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Η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους βασικότερους θεσμούς κοινωνικοποίησης και 

κοινωνικής (ανά) παραγωγής. Την ίδια στιγμή η εκπαίδευση και ειδικά στη χώρα μας 

αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας. Σε 

αυτό το πλαίσιο η οργάνωση και λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και οι σχετικές 

νομοθετικές παρεμβάσεις συμβάλουν αποφασιστικά στη διεύρυνση της πρόσβασης των 

κοινωνικών υποκειμένων και ομάδων  στα συμβολικά και υλικά αγαθά συντελώντας με τον 

τρόπο αυτό στην προαγωγή του διακυβεύματος της κοινωνικής ισότητας.  

Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση  βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας 

της κοινωνικής ενσωμάτωσης και ακολούθως στην διαμόρφωση όλων εκείνων των 

χαρακτηριστικών που χρειάζεται η άσκηση της ιδιότητας του πολίτη. Για το λόγο αυτό οι 

εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να ξεκινούν από την πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση δίνοντας την αρμόζουσα βαρύτητα. Ωστόσο, οι προσεγγίσεις 

αναφορικά με τον προσανατολισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής έχουν μεγάλο εύρος το 

οποίο στην πραγματικότητα καλύπτει το σύνολο του φάσματος της κοινωνικής, οικονομικής 

και πολιτικής σκέψης όπως αυτή διαμορφώθηκε από το Διαφωτισμό μέχρι σήμερα. Έτσι, 

είναι χρήσιμο να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στα βασικά εκείνα στοιχεία από τα οποία 

θα πρέπει να χαρακτηρίζεται το σχολείο προκειμένου να προάγει την κοινωνική ευημερία, η 

οποία αποτελεί κοινό τόπο όλων των σχολών σκέψης ανεξάρτητα από τις προτεινόμενες 

μεθόδους για την επίτευξή της.  

Η αλληλεγγύη αποτελεί μια κοινωνική σχέση θεμελιακή για την κοινωνική συνοχή και 

οργάνωση. Χαρακτηρίζει, με διαφορετική μορφή βέβαια, τόσο τις μοντέρνες όσο και τις 

σύγχρονες κοινωνίες ενώ συναντάται τόσο στο Δυτικό όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. 

Ταυτόχρονα η αλληλέγγυα συμπεριφορά με την έννοια  του δεσμού που αναπτύσσεται 

μεταξύ των κοινωνικών υποκειμένων στη βάση ενός ηθικού προσανατολισμού ή της 

αναγνώρισης της αξίας της για την κοινωνική συνοχή, οργάνωση και ευημερία χαρακτηρίζει 

τόσο το φιλελευθερισμό όσο και τον εξισωτισμό ή τον κοινοτισμό ενώ απαντάται σε μια 

σειρά εθνικών ή υπερεθνικών νομοθετημάτων και συνθηκών γνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό 

μια ευρεία συναίνεση. Η αξία της αλληλεγγύης συνίσταται, μεταξύ άλλων,  στην προαγωγή 

τόσο του ατομικού όσο και του συλλογικού συμφέροντος τονίζοντας τη σημασία της 

συνεργασίας και της συνέργειας της άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι το Κράτος Πρόνοιας βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης ανεξάρτητα 

από τον προσανατολισμό που λαμβάνει ανάλογα με την ιδιαίτερη πολιτική που 

ακολουθείται. 

 Ωστόσο, σπάνια διαπιστώνουμε τη σύγχρονη συζήτηση για την αλληλεγγύη να βρίσκεται 

στον πυρήνα των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Είναι γεγονός ότι όσο και εάν 

παρατηρούμε αλληλέγγυες συμπεριφορές να λαμβάνουν χώρα μέσα στην κοινωνία το 

εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να απέχει από τη διαδικασία της καλλιέργειάς τους τόσο 

μέσω του τυπικού προγράμματος όσο και μέσω ειδικών προγραμμάτων. Η αλληλεγγύη 

πρέπει να αποτελεί μέρος του σχεδιασμού των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων καθώς είναι 

σε θέση να γεφυρώσει τις αντιθέσεις μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, σε επίπεδο 

πρόσβασης σε υλικά και συμβολικά αγαθά, και να προάγει την κοινωνική ισότητα 

ανεξάρτητα από το εάν αναφερόμαστε σε φιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο οργάνωσης της 

παραγωγής ή όχι. Άλλωστε η έμφαση στην αξία του ατόμου που κατά προτεραιότητα δίνεται 



από το φιλελευθερισμό αποτελεί ικανή συνθήκη αλληλέγγυας συμπεριφοράς καθώς το κάθε 

άτομο αναγνωρίζει την αξία αυτή στον κάθε άλλον αναπτύσσοντας έτσι την αλληλέγγυα 

συμπεριφορά που απαιτείται ώστε η αξία αυτή να μην ισοπεδώνεται από οριακές συνθήκες 

διαβίωσης.   

Σε αυτή τη βάση, ιδιαίτερα στη χώρα μας όπου η αλληλεγγύη είναι ιδιαίτερα γνώριμη 

συνθήκη, θα πρέπει να δοθεί ο ανάλογος χώρος κατά το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής 

πολιτικής γύρω από το ζήτημα. Ο προσανατολισμός σε μια τέτοια κατεύθυνση αποτελεί 

κεντρικό σημείο της σύγχρονης ανοιχτής κοινωνίας που μεριμνά για την καταπολέμηση των 

διακρίσεων και των οριακών καταστάσεων, όπως αυτό του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ 

την ίδια στιγμή προάγει την συμμετοχή όλων στα κοινωνικά αγαθά χωρίς παράλληλα να 

αποκλείει την ατομική διαφοροποίηση που προκύπτει στη βάση των προσπαθειών του κάθε 

κοινωνικού υποκειμένου συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό σε ένα βιώσιμο κοινωνικό 

μοντέλο.  

  


