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Μανόλης Δαφέρμος  

 

«Η αδυναμία του ςοβιετικοφ ςυςτιματοσ είναι ότι επιχείρθςε να δθμιουργιςει τον 

άνκρωπο – δθμιουργό, ενϊ το ηιτθμα τϊρα είναι ότι κα πρζπει να καλλιεργιςουμε 

καταναλωτζσ». Μ’ αυτό τον τρόπο ο Ανδρζασ Φοφρςενκο,  υπουργόσ Παιδείασ τθσ Ρωςίασ 

διατφπωςε τθν  βαςικι ιδζα τθσ επιχειροφμενθσ «μεταρρφκμιςθσ» του ςχολείου ςτθ Ρωςία. 

φμφωνα με τον Φουρςζνκο, ςτα ςφγχρονα παιδιά δεν χρειάηονται «περίςςιεσ γνϊςεισ», διότι 

πρόκειται να ηιςουν ςτθ «μεταβιομθχανικι κοινωνία» που είναι «κοινωνία των υπθρεςιϊν».  

Η μεταρρφκμιςθ του ςχολείου ςτθ Ρωςία που γίνεται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 

Παγκόςμιασ Σράπεηασ είναι προςανατολιςμζνθ ςτθ μείωςθ του φόρτου εργαςίασ  των 

μακθτϊν και τον περιοριςμό των ςχολικϊν αναλυτικϊν προγραμμάτων. Σο γνωςτό 

νεοςυντθρθτικό ςφνκθμα  «επιςτροφι ςτα βαςικά» ζχει ςτθν ουςία μετατραπεί ςτο δόγμα 

του «εκπαιδευτικοφ ελάχιςτου». Ζτςι, ςε αντιςτοιχία  με το προτεινόμενο αναλυτικό 

πρόγραμμα προβλζπονται μόνο 4 υποχρεωτικά αντικείμενα: Η Ρωσία στον κόσμο, ασφάλεια 

ζωτικών δραστηριοτθτων, γυμναστικθ, ερευνητικό project. Είναι ενδεικτικό ότι κανζνα από 

αυτά τα ελάχιςτα, υποχρεωτικά αντικείμενα ςτο «νζο ςχολείο» δεν αποτελοφν επιςτθμονικό 

κλάδο.  

φμφωνα με τον ίδιο ςχεδιαςμό μακιματα επιλογισ γίνονται όλα τα υπόλοιπα. Σα 

μακιματα επιλογισ διαχωρίηονται ςε 6 κεματικζσ περιοχζσ: «ρωςικι γλϊςςα και λογοτεχνία», 

«ξζνεσ γλϊςςεσ», «μακθματικά και πλθροφορικι», «φυςικζσ επιςτιμεσ», «κοινωνικζσ 

επιςτιμεσ», τζχνθ». Οι μακθτζσ καλοφνται να επιλζξουν ζνα ι δφο από τισ παραπάνω 

κεματικζσ ενότθτεσ. Ο μακθτζσ μποροφν να δθλϊςουν παραπάνω μακιματα, αλλά κα πρζπει 

να πλθρϊςουν τα ανάλογα δίδακτρα. τθν ουςία το κράτοσ αποςφρεται από τθν 

χρθματοδότθςθ τθσ εκπαίδευςθσ επιβάλλοντασ τθν εμπορευματοποίθςισ τθσ. Αξίηει να 

ςθμειωκεί ότι ςτθ Ρωςία τουλάχιςτον το 40 % των οικογενειϊν βρίςκονται κάτω από το 

επίπεδο  φτϊχειασ. Αυτζσ οι οικογζνειεσ δεν κα μπορζςουν να εξαςφαλίςουν επαρκι 

εκπαίδευςθ για τα παιδιά τουσ.  

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτθ βάςθ του προτεινόμενου αναλυτικοφ προγράμματοσ του 

υπουργείου παιδείασ τθσ Ρωςία χαρακτθρίηονται «περίςςιεσ/περιττζσ γνϊςεισ» (μθ 

επικυμθτζσ γνϊςεισ)  ζννοιεσ όπωσ, «πολυκομματιςμόσ», «εγγφθςθ δικαιωμάτων και 

ελευκεριϊν», «διάκριςθ των εξουςιϊν»,  «ανεξαρτθςία», «κζρδοσ», «πλθκωριςμόσ», 
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«Κονφοφκιοσ και Βοφδασ», «Ιωάννα τθσ Λωρραίνθσ και Ρομπζν των δαςϊν», κ.α. τισ 

«περίςςιεσ/περιττζσ γνϊςεισ» (μθ επικυμθτζσ γνϊςεισ) περιλαμβάνονται οι αναφορζσ ςε 

προςωπικότθτεσ, όπωσ ο Σςαϊκόφςκι, ο Μότςαρτ, ο Λεονάρντο Ντα Βίντςι, ο Βαν Γκονγκ και 

ζργα όπωσ ο «Αςπροδόντθσ» του Σηακ Λόντον, ο «Άμλετ» του αίξπθρ, ο «Φάουςτ» του 

Γκαίτε,  ο «Ρουςλάν και θ Λιουντμίλα»  του Αλζξανδρου Ποφςκιν, κ.α. Μθ υποχρεωτικζσ  

χαρακτθρίηονται ενότθτεσ όπωσ, θ «κυτταρικι δομι των οργανιςμϊν», τα «αντανακλαςτικά», 

θ «Γενετικι», θ «προζλευςθ τθσ ηωισ ςτθ Γθ», θ «εξζλιξθ των ηϊων», κ.α. Αυτι θ ιδιότυπθ 

λογοκριςία ωσ δομικό ςτοιχείο του προτεινόμενου ςχολικοφ αναλυτικοφ προγράμματοσ 

μπορεί να εξεταςτεί υπό το πρίςμα τθσ καχυποψίασ τθσ πολιτικισ θγεςία του υπουργείου 

παιδείασ απζναντι ςτθν «υπερβολικι μόρφωςθ», που μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν δθμιουργία 

κριτικά ςκεπτόμενων προςωπικοτιτων.    

Από αυτι τθν άποψθ αξίηει να κυμθκοφμε να λόγια του Γάλλου καρδινάλιου Ριςελιζ: 

«Με τον ίδιο τρόπο που το ςϊμα κα ιταν άςχθμο αν διζκετε μάτια ςε όλα του τα μζρθ, ζτςι 

και το κράτοσ κα αςχιμιηε αν όλοι του οι κάτοικοι εκπαιδεφοντασ, επειδι αντί για υπακοι κα 

γζμιηαν με περθφάνια και ματαιοδοξία.  Η κακολικι εκπαίδευςθ κα είχε ωσ αποτζλεςμα ο 

αρικμόσ αυτϊν των ανκρϊπων που ςπζρνουν αμφιβολία να υπερβαίνει τον αρικμό εκείνων 

που μπορεί διαλφςει αυτζσ τισ αμφιβολίεσ».  

Αναμφίβολα, εντυπωςιάηει το γεγονόσ ότι θ ρωςικι γλϊςςα – θ επίςθμθ γλϊςςα τθσ 

Ρωςίασ-  γίνεται μάκθμα επιλογισ (το ίδιο γίνεται με τα μακθματικά και τθν ιςτορία). Με 

πολιορκθτικό κριό τθ νεοφιλελεφκερθ ιδζα περί «ελεφκερθσ επιλογισ» επιχειρείται θ 

απαξίωςθ τθσ ςθμαςίασ  τθσ απόκτθςθσ ζςτω και των βαςικϊν γνϊςεων ςτουσ κομβικοφσ 

κλάδουσ τθσ ςφγχρονθσ επιςτιμθσ. Οι ςφγχρονοι καταναλωτζσ που είναι προςαρμοςμζνοι ςτισ 

τρζχουςεσ ςυγκυρίεσ τθσ αγοράσ πρζπει να εκιςτοφν ςτθν λογικι τθσ «ιςςονοσ προςπάκειασ» 

ιδθ από το ςχολείο και να ζχουν όςο το δυνατόν μικρότερθ εξοικείωςθ με τουσ βαςικοφσ 

κλάδουσ τθσ επιςτιμθσ, ϊςτε να εξαλειφκοφν πάςθσ φφςεωσ αντιςτάςεισ και αμφιςβθτιςεισ, 

που κζτουν ςε απειλι τον κομφορμιςτικό τρόπο ηωισ. Η περίφθμθ «ελεφκερθ αγορά» το 

«αόρατο χζρι» τθσ οποίασ κάποιοι «ρομαντικοί» ιδεολόγοι πίςτευαν ότι κα λφςει όλα τα 

κοινωνικά προβλιματα δεν χρειάηεται υποκείμενα που να κατζχουν -πόςο μάλλον να 

παράγουν- ςυγκροτθμζνεσ, ςφαιρικζσ  επιςτθμονικζσ γνϊςεισ. Η αγορά, όπωσ με ευκφτθτα 

αναγνϊριςε ο υπουργόσ παιδείασ τθσ Ρωςίασ, δεν χρειάηεται δθμιουργοφσ, οφτε ανκρϊπουσ 

με κριτικι ςκζψθ, αλλά πακθτικοφσ καταναλωτζσ, ζτοιμουσ να υποταχκοφν ςτα δελεαςτικά 

κελεφςματα των ςφγχρονων «ειρινων».  

Οι μακθτζσ που επιδιϊκουν να αποκτιςουν γνϊςεισ, οι οποίεσ υπερβαίνουν το 

εκπαιδευτικό ελάχιςτο, το οποίο ορίηει το αναλυτικό πρόγραμμα κα πρζπει να πλθρϊςουν τα 



ανάλογα δίδακτρα. Εδϊ φαίνεται το πραγματικό νόθμα τθσ περίφθμθσ «ελευκερίασ 

επιλογισ», θ οποία ςυνίςταται ςτθν απόςυρςθ του κράτουσ από τθν χρθματοδότθςθ τθσ 

ςχολικισ εκπαίδευςθσ και τθν επιβολι τθσ ςχολικισ φοίτθςθσ ζναντι διδάκτρων. Σο 

αποτζλεςμα αυτϊν των «μεταρρυκμίςεων» κα είναι θ δθμιουργία δφο τφπων ςχολικισ 

εκπαίδευςθσ: του ςχολείου  τθσ πλειοψθφίασ των μακθτϊν, που κα ζχουν πρόςβαςθ ςτο 

εκπαιδευτικό ελάχιςτο και του ςχολείου μιασ μικρισ μειοψθφίασ μακθτϊν που προζρχεται 

από «ευκατάςτατεσ» οικογζνειεσ και μποροφν να  εξαςφαλίςουν ςυςτθματικι εκπαίδευςθ για 

τουσ γόνουσ τουσ. Είναι ςαφζσ ότι με ζνα τζτοιο ςφςτθμα εκπαίδευςθσ κατά τισ επόμενεσ 

δεκαετίεσ ςτθ Ρωςία δεν πρόκειται να εμφανίηονται προςωπικότθτεσ, όπωσ ο Λομονόςωφ, 

γιόσ ψαρά που κατάφερε να ςπουδάςει και να αναδειχκεί ςε ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ 

επιςτιμονεσ τθσ εποχισ του – ταυτόχρονα ποιθτισ, που ςυνζβαλλε ςτθ δθμιουργία τθσ 

ςφγχρονθσ ρωςικισ γραμματείασ, φυςικόσ, χθμικόσ, ιςτορικόσ, γεωλόγοσ, κ.α. – κεμελιωτισ 

του πρϊτου Πανεπιςτθμίου τθσ Ρωςίασ, του κρατικοφ Πανεπιςτθμίου τθσ Μόςχασ.  Οι 

καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ αυτοφ του επικίνδυνου κοινωνικοφ πειράματοσ  είναι ιδθ ορατζσ. Η 

Ρωςία  κατείχε τθν 3θ κζςθ ςτθν παγκόςμια κλίμακα από άποψθ  διανοθτικοφ επιπζδου, όμωσ 

κατρακφλθςε κατά τθ διάρκεια των φιλελεφκερων «μεταρρυκμίςεων»  ςτθν 40θ  κζςθ τθσ 

ίδιασ κατάταξθσ. Και αυτι είναι μόνο θ αρχι...Τπάρχουν και άλλοι υπουργοί Παιδείασ που 

επικυμοφν να ακολουκιςουν τον ίδιο καταςτροφικό δρόμο των «μεταρρυκμίςεων»;      


