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«Εκεί όπου η διδασκαλική διαδικασία είναι αναντίρρητα ε πιβλαβής
είναι στην ιστορία, στα θρησκευτικά, και σε άλλα παρο µοίως αµ-
φιλεγόµενα πεδία. Τέτοιου είδους θέµατα άπτονται των συµ φε-
ρόντων που συ ντηρούν την ύ παρ ξη των σχολείων� και τα εν λό-
γω συµφέροντα συντηρούν τα σχολεία προ κειµένου να µπορούν
να διοχετεύο νται συγκεκριµένες απόψεις […]. Σε κάθε κράτος,
η ιστορία διδάσκεται κατά τέ τοιον τρόπο ώστε να µεγεθύνεται
η εικόνα του: τα παιδιά µαθαίνουν να πιστεύουν πως η δική τους
χώρα ήταν πάντοτε µε το µέρος τού δικαίου και σχε δόν πάντο-
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τε νικήτρια, ότι υπήρξε η γενέτειρα περίπου ό λων των σπουδαίων ανδρών, και πως είναι, από κάθε άποψη, ανώτερη από τις
υπόλοιπες χώρες. […]
Ο λόγος για τον οποίον η σύγχρονη εκπαίδευση σπανίως επιτυγχάνει σπουδαία αποτελέσµατα είναι επειδή σχεδόν ποτέ δεν
εµπνέεται από κάποια µεγάλη ελπίδα. Ο πόθος να συ ντηρήσουµε το παρελθόν, αντί για την ελπίδα να οικοδοµήσου µε το µέλ-
λον, δεσπόζει στα µυαλά όσων ε λέγχουν την εκπαίδευ ση της νεολαίας. Η εκπαίδευση δεν θα έπρεπε να αποσκοπεί στη στε-
γνή ενηµέρωση […] αλλά να αποτελεί µια δραστηριότητα που κατευθύνεται προς εκείνον τον κόσµο τον οποίο µαχόµαστε
να κτίσουµε. Θα όφειλε να αντλεί την έµπνευσή της από ένα απαστράπτον όραµα για την επερχόµενη κοινωνία, για τους
θριάµβους που θα καταγάγει η σκέψη στο µέλλον, και για τον αείποτε διευρυνόµενο ορίζοντα της ανθρώ πινης εξερεύνη σης
του σύµπαντος». 

Bertrand Russell
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