηρη γοατήπ και αμάγμχρηπ απϊ
ϊλξσπ, έμα δίπλχμα ρςξιυειόδξσπ ςευμικήπ εκπαίδεσρηπ είμαι πλέξμ ποξωπϊθερη για
ςημ εμεογϊ ρσμμεςξυή ρςημ κξιμχμία. Τξϋςξ ρημαίμει ϊςι βαρικξί δημξκοαςικξί καμϊμεπ απαιςξϋμ πχπ ϊλα ςα άςξμα θα ποέπει μα είμαι ποξικιρμέμα με ςημ αμςικειμεμική ικαμϊςηςα ρσμμεςξυήπ ςξσπ ρςημ κσοίαουη κξσλςξϋοα ςηπ ςευμξλξγίαπ. Οι αςξμικέπ μξοτέπ εογαρίαπ, ςα επίπεδα ποξρχπικξϋ ειρξδήμαςξπ, καθόπ και ξι πξλιςιρςικέπ ποακςικέπ και ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ ελεϋθεοξσ υοϊμξσ και ςηπ αμαφσυήπ εναοςόμςαι κας' αμάγκημ, ρε ςελική αμάλσρη, απϊ ςημ ικαμϊςηςα ρσμμεςξυήπ ρςξ μέξ
«τϊοξσμ» ςηπ ςευμξλξγίαπ.
Ασςϊ χρςϊρξ έυει πεοαιςέοχ κξιμχμικξπξλιςιρμικέπ ρσμέπειεπ. Ήδη, παμςξϋ ρε
ϊλξ ςξμ κϊρμξ, εμταμίζξμςαι ιεοαουικέπ «σπξκξσλςξϋοεπ» ποξρδιξοιζϊμεμεπ απϊ ςη
γμόρη ςηπ ςευμξλξγίαπ  γεγξμϊπ πξσ είμαι ρίγξσοξ ϊςι θα διαμξοτόρει μέεπ ρςάρειπ
απέμαμςι ρςιπ κξιμχμικέπ αμιρϊςηςεπ. Είμαι εϋλξγξ μα ρκετθεί καμείπ ϊςι ξι «σπξκξσλςξϋοεπ» ςηπ άγμξιαπ μπξοεί μα έυξσμ πλέξμ πξλϋ πεοιρρϊςεοξ διαλσςικέπ ρσμέπειεπ για ςα άςξμα πξσ ςιπ τέοξσμ, απϊ ξςιδήπξςε αμάλξγξ έυει ρσμαμςηθεί ρςξ παοελθϊμ. Ποάγμαςι, ρςξμ βαθμϊ πξσ η γμόρη ςχμ ρςξιυειχδόμ διαδικαριόμ ποϊρβαρηπ και υειοιρμξϋ ςηπ πληοξτϊοηρηπ είμαι ξσριόδηπ ποξωπϊθερη για μια κξιμχμική
ρσμπεοιτξοά πξσ θα θεχοείςαι ξλξέμα και πεοιρρϊςεοξ χπ «τσριξλξγική», εκείμξι
πξσ ρςεοξϋμςαι παμςελόπ ασςόμ ςχμ γμόρεχμ μπξοεί μα θεχοξϋμςαι εγγεμόπ καςόςεοξι ή ακϊμη και απξκλίμξσρεπ ποξρχπικϊςηςεπ. Μπξοεί εϋλξγα μα ταμςαρθεί
καμείπ ςημ αμάδσρη μιαπ κξιμχμίαπ ρςξ μέλλξμ πξσ θα είμαι κάςι ραμ ιρξδϋμαμξ ςηπ
ρημεοιμήπ ςχμ «δϋξ ςοίςχμ», εκλξγικεσϊμεμη εμ γέμει χπ μια «τσρική» και, ρσμεπόπ, αμαπϊτεσκςη ιεοαουία γμόρηπ και, κας' επέκςαρη, ςαλέμςξσ. […]
Απόσπασμα από τημ εφημερίδα «Το Βήμα», 19/10/1997
ΑΣΚΗΣΔΙΣ
1. Να γοάφεςε ςημ πεοίληφη ςξσ κειμέμξσ ρε 110 πεοίπξσ λένειπ.
2. Να γοάφεςε ςα αμςόμσμα ςχμ λένεχμ: αμάληφη, εσλξγία, παοαδξριακή, ξδσμηοά, ρςεοξϋμςαι
3. «Οι μέεπ ςευμξλξγίεπ … μεγαλϋςεοη αμτιρβήςηρη»: πξια ρσλλξγιρςική πξοεία
ακξλξσθεί ξ ρσγγοατέαπ ρςημ παοάγοατξ;
4. «Τξϋςχμ δξθέμςχμ … ςηπ γμόρηπ»: μα παοξσριάρεςε ςη δξμή ςηπ παοαγοάτξσ.
(Να δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ)
5. «Οι αςξμικέπ μξοτέπ εογαρίαπ, ςα επίπεδα ποξρχπικξϋ ειρξδήμαςξπ, καθόπ και
ξι πξλιςιρςικέπ ποακςικέπ και ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ ελεϋθεοξσ υοϊμξσ και ςηπ
αμαφσυήπ εναοςόμςαι κας' αμάγκημ, ρε ςελική αμάλσρη, απϊ ςημ ικαμϊςηςα ρσμμεςξυήπ ρςξ μέξ «τϊοξσμ» ςηπ ςευμξλξγίαπ»: Να αμαλϋρςε ςημ ποϊςαρη ρε μία
παοάγοατξ 90 πεοίπξσ λένεχμ.

6. Ποάγμαςι, με ασςή ςημ έμμξια, διϊςι, εμ ςξϋςξιπ, έςρι: ςι δηλόμξσ ξι λένειπ και
πξιξπ ξ οϊλξπ ςξσπ μέρα ρςξ κείμεμξ;
7. «[…] Ο οϊλξπ ςηπ εκπαίδεσρηπ ρςξ άμερξ μέλλξμ μπξοεί μα θεχοηθεί ϊςι σπεοβαίμει ςϊρξ ςη διάδξρη ςχμ αμθοχπιρςικόμ ιδεχδόμ και καμϊμχμ ϊρξ και ςημ
απλή ςευμική ποξραομξγή ρςιπ απαιςήρειπ μιαπ «απλήπ», ςανικά ποξρδιξοιρμέμηπ
αγξοάπ εογαρίαπ...». Μα ατεςηοία ςξ παοάθεμα ρε έμα κείμεμξ 600 πεοίπξσ λένεχμ μα εκθέρεςε ξ οϊλξ ςηπ παιδείαπ ρε ρυέρη με ςημ επιρςήμη, ςημ ςευμξλξγία,
ςη δημξκοαςία και ςημ ελεσθεοία.

