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Περίληψη: Ανέκαθεν ο άνθρωπος επιζητούσε έναν καλύτερο κόσμο και ένα

καλύτερο μέλλον. Οι διάφορες ουτοπίες, αφηγήσεις δηλαδή που αφορούν ιδανικές

κοινωνίες κατά την άποψη των συγγραφέων τους, αποτελούν τη διατύπωση αυτού

του καλύτερου κόσμου συγκριτικά με αυτού στον οποίο ζουν. Ο όρος ουτοπία

προέρχεται από το έργο του Thomas More ο οποίος περιέγραψε στο έργο του τη δική

του εκδοχή για την ιδανική πολιτεία. Η μελέτη αυτή επιδιώκει την παρουσίαση του

εκπαιδευτικού συστήματος με έμφαση στην πολιτική παιδεία και της εκπαιδευτικής

πράξης γενικότερα στο έργο του Thomas More Ουτοπία αναλύοντας τις αρχές και τις

αξίες που τη διέπουν. Η εργασία θα ολοκληρωθεί με την κριτική αποτύπωση αυτής

της ιδέας.

Λέξεις κλειδιά: Ουτοπία, Εκπαίδευση, Thomas More

Εισαγωγή

Πριν την παρουσίαση των στόχων και των αρχών του εκπαιδευτικού συστήματος της

Ουτοπίας, είναι απαραίτητο να σκιαγραφηθεί η έννοια της «Ουτοπίας» με ό, τι αυτή
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περιλαμβάνει και συνεπάγεται. Ο όρος ουτοπία πρωτοεμφανίστηκε στο έργο του

Thomas More στις αρχές του 16 ου αιώνα και προέρχεται από δύο ελληνικές λέξεις: τις

λέξεις «ου» και «τόπος». Ο συνδυασμός των δύο αυτών λέξεων υπονοεί έναν κόσμο

ο οποίος δεν υπάρχει αλλά που θα μπορούσε να υπάρξει. Η ουτοπία με άλλα λόγια

είναι ένα ιδανικό, μία φαντασίωση η οποία όμως υπό συνθήκες θα μπορούσε να γίνει

πραγματικότητα. Σε διάφορες μελέτες έχουν εντοπιστεί ορισμοί που σχετίζονται με

την ουτοπία. Ένας από αυτούς εμφανίζεται στο έργο του Moritz Kaufmann (2011,

σελ.v):

Τι είναι η Ουτοπία; Κυριολεκτικά σημαίνει μια χώρα που δεν υπάρχει, ένα νησί όπου

ζουν ευτυχισμένοι οι κάτοικοι του κάπου μακριά, όπου υπερισχύουν οι τέλειες κοινωνικές σχέσεις, και

τα ανθρώπινα όντα, ζώντας υπό ένα άψογο καθεστώς με μία

αλάνθαστη κυβέρνηση, χαίρονται την απλή κα ευτυχισμένη ζωή τους, απαλλαγμένη από

το βάσανο, τις καταπιεστικές έγνοιες και τις ατελείωτες ανάγκες της πραγματικής ζωής.

Από την πλευρά του ο J.C. Davis (1981) ορίζει την ουτοπία ως τη μέθοδο εξεικόνισης

της κοινωνικής τελειότητας με έναν τρόπο που τη διαφοροποιεί από εναλλακτικές

κοινωνικές δομές. Ο Berneri (1969, σελ.2) ισχυρίζεται ότι η ουτοπία είναι «συνώνυμη

με μια ευτυχισμένη και επιθυμητή μορφή κοινωνίας». Έτσι η ουτοπία αναπαριστά τα

ανθρώπινα όνειρα της ευτυχίας, της κρυφής επιθυμίας της Χρυσής Εποχής ή του

χαμένου Παραδείσου. Ο Eurich (1967, σελ.vii) συμφωνεί με τον Berneri στο ότι η

ουτοπία είναι «τα όνειρα του ανθρώπου για έναν καλύτερο κόσμο». Με αυτόν τον

τρόπο, η ουτοπία αποτελεί το σύνολο των ονείρων ή των ιστοριών που αντανακλούν

τον ιδανικό κόσμο χωρίς αναφορές στην πραγματικότητα. Από την πλευρά του ο Fry

ορίζει την ουτοπία διαφορετικά από ό, τι ο Eurich. Ο Fry θεωρεί την ουτοπία ως έναν

«καιροσκοπικό μύθο» (speculative myth) ο οποίος τη θέτει σε αντιπαράθεση με το

μύθο του χρυσού αιώνα ο οποίος υπάρχει σε διάφορες κουλτούρες (Klaic, 1991,

σελ.37). Με άλλα λόγια, η ουτοπία δεν παρουσιάζει αυτό που έγινε κάποτε, αλλά
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αυτό που πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Με αυτήν την έννοια είναι ένας μύθος με τη

μορφή πρόβλεψης. Σύμφωνα με τον Morton (1969), η ουτοπία είναι μια

μεταμφιεσμένη λογοτεχνία που δημιουργήθηκε με στόχο την υποστήριξη, την κριτική

και τη σάτιρα της υπάρχουσας κοινωνίας. Έτσι, μπορεί να ειπωθεί ότι το ουτοπικό

πνεύμα αποκαλύπτεται μέσω των κειμένων ανθρώπων που είχαν μια κριτική στάση

απέναντι στην πραγματικότητα στην οποία ζούσαν. Για αυτό το λόγο θα ήταν λάθος

να πει κανείς ότι οι ουτοπίες ήταν κριτικές της παρούσας κατάστασης (Olin, 1989).

Επιπλέον, θεωρούνται ως ένας μαγικός καθρέφτης που αποκαλύπτει την αδικία, την

ασχήμια και τις στρεβλώσεις του κόσμου στον οποίο ζούμε. Ο Dragan Klaic (1991)

συμφωνεί με αρκετές πτυχές της σκέψης του Morton και συγκεκριμένα με το ότι η

ουτοπία είναι ένας καθρέφτης που αντανακλά το «ιδανικό» σε αντιπαράθεση με τις

ανεπάρκειες της πραγματικότητας. Η ουτοπία με αυτόν τον τρόπο γίνεται ένα κριτικό

εργαλείο, το οποίο εκθέτει και γελοιοποιεί τον πραγματικό κόσμο μέσω της

παραμόρφωσης και της διαστρέβλωσης του. Με βάση τα παραπάνω ο σκοπός της

ουτοπίας δεν είναι η δημιουργία ενός ιδανικού κόσμου και μιας ευτυχισμένης ζωής

αλλά επίσης η κριτική της υπάρχουσας.

Παρόλο που υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί, υπάρχει μια σημαντική σύνδεση

ανάμεσα τους. Τα δύο θεμελιώδη σημεία στα οποία συμφωνούν οι μελετητές που

ορίζουν την ουτοπία ως την ιδανική κοινωνία είναι ότι όλοι εφευρίσκουν ένα

ανύπαρκτο μέρος και ότι το δημιουργούν εκ του μηδενός (Wegemer &amp; Smith, 2004).

Το όραμα του ανθρώπου για έναν καλύτερο κόσμο είναι μια δυναμική κινητήριος

δύναμη από τα αρχικά στάδια της ύπαρξης του. Είναι δυνατό να βρεθούν δείγματα

ουτοπίας σε διάφορες πλευρές της ανθρώπινης δραστηριότητας ξεκινώντας από τους

πρωτόγονους μύθους μέχρι και τη λογοτεχνία των νεωτερικών χρόνων. ‘Όμως,

σύμφωνα με μια ευρέως διαδεδομένη άποψη, η ανάπτυξη του ουτοπικού στυλ, το

όνειρο δημιουργίας μιας ιδανικής κοινωνίας ξεκινά με την Πολιτεία του Πλάτωνα η

οποία χρονολογείται από τα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου ανάμεσα στην

Αθήνα και στη Σπάρτη (Watson, 1994). Γράφτηκε στα χρόνια της διαφαινόμενης
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ήττας των Αθηναίων και ο Πλάτων πρέπει να είχε την αίσθηση ότι υπήρχε κάτι το

τελείως λάθος στην κοινωνία του το οποίο οδήγησε στην πανωλεθρία στον πόλεμο.

Επιπλέον, είδε το θάνατο του Σωκράτη, του δασκάλου του, και ήταν αυτόπτης

μάρτυρας της τυραννίας και της διαφθοράς στο κράτος των Αθηναίων. Δεν υπάρχει

αμφιβολία ότι αυτά τα γεγονότα του έδωσαν το κίνητρο να οικοδομήσει την ιδανική

πολιτεία κατά την άποψη του. Παρόλο όμως που η Πολιτεία του Πλάτωνα θεωρείται

ως το πρώτο γραπτό κείμενο ουτοπίας, ένα σημαντικό συμπέρασμα των μελετών

αναφορικά με το είδος αυτό είναι ότι ξεκινά ουσιαστικά ως λογοτεχνική και

φιλοσοφική μορφή με τα έργα του Thomas More. Ήταν αυτός που ουσιαστικά

εφηύρε τον όρο ουτοπία στη νεότερη γλώσσα (Halphin, 2001). Το βιβλίο του

«Ουτοπία» δεν αποτελεί μόνο την περιγραφή ενός ιδανικού κράτους γραμμένο υπό

την επιρροή της πλατωνικής πολιτείας, αλλά και επίσης ένα μυθιστόρημα γραμμένο

με σκοπό την κοινωνική σάτιρα. Αφιέρωσε μεγάλο μέρος του έργου του σε θέματα

εκπαίδευσης με άμεσες και έμμεσες αναφορές στις ενδεδειγμένες διαδικασίες που

αναλαμβάνουν αυτοί που ασκούν την πολιτική. Συγκριτικά με τις κλασικές ουτοπίες,

ο More ασχολήθηκε περισσότερο με τα ζητήματα εκπαίδευσης σε γενικό και ειδικό

επίπεδο. Τα θέματα πολιτικής παιδείας δεν θίγονται απευθείας αλλά συνάγονται

εμμέσως (Ozmon, 1969).

Οι σχέσεις ουτοπίας και εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση είναι ένας τομές της κοινωνίας για τον οποίο ενδιαφέρονται ιδιαίτερα

οι ουτοπικοί συγγραφείς. Όπως το έθεσε και ο Olin (1989) στο βιβλίο του

Ερμηνεύοντας την Ουτοπία του Thomas More το σημαντικότερο εργαλείο για την

πραγματοποίηση της κοινωνιακής ειρήνης (societal peace) είναι η εκπαίδευση.

Θεωρείται ως ένα εργαλείο προόδου, απαραίτητο για το τέλειο κράτος. Οι

περισσότεροι ουτοπικοί συγγραφείς πιστεύουν ότι οι υπάρχοντες κοινωνιακοί θεσμοί

είναι η αιτία των δεινών. Για αυτό είναι μάλλον δύσκολο να απαλλαγούμε από αυτά
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τα δεινά χωρίς τις κατάλληλες αλλαγές σε αυτούς τους θεσμούς. Σύμφωνα με τον

Howard Ozman (1969, σελ.ix)

Όπως πιστεύουν οι ουτοπικοί…τα μεγάλα πολιτικά προβλήματα της κοινωνίας δεν

μπορούν να λυθούν χωρίς την αλλαγή όλης της δομής της κοινωνίας εντός της οποίας

αυτά τα προβλήματα υπάρχουν…διείδαν μια διττή αναγκαιότητα για αναμόρφωση της

εκπαίδευσης, πρώτα, για το σκοπό της μόρφωσης του ανθρώπου έτσι ώστε να

ανταπεξέρθει στις μεγάλες και σημαντικές αλλαγές και δεύτερον, ως παροχή

δυνατότητας στον άνθρωπο να προσαρμοστεί σε αυτές τις αλλαγές.

Η εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τον

άνθρωπο να πετύχει ένα καλύτερο μέλλον και έναν καλύτερο κόσμο. Η επιθυμία για

την τελειότητα ενυπάρχει στη φύση της ουτοπικής σκέψης. Σύμφωνα με τον

Crompton (2006) βασικός παράγοντας διαμόρφωσης του ουτοπικού περιβάλλοντος

είναι το κατάλληλο εκπαιδευτικό σύστημα. Άρα θα λέγαμε ότι το εκπαιδευτικό

σύστημα είναι η προβολή της ουτοπικής κοινωνίας, με το πρώτο να είναι η

προϋπόθεση της δεύτερης. Είναι αυτονόητο ότι η σωστή πολιτική παιδεία, η οποία

συμβαδίζει με τις αρχές της Ουτοπίας, εκπορεύεται από ένα εκπαιδευτικό σύστημα

προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των αναγκών των πολιτών με τέτοιο τρόπο έτσι

ώστε να ενδυναμώνεται η κοινωνική συνοχή (Majeske, 2006).

Σκοποί και αρχές της εκπαίδευσης στην Ουτοπία του Thomas More.

Το έργο του More είναι γραμμένο σε δύο μέρη: το πρώτο βιβλίο της Ουτοπίας έχει τη

μορφή μιας φανταστικής συζήτησης ανάμεσα σε έναν φανταστικό ταξιδευτή που

ονομάζεται Ραφαήλ Υθλοδαίος και έναν πραγματικό δημόσιο λειτουργό αναφορικά

με τα προβλήματα της σύγχρονης τους Αγγλίας. Το δεύτερο βιβλίο περιέχει μια

περιγραφή από τον Υθλοδαίο των διαφόρων εθίμων και θεσμών του νησιού που έχει
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ανακαλύψει ο συγκεκριμένος ταξιδευτής. Ανάμεσα στα θέματα που συζητά ο

Υθλοδαίος είναι και το εκπαιδευτικό σύστημα της Ουτοπίας. Με τα λόγια του More,

ο Υθλοδαίος δίνει μια εκτενή και λεπτομερειακή περιγραφή του συστήματος.

Καταρχάς, ο πρώτος και σημαντικότερος σκοπός της πολιτικής εκπαίδευσης σε αυτή

τη χώρα είναι η παροχή μιας ισότιμης παιδείας σε όλους τους πολίτες εξαλείφοντας

τις ταξικές διαφορές. Στην Ευρώπη, σύμφωνα με το More, μόνο οι πλούσιοι και

ισχυροί μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο More,

θεωρώντας ότι η ταξική διαφοροποίηση στην εκπαίδευση ήταν άδικη και

λανθασμένη, υπερασπίστηκε στο έργο του την παροχή εκπαίδευσης σε όλους τους

πολίτες όλων των κοινωνικό-οικονομικών επιπέδων. Για αυτό το λόγο και η Ουτοπία

ήταν μια αταξική κοινωνία. Επιπρόσθετα, στο νησί της Ουτοπίας η εκπαίδευση δεν

ήταν μόνο ένα ανδρικό προνόμιο. Οι γυναίκες θεωρούνται ισότιμες και τους δίνονται

τα ίδια εκπαιδευτικά δικαιώματα. Μένοντας πιστός στην παραπάνω αρχή, ο More

εφάρμοσε την κοσμοθεωρία του και στην οικογένεια του παρέχοντας στις θυγατέρες

του εξαιρετική κλασική εκπαίδευση μια εποχή που αυτή η μάθηση προορίζονταν

μόνο για τους άνδρες.

Τα παιδιά του More έμαθαν και εμπέδωσαν όχι μόνο τη Λατινική και την Ελληνική

γραμματεία, λογική, φιλοσοφία και το έργο των Πατέρων της Εκκλησίας αλλά και

μαθηματικά και αστρονομία. Αυτή η εκπαιδευτική εμπειρία, σε αντίθεση με την

υπόλοιπη ευρωπαϊκή κοινωνία, προσφέρθηκε και σε άνδρες και σε γυναίκες (Halphin,

2001, σελ. 305).

Η εκπαιδευτική διαδικασία της Ουτοπίας δεν αφορά μόνο την τυπική εκπαίδευση

αλλά εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου, γεγονός που καταδεικνύει

ότι η πολιτική κοινωνικοποίηση του ατόμου δεν ολοκληρώνεται αλλά βρίσκεται υπό

συνεχή διαμόρφωση. Για αυτό το λόγο άλλωστε και η τυπική εκπαίδευση δεν
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επεξηγείται ούτε αναλύεται με λεπτομέρεια στο έργο αυτό∙ είναι περισσότερο μια

ολιστική επιδίωξη της πολιτείας να διαμορφώσει πολιτικά και να ενσωματώσει τον

πολίτη της Ουτοπίας. Πράγματι, μια από τις μεγαλύτερες καινοτομίες των κατοίκων

της Ουτοπίας είναι το γεγονός ότι η εκπαιδευτική διαδικασία δεν σταματά σε κάποια

συγκεκριμένη ηλικία. Αντίθετα είναι μια δια βίου διαδικασία η οποία θα πρέπει να

συνεχίζεται μέχρι και το θάνατο του ατόμου. Για το σκοπό αυτό οι κάτοικοι της

Ουτοπίας εφάρμοσαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως πρωινές διαλέξεις οι

οποίες είναι ανοιχτές για τον καθένα να τις παρακολουθήσει πριν πάει στην εργασία

του. Αυτή η μορφή της εκπαιδευτικής πράξης σημαίνει ότι οι τέχνες και οι επιστήμες

πλέον δεν είναι προνόμιο των πλουσίων και των ευγενών και ότι μπορούν να γίνουν

κτήμα και των πολιτών χαμηλότερης προέλευσης με άμεση συνέπεια την πολιτική

ισότητα και ενσωμάτωση. Επιπλέον, το σύστημα δεν κάνει κανενός είδους

διαχωρισμό αναφορικά με το φύλο και δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης και στις

γυναίκες και στους άνδρες. Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται οι αντικειμενικοί

στόχοι της δια βίου εκπαίδευσης οι οποίοι αποτελούν σημαντικό παράγοντα προόδου

σε κάθε κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα το κάθε άτομο της Ουτοπίας μπορεί να βρει

αυτό με το οποίο θα ήθελε να ασχοληθεί χωρίς το άγχος της αναγκαίας ολοκλήρωσης

των σπουδών του σε μια συγκεκριμένη ηλικία. Ο καθένας στο νησί έχει την ευκαιρία

να βελτιώνει συνεχώς τον εαυτό του και να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας.

Κανένα μέλος αυτής της κοινωνίας δεν θεωρεί την εκπαίδευση ως ένα μέσο επίτευξης

μιας υψηλότερης κοινωνικής θέσης στην κοινωνία ή ως ένα μέσο απόκτησης

περισσότερων υλικών αγαθών.

Είναι ουτοπική πρακτική οι δημόσιες διαλέξεις να γίνονται πριν το χάραμα. Η

παρακολούθηση τους είναι υποχρεωτική για όσους έχουν ειδικά επιλεγεί για την

επιδίωξη της μάθησης. Παρόλα αυτά, άτομα όλων των κοινωνικών τάξεων, και άνδρες

και γυναίκες, γενικά παρακολουθούν αυτές τις διαλέξεις, κυρίως αυτές για τις οποίες

ενδιαφέρονται. Αλλά αν κάποιος προτιμάει να αφιερώσει το χρόνο του μελετώντας τη
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δική του τέχνη (αν θεωρούν ότι δεν είναι μια πνευματική δραστηριότητα), τότε

επαινούνται καθώς είναι χρήσιμοι στην κοινότητα1 .

Ένας βασικός αντικειμενικός στόχος της εκπαίδευσης στην Ουτοπία είναι πέρα από

την πνευματική διαφώτιση, η βαθιά κατανόηση της αρετής έτσι ώστε να γίνει

αναπόσπαστο κομμάτι του χαρακτήρα των πολιτών της. Μπορούμε έτσι να πούμε ότι

η πολιτική παιδεία ενυπάρχει στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ουτοπίας χωρίς να

υφίσταται ως αυτοδύναμο μάθημα. Είναι μάλλον ο άξονας γύρω από τον οποίο

στρέφεται όλο το εκπαιδευτικό οικοδόμημα. Η εκπαιδευτική διαδικασία στην

Ουτοπία δίνει μεγάλη έμφαση στην αρετή και στις ηθικές αξίες οι οποίες πιστεύεται

ότι θα ελέγξουν τη συμπεριφορά των πολιτών της εντός της κοινωνικής δομής. Αυτή

η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται πραγματικότητα μέσα από τους κρατικούς θεσμούς

όπως επίσης και μέσω των προσωπικών εμπειριών των ατόμων κατά τη διάρκεια της

ζωής τους. Σε αυτό το ιδανικό κράτος, η σωστή επιλογή του επαγγέλματος είναι ένα

σημαντικό μάθημα διότι έχει εξέχουσα θέση και σημασία για το άτομο, δεδομένου

ότι ενδυναμώνει την κοινωνική θέση του ατόμου και το απομακρύνει από μια

αντιπαραγωγική ζωή. Ο More επιδιώκει την ηθική βελτίωση και την ωριμότητα με

την παροχή κινήτρων στο άτομο έτσι ώστε να εργαστεί πάνω σε κάτι το οποίο τον

ενδιαφέρει. Καθοριστικός είναι ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονται τα παιδιά από

μικρή ηλικία να σέβονται και να προστατεύουν το κράτος τους. Μια από τις πιο

σημαντικές αρχές του εκπαιδευτικού συστήματος και βασική παράμετρος πολιτικής

παιδείας του More είναι η προστασία του έθνους και του εθνικού κράτους. Όλες οι

σκέψεις που βλάπτουν την κοινωνιακή (societal) τάξη στην Ουτοπία προέρχονται και

από τον τρόπο που διαμορφώνονται ηθικά τα παιδιά. Αυτός είναι ο λόγος για τον

οποίο η εκπαίδευση των νέων ανθρώπων συνδέεται στενά με την ηθική εκπαίδευση η

οποία είναι προαπαιτούμενο της πολιτικής του κοινωνικοποίησης. Αναφορικά με την

παραπάνω επιδίωξη ο More δίνει ένα παράδειγμα ηθικής εκπαίδευσης, δείχνοντας

πως οι κάτοικοι της Ουτοπίας δημιουργούν μια κουλτούρα στην οποία επικροτείται η
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περιφρόνηση προς τα πολύτιμα μέταλλα και τους λίθους. Χρησιμοποιούν μεθόδους

ψυχολογικής επιρροής (psychological conditioning) σύμφωνα με τις οποίες δίνουν

λίθους στα παιδιά για να παίξουν, γνωρίζοντας ότι καθώς μεγαλώνουν θα τους

βαρεθούν και θα τους αντικαταστήσουν με άλλα παιχνίδια.

Στα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας, είναι περήφανα για αυτά τα διακοσμητικά και

τα απολαμβάνουν. Αλλά όταν μεγαλώνουν λίγο, τα βάζουν στην άκρη με ένα αίσθημα

ντροπής. Μετά βλέπουν και θεωρούν αυτά τα διακοσμητικά ως παιχνίδια και τα

απορρίπτουν όπως τα παιδιά απορρίπτουν τις κουδουνίστρες, τους βόλους και τις

κούκλες τους (More, 1989, σελ. 60).

Ο σκοπός της εκπαίδευσης στην Ουτοπία είναι η αποτροπή ανεπιθύμητων

συμπεριφορών με την παράλληλη εκμάθηση επιθυμητών. Η επιτυχία αυτού του

σκοπού εξαρτάται από τους παράγοντες που προκαλούν αυτές τις ανεπιθύμητες

συμπεριφορές. Την εποχή που ο More έγραψε την Ουτοπία, η Αγγλία είχε να

αντιμετωπίσει ζητήματα ανεργίας, πείνας και εγκληματικότητας. Ο More, ως ένα

άτομο της εποχής του που ζούσε μέσα σε αυτά τα προβλήματα, είχε τη γνώμη ότι οι

νόμοι που θεσπίζονταν και εφαρμόζονταν από το κράτος ήταν και άδικοι και

άχρηστοι

Αναφορικά με αυτό το ζήτημα, μαζί με πολλούς άλλους, φαίνεσαι σαν τους κακούς

δασκάλους που προτιμούν να δέρνουν τους μαθητές τους από το να τους διδάσκουν

πραγματικά. Επιβάλλουν σκληρές τιμωρίες, τη στιγμή που θα έπρεπε να εργάζονται έτσι

ώστε κανείς να μη χρειαζόταν να κλέψει και μετά να πεθάνει για αυτό (More, 1989,

σελ. 20).

Σύμφωνα με το More είναι προτιμότερο να εξαλειφθούν οι συνθήκες που προκαλούν

το έγκλημα παρά να τιμωρείται ένα άτομο που διαπράττει ένα έγκλημα.

Αν δεν βρεις μία θεραπεία για αυτό το κακό, ο κομπασμός ότι δρας δίκαια τιμωρώντας

την κλεψιά είναι και μάταιος και παραπλανητικός παρά αληθινός και ευεργετικός.

Καταρχάς, επιτρέπεις τους ανθρώπους να ανατραφούν με άσχημο τρόπο ώστε η
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σταδιακή διαφθορά των χαρακτήρων τους ξεκινά από πολύ νωρίς. Μετά τους τιμωρείς

για την επιτέλεση εγκλημάτων ως ενήλικες για τα οποία είχαν την τάση από την παιδική

ηλικία – τι κάνεις, ρωτάω, πέρα από το να τους κάνεις κλέφτες και μετά να τους

τιμωρείς για αυτό; (More, 1989, σελ. 24)

Έτσι, στην Ουτοπία καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να βρεθεί μια λύση για την

εξάλειψη της διαφθοράς, η οποία μπορεί να εισβάλλει στην κοινωνία με αποτέλεσμα

την ανήθικη συμπεριφορά από τα άτομα. Η πολιτική εκπαίδευση έχει σημαντικό ρόλο

και σε αυτό το σημείο: δεν θεωρείται μόνο μια προσπάθεια για να δημιουργήσει

επιθυμητές συμπεριφορές στα άτομα αλλά και επίσης για να διαμορφώσει και ένα

φράγμα για ανεπιθύμητες συμπεριφορές και στάσεις. Η αποτροπή ανεπιθύμητων,

καταστροφικών και κακών συμπεριφορών και στάσεων που είναι δυνατό να

διαμορφωθούν στα άτομα είναι εφικτή μόνο αν εξηγηθούν και αναλυθούν οι αιτίες

τους. Οι κάτοικοι της Ουτοπίας εργάζονται για να εξαλείψουν αυτές τις αιτίες και

αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την πολιτική εκπαίδευση. Ο στόχος δημιουργίας

ενάρετων, τίμιων και ενημερωμένων ατόμων και πολιτών μπορεί να επιτευχθεί μόνο

με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα πολιτικής παιδείας τα οποία όμως να

είναι προσαρμοσμένα στον αρχικό στόχο. Για παράδειγμα, σε μία ουτοπική κοινωνία

για να αποτραπεί η δωροδοκία των δικαστών και όσων είναι στην εξουσία, τα μέσα

δωροδοκίας όπως ο χρυσός και τα χρήματα χάνουν ολοκληρωτικά την αξία τους. Με

την εξάλειψη όλων των παραγόντων που προκαλούν διαφθορά, χάνεται αυτομάτως

και η πιθανότητα δωροδοκίας. Στην Ουτοπία ο χρυσός ο οποίος αναπαριστά τη

φιλοδοξία της κατοχής υλικών αγαθών και ιδιοκτησίας, την πηγή της κοινωνιακής

διαφθοράς, υποβαθμίζεται σε διακοσμητικό αντικείμενο των εγκληματιών με το

οποίο τους στιγματίζει η κοινωνία, βάζοντας τους για παράδειγμα χρυσά σκουλαρίκια

στα αυτιά τους, χρυσές αλυσίδες γύρω από τους λαιμούς τους και χρυσά δακτυλίδια

στα δάκτυλα τους. Ο Ozmon (1969, σελ.15) στο βιβλίο του Οι Ουτοπίες και η

εκπαίδευση δηλώνει ότι ο More πίστευε ότι η εκπαίδευση ήταν το σημαντικότερο
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μέσο εξάλειψης του εγκλήματος. Συζητάει τη σημασία των περιβαλλοντολογικών

παραγόντων και καταλήγει στην άποψη ότι το είδος και η ποιότητα της εκπαίδευσης

που αποκτούν τα παιδιά συνδέονται άμεσα με τις ιδέες και τις πράξεις τους ως

ενήλικες. Με βάση αυτό το σκεπτικό το κράτος είναι υπεύθυνο, είτε άμεσα είτε

έμμεσα, για την εκπαίδευση των πολιτών του, έτσι το κράτος δεν έχει το δικαίωμα να

δικάζει τους πολίτες για τα εγκλήματα που διαπράττουν διότι σε τελική ανάλυση

είναι αυτό υπεύθυνο, εξαιτίας της ελλιπούς ή/και της ακατάλληλης εκπαίδευσης που

τους έδωσε. Πιστεύει έντονα ότι η αρχική διαμορφωτική εκπαίδευση που λαμβάνει

ένα παιδί θα πρέπει να δίνει έμφαση, πάνω από όλα, στη ματαιότητα του πλούτου και

της δόξας.

Στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ουτοπίας υπάρχουν και ανταμοιβές και τιμωρίες,

γεγονός που συνδέεται άμεσα με την πολιτική παιδεία και την πολιτική

κοινωνικοποίηση των κατοίκων της Ουτοπίας. Ο λόγος ύπαρξης τους είναι η

διασφάλιση της σωστής συμπεριφοράς και η αποτροπή επιτέλεσης εγκλημάτων από

τους πολίτες. Ένα παράδειγμα ανταμοιβής είναι η ανέγερση αγαλμάτων ενάρετων

ανθρώπων, οι οποίοι ευεργέτησαν την κοινότητα. Αυτή η ενέργεια λειτουργεί ως

έμπνευση για τους πολίτες έτσι ώστε να έχουν το κίνητρο βελτίωσης και του εαυτού

τους αλλά και της κοινότητας γενικότερα έχοντας πάντα ως παράδειγμα τους

προγόνους τους.

Αποθαρρύνουν το έγκλημα με τις τιμωρίες και ανταμείβουν την αρετή με τις κατάλληλες

τιμές. Έτσι στήνουν αγάλματα στην αγορά ανθρώπων που έχουν προσφέρει εξαίρετες

υπηρεσίες για την κοινότητα…Επιπλέον, αυτή η τιμή στέκει και ως κίνητρο για την

επόμενη γενιά… (More, 1989, σελ.78)

Ο σκοπός της πολιτικής εκπαίδευσης στην Ουτοπία δεν είναι μόνο να διδάξει

θεωρητική γνώση αλλά να διδάξει στους κατοίκους αυτού του νησιού τους τρόπους
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εσωτερίκευσης αυτής της γνώσης μέσω της πρακτικής εφαρμογής. Στην κατεύθυνση

αυτή κινείται η σύζευξη θεωρίας και πράξης, γεγονός που παρατηρήθηκε έντομα στη

μαοϊκή Κίνα των μέσων του 20 ου αιώνα. Στην Ουτοπία η γεωργία είναι η κύρια

απασχόληση των κατοίκων. Όλα τα παιδιά εκπαιδεύονται από μικρή ηλικία στον

τομέα της γεωργίας. Ο Ozmon (1969, σελ.15) θεωρεί ότι

Η εργασία θεωρείται ως μια εκπαιδευτική πρακτική στην Ουτοπία. Για αυτό το λόγο

όλος ο πληθυσμός εκπαιδεύεται από μικρή ηλικία σε αυτό το πεδίο, έτσι ώστε να

μπορούν να εξασκήσουν αυτή τη δραστηριότητα.Αρχικά τα παιδιά λαμβάνουν τις θεωρητικές βάσεις

που χρειάζονται στο σχολείο.

Μετά, τους πηγαίνουν οι εκπαιδευτές τους στα χωράφια όπου και παρατηρούν τους

αγρότες να εργάζονται και κερδίζουν πολύτιμη πρακτική εμπειρία. Με αυτόν τον

τρόπο επιτελείται η εμπέδωση της γνώσης.

Υπάρχει μια τέχνη που είναι κοινή σε όλους, και στους άνδρες και στις γυναίκες, και

αυτή είναι η γεωργία. Όλοι εκπαιδεύονται σε αυτή από μικρή ηλικία. Αυτό γίνεται εν

μέρει με μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο και εν μέρει με την εκδρομή σε

κοντινές αγροτικές εγκαταστάσεις με τη μορφή διασκέδασης. Σε αυτές τις εκδρομές δεν

κοιτάζουν απλά, αλλά όπου είναι δυνατό συμμετέχουν στην εργασία. (More, 1989,

σελ.49)

Ο στόχος στην Ουτοπία είναι η συνεχής ανάπτυξη των ανθρώπων. Η εργάσιμη μέρα

περιορίζεται στις έξι ώρες έτσι ώστε οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με άλλες

δραστηριότητες, όπως την παρακολούθηση διαλέξεων, την

κηπουρική ή την ενασχόληση με επιτραπέζια πνευματικά παιχνίδια.

Χωρίζουν τη μέρα και τη νύχτα σε είκοσι τέσσερα ίσα μέρη, και μόνο έξι από αυτά είναι

αφιερωμένα στη δουλειά…όλες οι υπόλοιπες που δεν είναι αφιερωμένες στη δουλειά,
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στον ύπνο και στο φαγητό μένουν στην κρίση του κάθε ατόμου. Όμως, αυτές οι ώρες

δεν είναι για χάσιμο αλλά για κάποιες χρήσιμες ενασχολήσεις σύμφωνα με το

χαρακτήρα του κάθε ατόμου. Αυτός ο χρόνος δίνεται για πνευματικές δραστηριότητες.

(More, 1989, σελ.50)

Στην Ουτοπία τα εκπαιδευτικά παιχνίδια θεωρούνται σημαντικά. Τα παιχνίδια που

παίζουν τα παιδιά στον ελεύθερο τους χρόνο δεν εξυπηρετούν μόνο ψυχαγωγικούς

σκοπούς, αλλά είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να βελτιώσουν τη γνωστική ικανότητα

και να μεταφέρουν ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Μέσα από τα παιχνίδια το παιδί

μαθαίνει τους κανόνες της κοινωνίας, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει

ενάρετος όπως επίσης και τον τρόπο να ξεπεράσει τα πάθη του. Εσωτερικεύει με

άλλα λόγια τις αξίες και τις νόρμες της κοινωνίας του με ψυχαγωγικό τρόπο.

Παίζουν δύο παιχνίδια όμοια με το σκάκι. Το πρώτο είναι μια μάχη αριθμών στην

οποία ένας αριθμός έναν άλλο, και το δεύτερο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο τα πάθη

πολεμούν με τις αρετές. (More, 1989, σελ.50)

Μια ακόμη σημαντική παράμετρος της εκπαίδευσης στην Ουτοπία είναι η διδασκαλία

στη μητρική γλώσσα. Η μητρική γλώσσα αποτελεί το μέσο μετάδοσης των αξιών και

των ιδεών της κοινωνίας αλλά και μέσο διαμόρφωσης της προσωπικής και της

κοινωνικής ταυτότητας.

Όλες οι σπουδές γίνονται στη γλώσσα τους, διότι είναι πλούσια σε λεξιλόγιο και όχι

δυσάρεστη και πράγματι είναι ένας αξιόπιστος μάρτυρας του επιπέδου σκέψης του

ομιλητή (More, 1989, σελ.62).

Ο Watson (1994) κάνει ένα σχόλιο πάνω σε αυτό το θέμα λέγοντας ότι η έμφαση του

More στο θέμα της πρώτης γλώσσας διδασκαλίας στην Ουτοπία σατιρίζει τη χρήση
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των Λατινικών και όχι των Αγγλικών ως γλώσσα διδασκαλίας εκείνη την εποχή.

Συνεπώς η εκπαίδευση με τη χρήση ενός γλωσσικού μέσου ξένου προς το μαθητή

μπορεί να οδηγήσει σε παρερμηνείες και παρανοήσεις.

Συμπέρασμα

Η εκπαίδευση, σύμφωνα με το More, παίζει ένα διπλό ρόλο: από τη μια πλευρά

διαμορφώνει και προστατεύει το χαρακτήρα των ανθρώπων και της κοινωνίας, και

από την άλλη αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα προόδου. Ο More θεωρεί ότι η

εκπαίδευση είναι μια ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να επέλθουν συμπεριφορικές

αλλαγές στον άνθρωπο. Στην Ουτοπία, η εκπαίδευση είναι το μέσο επίτευξης του

μέγιστου βαθμού συμμόρφωσης στις κρατικές επιταγές με την κοινωνικοποίηση να

είναι ο προσφορότερος τρόπος συνέχισης της κρατικής υπόστασης. Αυτό δείχνει ότι η

εκπαίδευση δεν είναι μόνο το μέσο εξάλειψης της άγνοιας αλλά και μέσο βελτίωσης

των εγγενών αδυναμιών και εμπέδωσης ηθικών αξιών.

Επιπρόσθετα ο More πιστεύει ότι πρόκειται για μια δια βίου διαδικασία. Ήταν

υπέρμαχος της καθολικής και της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κάτι που και σήμερα

είναι ζητούμενο. Θεωρούσε ότι πρέπει να έχει πρακτική εφαρμογή και να μη μένει

μόνο στη θεωρητικολογία. Για να είναι αποτελεσματική η εκπαίδευση πρέπει να έχει

ως μέσο την ομιλούμενη γλώσσα, ενώ πρέπει να δίνεται αρκετός ελεύθερος χρόνος

για την επιδίωξη υψηλότερης μόρφωσης με την ενσωμάτωση παιχνιδιών στη

μαθησιακή διαδικασία. Ο More ισχυρίζεται επίσης ότι από τη στιγμή που η

εκπαίδευση είναι το κλειδί μιας ηθικής κοινωνίας, ένα σύστημα ανταμοιβών και

τιμωριών βοηθά στη διατήρηση μιας κοινωνίας χωρίς έγκλημα. Στην Ουτοπία ο More

δεν ασκεί απλά κριτική στην κοινωνία και στην εκπαίδευση αλλά προφέρει τη δική

του οπτική για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επέλθουν βελτιώσεις και

πρόοδος.
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