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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΖΟΥΡΛΟΜΑΝΔΙΑΣ

ΒΙΠΕΙΡΙΧΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΟΓΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η εκπαίδευση έπαιζε πάντα σημαντικό ρόλο σε χάθε χοι - 

νωνία·Τδσο στις αρχέγονες όσο και στις προηγμένες κοινωνί- 
ες,η εκπαίδευση ήταν - κι αυτο όχι πριν απο πολυ καιρό -ά- 
μεσα συνδεδεμένη με την χαθημερινη ζωη,χαι γίνονταν σχεδόν 
εμπειριχα·Οι μεγάλοι συνήθιζαν να χάνουν τις δουλιες τους 
και να εκτελουν τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις.Τα παιδια 
ωστόσο δεν ήταν αποκλεισμένα απ'όλα αυτα.Η συμμέτοχη τους 
ήταν σεβαστη(και μάθαιναν να βλέπουν τους εαυτους τους σαν 
μέλη της χοινωνίας*Τίποταν0μως,απ'όλα αυτα δεν το διδάσκο
νταν,

Για τις περισσότερες κοινωνίες χαι για τους θεσμούς 
τους|η " εμπειρική εκπαίδευση " ήταν ένα απόλυτα φυσιολο - 
γικο γεγονος,που γίνονταν σε ομαδικές δουλκιες*σ*η σύνεργα 
σία τεχνίτη και μαθητευόμενου,στα παιχνίδια χαι στους αγώ- 
νες,στη μύηση σεξουαλικών τελετουργιών και χατα τη διάρ - 
χεια της τέλεσης των θρησκευτικών εθίμων.

Λν το δούμε συνολιχα,η εμπειριχι* αυτη μέθοδος ταιριά - 
ζει περισσότερο στην ουσία της μάθηση^,παρα η μέθοδος της 
συστηματικής διδασκαλίας.Για τα νέα αυτα παιδια»μεγαλύτερη 
σημασία έχει η άμεση εμπειρία της αιτίας χαι της επίδρασης 
παρα μια καιδαγωγιχη διαδικασία.Η πραγματικότητα είναι συ
χνά σύνθετη.Παρόλα αυτα το παιδί μπορει να συλλάβει την
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πραγματικότητα αυτη,μέσα απο τη δίκια «ου πρωτοβουλία , με 
τον διχο του τρόπο,όποτε αυτο to θελήσει και σύμφωνα με τα 
διχα του ενδιαφέροντα.Και κάτι πιο σημαντνχοιμπορει να μι- 
μηθει το παράδειγμα «ου tou δίνουν χαι να ταυτιστεί με πρό 
τυπα.Μαθαίνει την αναγνώριση και την απόρριψη,ζει με την 
συνεργασία και τον συναγωνισμό,δίχως να υπόχειται στην ψυ
χική πίεση της κατάστασης στην οποία οδηγείtat όταν αποτε- 
λει το χ£ντρο της προσοχής των άλλων.

Την αρχιχη μορφή της εμπειρικής διαπαιδαγώγισης, που. 
μας δείχνει χι αχριβως τι μπορει να πετΰχει,την συναντάμε 
στην ηλικία που το παιδί μαθαίνει να μιλάει.Πρόκειται για 
μια τρομερή πνευματική δημιουργία,που πραγματοποιείται απο 
κάθε παιδί.Δεν ξέρουμε πως γίνεται αυτο μεμονομένα,αλλα οι 
βασικές αρχές πρέπει νά 'ναι αυτές που ήδη αναφέραμε* με 
την ανάπτυξη της δραστηριότητας η μάθηση της γλώσσας γίνε
ται απο μόνη της.Το παιδί συμμετέχει στις συζητήσεις,οι άλ
λοι μιλάνε μαζι του χαι του δίνουν προσοχή,παίζει αβίαστα 
με τους ήχους της γλώσσας και μαθαίνει τι ωραίο που, είναι 
να γίνεται χάνεις χατανοητος.

Εχτος απο την εμπειρική διαπαιδαγώγισΐ) υπάρχουν στους 
περισσότερους σύγχρονους πολιτισμούς χι άλλοι ιδιαίτεροι 
θεσμοι,που «ποσχοπουν στη διαπαιδαγώγιση των νέων χαι των 
παιδιών,όπως για παράδειγμα οι μυητιχες λειτουργίες,ο χα - 
τηχισμος,οι νηπιαγωγοί,οι παιδαγωγοί,τα κέντρα νεότητας 
και το χανονιχο σχολείο.Ο,τι γνωρίζει χάνεις σε σχέση μ&υ- 
τα,πρέπει να ιδωθεί κάτω απο ένα ιδιαίτερο πρίσμα* Μόνο το 
τελευταίο αιώνα,και πρέπει να τονιστεί αυτο,η πλειοψηφία 
των παιδιών στα βιομηχανιχα χράτη παρακολουθεί χανο*χα το 
σχολείο,και σε μεγάλο ποσοστο.

Το σχολείο εξαπλώθηκε σ'όλες τις νεανικες ηλικίες χαι 
σ'αχόμα μικρότερες,μόνο χατα τη διάρκεια των τελευταίων δε 
χαετιων·Στις ΗΠΑ το 1900 για παράδειγμα,μόνο ένα 6^6 τέ - 
λειώσε το γυμνάσιο,χαι μόνο ένα 0,25 συνέχισε τις σπου - 
δες του σε κάποιο χολλέγιο.Βντωμεταζυ όμως,το ταχτικό σχο
λείο άρχισε σιγα-σιγα να υποχαθιστα πολλούς τομείς στους 
οποίους παρέχονταν η γνώση με την εμπειρική διαπαιδαγώγιση 6



και με τους άλλους θεσμούς.
Αν πρόκειται για κάτι σωστό ή όχι,δεν μας απασχολεί «η 

στιγμή αυτη·Γεγονος πάντως είναι,«ως η αλλαγή *υτη είχε 
πολλές επιπτώσεις.Οι θεσμοί αυτοί καθώς και οι ενήλικες 
που τους υποστηρίζουν και τους διευθύνουν έχασαν την άμεση 
επαφή με τη νεολαία,κι αντίστροφα! ou νέοι. αποκβπηκαν πια 
τελείως απο τους μεγάλους,απ'βλους αυτούς που επιμένουν να 
ασχολούνται με τις υποθέσεις των άλλων.

Το σχολείο απομονώνει την κοινωνία απο τα προβλήματα 
της - όπως ακριβώς συμβαίνει με τις φυλακές και τα ψυχια - 
τρείαΐ η παρεμπόδιση του εγκλήματος,οι θεραπεία απο ψυχι - 
κες ασθένειες,και ο τρόπος διαπαιδαγώγισης της νεολαίας α
ποκλείονται απ'το οπτικο πεδίο του ατόμου.Οι βασικές δια - 
δικασίες που εζελίσουν το νέο και τον οδηγούν σ«ην ενηλικί 
ωση,ερμηνεύονται τώρα Αιαφορετικα,σύμφωνα δηλαδη με τις ι
διαίτερες παιδαγωγικές ανάγκες* παλιδτερα σκοπο θεωρούσαν 
την υπηρεσία στην κοινότητα - σήμερα τα μαθήματα του σχο - 
λείου και μόνο· παλιδτερα η μαθητεία γινόταν στο εργαστήρι 
του τεχνίτη - σήμερα μέσα απο τις εξετάσεις με προοπτική 
τη μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση· παλιότερα νπήρ - 
χαν οι σεζουαλικες μυητικες τελετουργίες - σήμερα τα ραντε 
βουδάκια του γυμνασίου* παλιδτερα οι τελετουργίες για την 
είσοδο του νέ«υ στην κοινότητα - σήμερα η προσπάθεια για 
την απόχτηση κάποιου διπλώματος.Το σπάσιμο των τζαμιών του 
σχολείου θεωρείται σήμερα έγκλημα· δεν είναι όμως παρα μια 
μορφή εξέγερσης.Πέρα απ'τον κόσμο των " γέρων Μ πλάθεται 
σήμερα η υποχουλτούρα των νέων·

Συνήθως καθορίζαμε με ακρίβεια τα όρια ανάμεσα στα πε
ριεχόμενα της εμπειρικής διαπαιδαγώγισης και της σχολικής 
εκπαίδευσης.& διδασκαλία των ιερωμένων,των ηλικιωμένων και 
των διανοουμένων ασχολήθηκε μ'δ,τι στην καθημερινη ζωη δεν 
είναι άμεσα ορατο.Η παιδαγωγική αυτη διδάσκει το Αόριστο , 
το ασύληπτο και το μυστηριώδες·0 μαθητης όντας στο χίν$ρο 
της προσοχής,δεν μπορει παρα να αισθάνεται καταπιεσμένος· 

Κάθε είδος διαπαιδαγώγισης έχει απο μόνο του χοινωνι - 
κοποιητιχο χαρακτήρα.Η παιδαγωγική όμως κάνει την χοινωνι-
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χοποίηση συνειδητό σχοπο και διδάσκει προγραμματισμένα 
νους κοινωνικά ενωποίους ηβικούς νβμους.

Υπάρχουν δύο αντίθετες απαντήσεις στο ερώτημα,γιατί η 
παιδαγωγική αποσχοπει στη συστηματιχη καθοδήγηση.lata την 
γνώμη μου,χι οι δύο είναι σωστές,Απο τη μια έχουμε την πα- 
λια γένια,που διδάσχει στη νέα μια ιδεολογία «ον πραστα - 
νεύει to υπάρχον σύστημα της εχμετάλευσης και της χυριαρχί 
ας αυτής πάνω στους νέους,λειτουργώντας με συνείδηση παρα
πλανητικό και συγκαλύπτοντας κάθε δυσάρεστη πτυχή του-αφου 
γνωρίζει καλα πως το σύστημα της δεν μπορει να θεωρηθεί 
σωστό απο ένα υγειεςανθρώπινο μυαλό.Απ’την άλλη μέρια,υπάρ- 
χει μια σειρά απο σημαντικές αλήθειες και διαπιστώσεις,που 
δύσκολα καθορίζονται και που πρέπει να μεταδοθούν,αλλα που 
δεν είναι ευχολοδιάχριτες μέσ* στη χαθημερινη πραγματικό - 
τητα.Για το λβγο αυτο,χρειάζεται μια ιδιαίτερη επεξφγησή 
τους.

Οσοι υποστηρίζουν τα χολλέγια με τις επιστημονικο-πνευ 
ματιχες κατευθύνσεις,είναι της γνώμης, πως τα παιδια ιδιο
ποιούνται πάντα με κάποιο τρόπο τα ισχύοντα πρότυπα συμ - 
περιφοράς και την επίκαιρη πρακτική γνώση.Υποστηρίζουν ό - 
μως ακόμα,πως οι μεγάλες κατακτήσεις της ανθρωπότητας -απο 
τον Ιπποκράτη και τον Μπετόβεν μέχρι τον διαφωτισμό και *α 
δικαιώματα των ανθρώπων - θα είχαν εξαφανιστεί δίχως ν'α - 
φήσουν ίχνη πίσω τους,αν οι διανοούμενοι δεν είχαν εγγυη - 
θει με τη δουλειά τους για τη συνέχιση τους·Οστόσο παρα 
την κατανόηση που θα μπορούσα να δείξω για τη θέση αυτη,δε 
γνωρίζω προσωπικά χαμμια μέθοδο,σχολική ή μη,με την οποία 
θα διδάσκονταν η ουμανιστική γνώση,δίχως να σκοτώσει μαζι 
και το πνεύμα της.Και το λέω αυτο,γιατι όταν ήμουν δωδεκά
χρονο παιδί,τριγυρίζοντας στη βιβλιοθήκη,έτυχε να διαβάσω 
τον " Μάκβεθ ",χι αυτο με μεγάλη συγκίνηση,εν» αντίθετα 
τον Ιούλιο Καίσαρα που κάναμε στο σχ·λείο τον μισούσα και 
δεν τον χαταλάβαινε.Βέβαια δεν πρόκειται εδω για χάποια ι
διαίτερη περίπτωση,που αποδειχνύει πως η ουμανιστική δια - 
παιδαγώγιση δεν πεθαίνει,αλλα για κάποιο θαύμα που συμβαί
νει όλο και πιο σπάνια· 
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Σ*αντίθεση με την εμχειριχη διαχαιδαγδγιση χου είναι 
κάτι το φυσιχο χαι τ*αυτονόητο,το χαθ'αυτο σχολιχο μάθημα 
αποτελει μια τεχνίτη διαδιχασία,που έχει ανάγκη αχο δικαί
ωση.Δεν χρέχει να ρωτήσουρε μόν· ίν το μ|««ία γίνεται σωσ
τά ,αλλ* αν «gCCci χι ίλβς.Εχχληρώνει μήπως κάποιο σκοποί 
Δ I Δ Α Σ Κ Q t υπάρχει άραγε κάτι τέτοιοι

Αχ'τον Σωκράτη χαι τον Αάο Τσε μέχρι και τον Κάρλ Ρό - 
τζερς υπάρχει μια ολόκληρη σειρά αχο χριτιχα χνεύματα χου 
διαβεβαιώνουν,χως ούτε η χραγματιχη γνώση ούτε οι εθιμιχες 
αξίες μχορουν να μεταδοβουν με το αχλο μάθημα.Τχάρχουν a - 
χόμα χτυπητές αποδείξεις για το πόσο λίγη επίδραση ασκεί 
το σχολιχο μάθημα στην μετέχειτα επαγγελματική ζωη« καθώς 
και στη ζωη του ατόμου σαν πολίτης·

0 Ητόναλτ Ζόΐτ δεν κατόρθωσε«σύμφωνα με το " AKBRICAI 
COLLEGE TESTING REPORTS "yva βρει για κανένα εχάγγελμα τη 
χιθανη ,σχέση ανάμεσα στην χρότερη σχολική εχίδοση και στην 
επιτυχία στη ζωη.Αντίθετα,ο Δόχτωρ Σχίννερ καθώς χι άλλοι 
υχέρμαχοι της IlSTRUUITELLB εργασίας υποστηρίζουν πως με 
την μέθοδο τους μπορούν να " διδάξουν Ν τα πάντα και να ε- 
χηρεάσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά,ακόμα και να την στρέ
ψουν σε ορισμένα μόνο πρότυπα,όπως ακριβώς και την συμχε - 
ριφορα των ζώων χου τα *χουν πάρει απο το φυσιχο τους χε - 
ριβάλλον.Ο καθένας βέβαια θα μπορούσε να διαφωνήσει,για το 
αν τα παιδια είναι τα σωστά αντικείμενα για μια τέτοια κα
θοδήγησης* ό χ ο l α κοινωνία χι αν είναι αυτη·

Οι σημαντικότεροι χαιδαγωγοι της ανθρωπότητας,απο τον 
Κονφούχιο και τον Αριστοτέλη μέχρι τον Τζων ΙΙτιούι,είναι 
της γνώμης,χως υπάρχει δυνατότητα να μεταδοθεί με την Πρά
ξη στα παιδιά ό,τι έχει σχέση με μουσική,συμχεριφορα χαι 
χνευματιχη εχχαίδευση.Η τέχνη αυτη σύγχειται στο να υχοδει 
χτει η χατάληλη κίνηση την χατάληλη στιγμή·

0 Φρέμπελ,ο Χέρμπερτ,ο Στάΐνερ,ο Πιαζε χαθως χι άλλοι 
πολλοί έχουν ο καθένας τους τη διχια του θεωρία για το θέ
μα αυτο.Αντίθετα κοινωνιολόγοι όχως ο Μάρξ χαι ο Κόμτ πισ
τεύουν πως ό,τι μαθαίνεται«καθορίζεται σε τέτοιο βαθμό αχο 
τους κοινωνικούς θεσμούς,που θά 'ταν άσχοχο να ασχολείται
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χάνεις με τα παιδαγωγιχα.Προσωπιχα,πάντως,στρέφομαι προς 
την άποψη που θεωρεί πλάνη την πίστη πως θα μπορούσε να υ
πάρξει κάτι σαν " διδασκαλία
Σ'όλες τις προηγμένες χώρες,to ισχύον σχολιχο σύστημα 

ανέλαβε ένα μεγάλο μέρος των λειτουργιών εκείνων,που πρώτα 
τις εχτελούσε η κοινωνία.Παιδαγωγοί φτιάχνουν παιχνίδια για 
δίχρονα παιδια,προετομάζουν για κάθε επάγγελμα,πλάθουν τους 
πολίτες του χράτους,διδάσκουν σεξουαλική αγωγή,καλλιεργούν 
και ερμηνεύουν το ουμανιστιχο εκπαιδευτικό πρότυπο.

Η σημερινη μορφή - που αποτελει και την ουσία - του σχο
λείου - πρόγραμμα μαθημάτων,σχολικά βιβλία,ώρες διδασκαλίας 
δάσκαλοι,εξετάσεις και βαθμιαία προώθηση απ'τη μια βαθμίδα 
στην άλλη - ήταν επινόηση μερικών ιρλανδων μονάχων του έβ - 
δόμου αιώνα,που θέλησαν να διδάξουν στους άγριους βοσκούς 
τον ρωμαΥχο πολιτισμο.Η προσπάθεια αυτη είχε πλήρη επιτυχία 
κι ήταν και πιο σημαντιχη απ'αυτήν αχόμα <ην βιομηχανικη ε
πανάσταση.

Χωρίς αμφιβολία,για τους άγριους βοσκούς ήταν στην αρχη 
κάτι ευχάριστο,να κάθονται μερικες ώρες ήσυχοι χαι να προσ
παθούν να μάθουν την τέχνη της ανάγνωσης και της γραφής. Το 
μάθημα αυτο ήταν γιαυτους κάτι το εντελώς ξένο,και γιαυτο 
μόνο η συνεχής εξάσκηση θα μπορούσε να πετύχει κάτι. Βέβαια 
αυτοί που απολάμβαναν το μάθημα,ήταν εκείνοι που ήθελαν να 
γίνουν ιερωμένοι.

Με μια ιστορική σύμπτωση,η ίδια μέθοδος του προγραμματισ
μένου μαθήματος έγινε αργότερα αυτη,σύμφωνα με την οποία,σε 
μερικά πανεπιστημιαχα επαγγέλματα,παρέχονταν η γνώση μέσω 
των σχετικών βιβλίων.Δεν υπάρχει χαμμια πειστική αντίρρηση 
στη γνώμη που ισχυρίζεται,πως τα νομικά και η ιατρική θα 
μπορούσαν να μαθευτουν χαλίτερα,αν εφαρμόζονταν ένα χρονιχο 
εκπαιδευτικό διάστημα πρακτικής εφαρμογής.Η μέθοδος με τα 
βιβλία ήίαν η μέθοδος που ακολουθούσαν οι κληρικοί και οι 
εχπαιδευτιχοι.Κάθε διαπαιδαγώγηση, που βασίζονταν σε αφηρί)- 
μένα πρότυπα,ήταν μέρος μιας μυστικής διδασκαλίας,και γιαυ- 
το υπόθεση των χληριχων και των διανοουμένων.

0 καλογερικος κανόνας καθορισμένων σχολικών ωρων,βιβλίων
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και μαθημάτων,δεν είναι και τόσο αχατάληλη μέθοδος για έναν 
γρήγορο κύκλο μαθημάτων σ'έναν μεγάλο αριθμό μαθητών,που με
τά θα στραφούν στη διχη νους εργασία.Ο Τζέφερσον απαίτησε 
στην ένοχη «ου - χαι κύρια για tic αγροτικές κοινότητες -έ- 
να πρόγραμμα γενικής υποχρεωτικής φοίτησης στο σχολείο,έτσι 
που να μπορούν τα παιδια να διαβάζουν εφημερίδα,χαι νά *ναι 
ιχανα να γνωρίσουν την ιστορία της πολίτικης ελευθερίας.Στη 
διάρκεια του επόμενου αιώνα,χαι στα πλαίσια της υχοχρεωτι - 
χης φοίτησης,τα παιδια των μεταναστών ενσωματώθηκαν χοινω - 
νιχα και διδάσκονταν στην αγγλιχη γλώσσα.Το διδακτικό πρό - 
γράμμα περιείχε τόσες ώρες γραφής,ανάγνωσης κι αριθμητικης, 
όσες ήταν αναγκαίες για την εμπορική ζωη.

Σήμερα όμως το μάθημα βασίζεται πάνν σε μια τελείως δια
φορετική σχέση.Η επινόηση των καλόγερων για το προγραμματι
σμένο σχολιχο μάθημα μπαίνει τώρα στην υπηρεσία ενος γενι - 
χον κοινωνικού τεχνοκρατισμου.Η κοινωνία ερμηνεύεται σαν έ
να χειραγωγούμενο σύστημα,στο οποίο σημασία έχει η προσαρ - 
μογη χαι η λειτουργία του ατόμου.Οι εθνικοί στόχοι που τί - 
θονται,διαφέρουν απο χώρα σε χώρα.Και τα σχολεία είναι οι 
μηχανές μάθησης που παράγουν τέτοιους ανθρώπους.

Για τους νέους δεν υπάρχει άλλη διέζοδος.Το σχολείο τους 
προετοιμάζει ψυχολογικά για μια μακροπρόθεσμη διαδικασία. Η 
σχολική αγωγή , καθορισμένη σε βαθμίδες - ανάλογα με την 
λειτουργία που κάποτε θα αναλάβει χάνεις -,απαιτεί είχοσι 
και πλέον χρόνια·Οτιδήποτε άλλο,μπορει να σταματήσει ή να 
διακοπεί.Οχι όμως και το σχολείο.Η συμπεριφορά ενος πεντά - 
χρόνου παιδιού θα καθοριστεί απο τα δεκαπέντε επόμενα τον 
χρόνια - σύμφωνα δηλαδη μ'αυτα που θα 'χούσει να του λένε 
για την σχολική του ζωη.

Σε κοινωνίες με υψηλη τεχνολογία σαν τη διχια μας, στις 
οποίες δεν παρουσιάζεται έλλειψη εργατικού δυναμιχου,η χρο
νικά μεγάλη εκπαιδευτική διαδικασία έχει σαν σχοπο να χρα - 
τήσει μ α χ ρ ι α τους άχρηστους χαι πεισματάρηδες νέους 
απο τον υπερευαίσθητο χοινννιχο μηχανισμό.Τα σχολείο πρέ - 
πει να παίζει για τη νεολαία το ρόλο της ν τ α ν τ α ς χαι 
του μ π ά  τ σ ο υ  .*
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Τα αχολεία χάλι οΰχε κατάληλες χαιδιχες χάρες cCvat οΰχε 
και χάρχα.Η σχολική εμπειρία δεν διαφέρει ouoiaotixa σ<η δο
μή *ης αχο tic εμπειρίες too κόσμου twv ενήλιχων.Οι διαφο - 
ρες αυτές είναι μικρές ανάμεσα,δηλαδη,σto χαιχνίδι με διδα- 
xtixa παιχνίδια χαι στην χαραχολοΦθηση ενος σχολικού χρο - 
γράμματος αχ'την τηλεόραση,ανάμεσα otic εμχειρίες χου χρο - 
χόχτουν αχ* τη σχολιχη χερίοδο χι αχ'αυτές του γυμνασίου,του 
χολλέγιου,της γχόμενας/νου,του στρατου,και του υχαλληλιχιοί.

Ιχειδη η εξέλιξη είχε σαν axotέλεσμa να axoxλείεtaι όλο 
χαι χερισσότερο η εμχειριχη διαχαιδαγώγηση,χαι ta χαιδια ν« 
χροετοιμάζονται για όλoυc to«c «ομεις «ης ζ«ης με to χρο - 
γραμματισμένο μάθημα,θά *χρεχε να υχοθέσουμε χως ta Παιδα - 
γωγιχα έγιναν σχοχος.Οι εxavaσtatημέvoι φοιτητές xapaxovi - 
οβνται,γιατί to σημερινό μάθημα είναι χέρα για χέρα ιδεολο- 
γιχο·Ιια ευκολότερη χαι καθόλου τόσο εχιφανειαχη εξήγηση 
για την αντίφαση αυτη είναι,χως ή αυταχάτη tou σχολείου άλ
λαξε χαι τη ζωη twv μεγάλων.Η κοινωνία κυρίαρχεftai αχο μια 
κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α  t ά ξ η μανδαρίνων·

Παρόλα auta,to σχολείο με την σημερινη tou μορφή δεν εί
ναι ικανό να χροετοιμάσει χάχοιον για ένα εχάγγελμα·Το υλι
κό χον συγκεντρώθηκε αχο tov Ιβαν Μχέργχ tou χανεχιστημίου 
της Κολοΰμχια απέδειξε,χως ta χαιδια χου την κοπάνησαν
- DROP-OUTS - απ'το σχολείο πρόωρα,πέτυχαν επαγγελματικό to 
ίδιο μ'αυτους που tέλειωσav to γυμνάσιο.

Μα μήτε και σαν ειρηνοποιος vtavta ή μπάτσος δεν λειτουρ- 
γει to σχολείο.Αντι να ενεργεί σαν to " χέρασμα " απ'to σχο 
λιχο στο συνολιχο ποινώνικο σύστημα και να μεσιτεύει ανάμε
σα σ'αυτα ta δυο,το σχολείο στρέφεται γύρω αχο tov ευατο 
χου χαι γίνεται αυτοσχοπος.Εχουμε,έτσι,μχροστα μας to χάσμα 
twv γενεών.Πολλοί νέοι δεν " avtaxoxpivovtai " σχο ζηχοΰμε- 
νο,άλλοι αποχωρούν πρόωρα κι άλλοι επavaσtatouv·

Οπως to περιμέναμε,η αχάντηση των σχολικών διοικήσεων 
σχη δυσαρέσκεια των νέων παιδιών ήtav,πως θα αλλάξουν to μά
θημα,θα χάνουν to πρόγραμμα πιο " ενδιαφέρον ",θα χαθιερώ - 
σουν σαν χρόνο εισόδου στο σχολείο μια πιο νεαρή ηλικία, θα 
εισάγουν καινούργιες διδακτικές μεθόδους χαι 4α μειώσουν ta
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διάφορα χροβλήματα με την συμμέτοχη των μαθητών στη διοίκη
ση.

Η χυριώτερη αντίρρηση αχέναντι στις χοινωνιχο-τεχνολογι- 
κες μεθόδους χου χρησιμοποιούνται στο μάθημα είναι χως εί - 
ναι ατελέσφορες.Γίνεται πάντα χολυ έντονη χροσχάθεια να χρο- 
ΤΡαμματιστει το μάθημα με κροχατασχευασμένα διδαχτικα και 
ωρολογιαχα χρογράμματα.Ο άνθρωχος δμως συμχεριφέρεται ενερ
γητικά,κριτικά και με ζωντάνια μόνο όταν μχορει ο ί 6 ι ο ς 
σε συγκεκριμένες καταστάσεις να χρογραμματίζει χαι να ορί
ζει τις ενέργειες του,Μόνο με την ελεύθερη δοκιμή των διχων 
του δυνατοτήτων μαθαίνει σίγουρα,γρήγορα και φυσιχα.Οχως α
ναφέρει ο Τζων Χδλτ,οι δάσκαλοι θέλουν να μαθαίνει το χαιδι 
την ύλη σύμφωνα με το διδακτικό χρόγραμμα.Βέβαια μχορει το 
χαιδι να μαθαίνει γρήγορα,αλλα ο δάσκαλος χαραχλανείται,α - 
φου μοναδιχο ρόλο για το χαιδι χαίζει ένας χαλος έλεγχος , 
χου θα του εχιτρέψει να χεράσει στην εχόμενη τάζη.

Λέγεται συχνά,χως ο άνθρωχος χρησιμοχοιει μόνο ένα μικρό 
μέρος αχο τις ικανότητες του.Για το λόγο αυτο χροτείνουν με
ρικοί χαιδαγωγοι,να βάζουν αχο χολυ νωρίς στα χαιδια χιο 
δύσκολες ασχήσεις.Χωρις αμφιβολία,τα χερισσότερα χαιδια μπο
ρούν να συλλάβουν διανοητιχα και να μάθουν χολυ χερισσότερα 
χράγματα αχ'αυτα χου τους ζητάνε.Παρόλα αυτα,χάρα χολλες ι
κανότητες τους μένουν ανεκμετάλλευτες.Κι αυτο γιατί ένα χλά- 
σμα χαιχνιδιάρικο,ζωηρό,φυσικό,ονειροχαρμένο,ζηλιάρικο,ερισ
τικό, χαράφορο,καλλιτεχνικό,καταστροφικό,μεγαλόχαρδο,εγωιστι
κό και αβίαστο δεν μχορει χαρα να χαταχιέζεται και να «μχο- 
δίζεται αχο την οργάνωση της κοινωνίας και κυρίως αχ'το σχο- 
λικο μάθημα.

Γιαύ.το και κύριος σχοχος της εχχαίδευσης θά 'χρεχε νά'ταν 
η ε ν α ν τ ί ω σ η  σ τ η ν  ε ν « « μ ά τ » σ η  σ τ η ν  
κ ο ι ν ω ν ί α  χαι η όσο το δυνατον μεγαλύτερη αναβολή 
μιας τέτοιας χράζης.Η σημερινη κατάσταση είναι η ακριβώς αν
τίθετη αχ'αυτη τ,ου έβδομον αιώνα.Βχειδη τώρα ο κόσμος έχει 
σχολιχοχοιηθει χέρα αχο κάθε μέτρο,χ ρ ε χ ε ι  ν α  π ρ ο 
σ τ α τ έ ψ ο υ μ ε  τ ο ν ς  ά γ ρ ι ο ν ς  β ο σ χ ο ν ς . .
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Auto τον καιρό κυριαρχεί η γνώμη ανάμεσα στους ανθρώπους 
όπως σ'αυτούς toe KATIOHAL SCIE9CE FOUHDATIOH χαι tov HAfi - 
VARD SCHOOL OF ESUCATIOVt*uc ta σημερινά εκπαιδευτικά προ - 
γράμματα είναι ανεπαρκή χαι πενιχρά.Ωστόσο θέλουν να διευ - 
ρύνουν το σχολιχο σύντημα ακόμα περισσότεροιχαι να οργανώ - 
σουν το μάθημα,χατα χόριο λόγοtμε βάση την φνχολογιχη άπο - 
Ψη.

Επειδή τα όρια της μάθησης μετακινούνται συνεχώς και με 
μεγάλη ταχύτητα,δεν έχει νόημα να επιβαρύνονται τα παιδια 
με γνωστικά δεδομένα,που σε δέκα χρόνια θα είναι πάλι απαρ- 
χαιομένα.Ουτε έχει νόημα πάλι να μαθαίνουν πράγματα,που σύν
τομα θα εχτελούνται-και μάλιστα πολυ χαλίτερα- απο τις μη - 
χανες.Εχείνο που έχει σημασία,είναι να μάθουν τα παιδια 
π ώ ς  ν α  μ α θ α ί ν ο υ ν :  οι γνωστικές ικανότητες τους 
πρέπει να αναπτυχθουν,χι οι μεγάλες ιδέες όπως π.χ. ο νόμος 
διατήρησης της ενέργειας,πρέπει να μεταδοθούν·Αυτήν ακριβώς 
την άποψη εκπροσωπούσε ο Ρόμπερτ Χάτσινς ήδη πριν απο 40 
χρόνια·

Και για να το εχφράσουμε χαλίτεραΐΤα παιδια δεν πρέπει 
να διδάσκονται,αλλα να τους δίνεται η δυνατότητα να ανακα - 
λύπτουν απο μόνα τονς.Αντι να τα εξετάζουμε,για το αν απαν
τούν σωστά στα ερωτήματα μας,πρέπει να τα προτρέπουμε να 
δημιουργουν απο μόνα τους σκέψεις και να αναπτύσουν ιδέες·

Κατα την γνώμη μον,χάτι τέτοιες προτάσεις στο χώρο τον 
σχολείου δεν είναι ποτε εντελώς τίμιες·Οπως διαπίστωσε ο 
Γχρέγχορυ Μπάτεσον και άλλοι που εχπαιδεύονν δελφίνια,χαθως 
χαι ο Τζων Χόλτ σε έρευνες σε σχολεία που φοιτούν παιδια 
της μεσαίας τάξης,το " διδάσκω,πώς να μαθαίνει χάνεις 11 ση
μαίνει πως ο μαθητης αποδέχεται τη δομη της συμπεριφο
ράς τον δασκάλου,και νοιώθει πως μπορει να τα βγάλει πέρα 
με τον μηχανισμό του σχολείου.Οπως έχουν τα πράγματα, για 
τους n νεαρούς εξερευνητες " πρωτεύοντα ρόλο παίζει η ανα - 
κάλυψη του τρόπου με τον οποίο θα κατορθώσουν να περάσουν 
αε χαλίτερο βαθμό τις εξετάσεις του χολλέγιου.Στοχαστιχοι ή 
ονειροπόλοι τύποι δεν είναι ελεύθεροι να σταματήσουν τις
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σπονδές τονς για ένα εξάμηνο,έτσι «ον νά 'ρθονν πιο χοντα 
στους στοχασμούς τονς χαι να 'ψήσουν τις ιδίες τονς να ωρι- 
μάσονν στα σκοτεινά,όπως χάνουν οι πραγματικές ιδιοφυίες.

Το βασικό ερώτημα είναι,αν με τις " γνωστικές ιχανότη - 
τες " δεν εννοεί««ι χατα βάθος η προσαρμογή στη μορφή του 
σχολιχου μαθήματος.Σε μια παλια εργασία τον Πιαζε υπάρχει έ
να παράξενο σημείο,που λέει,πως τα παιδια στοχάζονται ακόμα 
και κατα τη διάρκεια του παιχνιδιού πάνω σ'αφηρημένες ίννοι- 
ες,όπως πάνω σ'αυτη της Κατηγορίας της Λιτιότητας·Κι αυτο 
αρχετα χρόνια πριν " αναπτυχθούν Η τα θέματα αυτα μέσα στην 
τάξη.Ο Πιαζε,βέβαια,πιστεύει στο θεσμό της τάξηςνγιατι προ
σφέρει τη δυνατότητα " επιστημονικής " παρατήρησης.Αυτο δ - 
μως θα μπορούσε κι αντίθετα να σημαίνει,πως η ρουτίνα τον 
μαθήματος εμποδίζει τον ανθορμητισμο της λογιχης·Κι ακόμα, 
πως η κατανόηση της " έννοιας " όταν αναπτύσσεται στην τάξη 
δεν σημαίνει και την κατανόηση της πραγματικότητας,αλλα αν
τίθετα αποτελει μέσο προσαρμογής στην ατμόσφαιρα της τάξης» 
στις στενες γραμμές των θρανίων,στο πρόγραμμα,στις προσδο - 
χίες τον δασχάλον χαι στην βαρετή ύλη,πον το παιδί είναι ν- 
ποχρεωμένο να προσέχει.

Η προοδεντιχη εχπαίδενση μπορει να χαρακτηριστεί σαν μια 
αντι-χίνηση ενάντια σ'ένα παγιωμένο εχπαιδεντικο σύστημα . 
Εχει σαν στόχο να σνμπεριλάβει ό,τι έχει καταπιεστεί. Θέλει 
να επαναφέρει την ισορροπία.

Εξάλλου η προοδεντιχη εχπαίδενση είναι μια πολίτικη χί - 
νηση.Δημιονργείται πάντα τότε,όταν η κοινωνία βρίσκεται σε 
χρίση.Και για να το πούμε πιο χαθαραίμια παλια τάξη πραγμά
των δεν τα βγάζει πέρα με τις καινούργιες καταστάσεις.Είναι 
αναγκαία η εμφάνιση νέων δννάμεων·Χε την μορφή πον παίρνει 
κάθε φορα,σε κάθε εποχή,η προοδεντιχη εχπαίδενση,μ ε τ η ν  
ί δ ι α  μ ο ρ φ ή  ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι  κ α ι  η κ ο ι 
ν ω ν ι κ ή  ε π α ν ά σ τ α σ η ·

Ο Ρονσσω στράφηκε ενάντια στην τεχνοκρατία και την ανει- 
λιχρίνεια της βασιλικής ανληςνχατα της άκαμπτης και <ψνχης
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ετικέτας,κατα tow χαρασιΤισμου χαι Της συνεχούς actαρέσκει
ας των αυλικων.Τσ κατεστημένο Της εχοχης «ου 6εν ήταν χια 
σε θέση να χυβερνα.Μια γένια αργότερα αχοσύρθηχε. ,

0 Τζων Ντΐ9ύι στράφηκε ενάντια στην " βελουδο-κουλτού- 
ρα ",χου ήταν ξεκομμένη αχο την βιομηχανιχη εχανάσταση.Στρά
φηκε χατα της διαχοσμητιχης μόρφωσης,καΤα του χουριτανισμου 
χου αχοκήρρντε την αισθησιακη χλενρα του ανθρώχου,χαΤα της 
λογοκρισίας και καΤα του μαθήματος με Τα DHILL-TE3T3. Μια 
γένια αργότερα,καΤα το τέλος της χεριόδου HEW BBAL,oi ιδέες 
του Ητιούι είχαν εζαχλωθει χαντου.Τον καιρό χου ζούσε α - 
κόμη,Τα χρογράμμαΤα του "POPULISTS" και"LIBOR MOVBIEHT'^i - 
χαν καθιερωθεί σαν θεσμος.Η εχχαίδευση και η μόρφωση/μεταζυ 
των λευχων/ήταν τώρα χιο κοντά στην χραγματικότητα,και καΤα 
ένα μέρος ανεξάρτητες αχο την τά(η·Η ανατροχη χού 'φεραν οι 
θεωρίες Των Φρόιντ χαι Σχοχ,είχε χια ωριμάσει χολυ.Η λογο - 
κρισία υχοχωρούσε σιγα-σιγα χαι ο σκοταδισμος είχε σχάσει · 

Μέσα σ'συτες τις συνθήκες δημιουργήθηκε και Το σχολείο 
Του A.3.BEILL,το ΒΙΜΜΚΒΗΙίί,μια νεώτερη μορφή χροοδευτικης 
εχχαίδενσης,ενάντια στην κοινωνική τεχνοκρατία και αχο αντί
δραση χρος αυτη.Ο Κηλ στράφηκε ενάντια στο ρεΰμα χου χρο - 
χωρούσε χρος ένα " 19^4 "*όχως το χεριέγραφε ο Οργουελ.Στρά- 
φηκε καΤα της νχαχοης,χαΤα Της αυταρχικής Τάζης χαι του ορ- 
γανυμένου κοινωνικού χαιχνιδιου των ρόλων,χού *θελαν να χά
ρουν τη θ£ση της αυθόρμητης ζωης.Στράφηκε ακόμα ενάντια στις 
βλαβερές εχιδράσεις χού 'χαν ο ανταγωνισμός στην εχίδοση 
και στις εζετάσεις.Εχειδη η φοίτηση στο σχολείο ανήκκ στα 
αμετάβλητα γεγονότα Της ζωης,κι αυτο σημαίνει αλλαγή της 
χραγματιχότητας,ο ϋήλ άφησε «α χαιδια ελεύθερα νά 'ρχονται 
όχοτε θέλαν αυτα στο μάθημα.Στο βαθμό χου δόθηκε στα χαιδια 
χραγματιχη αυτοδιάθεση και αχόλυτη κυριαρχία,αμφισβητήθηχε 
και η αυταρχικότητα όλων των θεσμών.

Η χροοδευτιχη εχχαίδευση χαρακτηρίστηκε σαν μια μανούβρα 
της μεσαίας τάζης·Οι μαύρες κοινότητες αρνούνταν να χάρουν 
μέρος σ'αντα Τα " χειράμαΤα "«Λέγεται,χως Τα χαιδια Των φτω- 
χων χρέχει να λάβονν την καθιερωμένη και συνηθισμένη εχχαί-
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δευση,για να μκορέσουν να χεΐύχονν μέσα σχο νχάρχον σύστη
μα.Οι μαύροι γονείς analtooν " ίση εχχαίδευση " για ta *αί
δια Μυς.Κι aoM,Yiati κρένει κι aota να φορουν χάχοια μέρα 
γραβάτες·

lata %η γνώμη μου,η εχιφυλαχΐΐχη κριτική αυτής 
της τάσης cCvai άσΜχη.Είναι ακοόεδειγμένο,κως ακόφοι - 
toi γυμνασίων σε χαραδοσιαχα χολλέγια αυτοχαραχτηρίζονται 
τόσο κιο κολυ κεηχημένοι,όσο χερισσότερο to σχολείο Μυς 
ήταν σtpaμμέvo ata κειράματα·

Οι μαύρες κοινότητες θα έκρεκε να διατηρήσουν ta όικα 
Μυς σχολεία,και να ta οργανώσουν σύμφωνα με to μovtlλλo too 
31ΜΜΕΗΗΙΙ«Ιι·Η6η κάτι τέτοιο έγινε σε μερικά 11 Ελεύθερα σχο - 
λεία "/ FREEDOM SCHOOLS /.

Δεν δέχομαι την θεωρία,σύμφωνα με την οκοία ta στερημένα 
ακο την κοινωνία χαιδια θα έκρεκε να χροετοιμαστουν ιόιαί - 
τερα για «η μάθηση/ θεωρία tou HEAD STABT /.Η ανάκτυζη ίων 
κvευμatιxωv ικανοτήτων Μυς είναι κολυ χαληιμάθαν εύκολα να 
μιλάνε και ta xataφέpvoυv,όtav χρειάζεται«να βγάζουν χραγ - 
ματιχα χαλα και xpaxtixa συμχεράσματα.Εαν δεν έχουν μάθει 
ta xp0tuxa συμκεριφορας κου χρειάζονται για μια χετυχημένη 
φoίtηση,tόtε to κιο λογιχο μέtpo κου κρέκει να ληφθει είναι 
η αλλαγή tou σχολείου.Αυτο κου δυσκολεύει «η ζωη ίων καίδι
ων αυτών,όχως εξήγησε χι ο Βλιοτ Ιαχίρο,είναι κως ακο μικρή 
ηλιχία είναι αναγκασμένα να αναλαμβάνουν την ευθύνη τόσο 
για touc εαυΜυς τους όσο και για ta μιxpόtεpa αδέλφια τους. 
Το φοβερο είναι«χως ta συγκεκριμένα κpoβλήμata Μυς έμειναν 
μέχρι τώρα σχεδόν άλυta·Ta «αΐόια auta δεν καρουσιάζουν έλ
λειψη σκέψης,αλλα η αφηρημένη διανόηση είναι άχρηστη σχον 
αγώνα Μυς ,και otic συγχεχριμίνες δο?ΐ)θλ,(κ£ της ζωης Μυς.

Auto κου χρειάζονται είναι η ελευθερία ακο χάθε εζαναγ - 
χασμο επίδοσης* Και φυσιχα μια χαλίτερη 6ιatpoφη,έva λιγό - 
τερο ανήσυχο χαι φτωχιχο περιβάλλον,όχου να μκορουν να μεγα 
λώσουν σύμφωνα με to διχο Μυς ρυθμό.Το ΠρώΜ Σχολείο too 
Δρόμου στη ΙΤέα Υόρχη,είναι ακο 'κείνα ta ελεύθερα σχολεία 
κου κροσκαθουν να χραγμαΜχοιήσουν κάτι τέτοιο.

Παρόλαυτα κρέκει να κούμε ότι η χροοδευτιχη εχκαίδευση
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απέτυχε σχεδόν εντελώς·Η καινούργια κοινωνία που δημιουργοί 
σαν τα προγράμματα αυτής της εκπαίδευσης κάθε φορα»δεν αν - 
ταχοχρίνονταν στα οράματα των δημιουργών τους.Η Δημοκρατία 
στη Γαλλία και στην Αμερική δεν ήταν αυτο κου είχε φαντασ - 
τει ο Ρουσσω.Τα κοινωνιχοκολιτιχα δημιουργήματα του. Ιτιοβι 
κήραν με τον καιρό τεχνοκρατικη και γραφειοκρατική μορφή· 
Κατα κάσα πιθανότητα,ούτε κι οι ελκίδες του Α·3·11ηλ θα πρ£ 
γματοποιηθουν·

Εύκολα μπορούμε να φανταστούμε στο χοντινο μέλλον μια 
κοινωνία»όπου οι γεμάτοι αυτοπεποίθηση άνθρωποι θα είναι ε- 
θ£λ·#σιοι υπηρέτες μιας τεχνολογικής υπερκατασκευής»την ο
κοία δεν θα ελέγχουν καθόλου χι οι σκοκοι της θα τους είναι 
αδιάφοροι·Πράγματι»ο ίδιος ο Ηηλ αναφέρει»σχεδον με ικανο
ποίηση για διάφορους απόφοιτους του σχολείου του»που χάνουν 
χαρριέρα με ένα τέτοιο τρόπο·

Πώς μκορει χάνεις να εμποδίσει μια τέτοια εζέλι(η|0 Μηλ
- προστατεύει για λίγα χρόνια μόνο - τα μέλη της σχολικής 
του κοινότητας απο την πίεση το®· τεχνικά οργανωμένου περί - 
γυρου χι απ'την πίεση της μοναζιας·Την μοναξιά όμως την 
χρειάζονται σε μια ορισμένη ηλικία τα νεαρα άτομα.Στο ε ά μ - 
μερχιλλ είναι δύσκολο να βρεθεί χανεις»έστω και μια οτιγμη 
μόνος του.Κζάλλου θεωρω τα μέτρα αζιων του Ιηλ. αμφισβητή - 
σιμα·Κι αυτο »γιατι δεν είμαστε μόνο άνθρωποι που γεννήθΐ) - 
καν ελεύθεροι»αλλα και μέλη μιας ανθρωπότητας που γράφει 
την ιστορία της μόνο με σκληρούς αγώνες·Δεν μπορούμε να α
ποβάλλουμε έτα» εύκολα όλη αυτη την κληρονομιά -όσο και να 
μας βαραίνει- σα νά 'ταν ένα φιδίσιο δέρμα»δίχως να βυθι - 
στούμε ταυτόχρονα σε μια κατάσταση ανυπαρξίας·

Για'μένα είναι φανερθ|Κως η θορυβώδης νεολαΤστιχη υπο- 
χουλτούρα «ήμερα όχι μόνο ftcv tCvat ώριμη - κάτι χον δ*ν 
σηκώνει αντίρρηση- »αλλα και πως της είναι αδύνατο να xatog. 
θώσει κάτι τέτοιο.Βλέποντας το σφαιριχα»η σημερινη νέα 
γένια επικροτεί έντονα την τιμιότητα»την ειλικρίνεια»την 
νομιμότητα»την αγάπη»την ελευθερία χι όλες τις άλλες αρετες 
μιας μεγαλόχαρδης ανθρώπινης φύσηςΦαντιδρώντας με ευαισθη - 
σία μπροστά στο ψέμμα των πολιτιχων»των προϊστάμενων και 
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«ων γονιων·Παρόλα ·**α φαίνε«αι,χως οι vfoi αυ«οι έχουν ξε- 
χάσει όχως χι οι χερισσ6«εροι χολι«ιχοι χαι χροΓσ«άμενοι 
«ην Φχαρζη και μιας άλλης ομάδας ιδανικών, 6χως η μεγαλοθο - 
μ ία, η συμχόνοια,η συνίχεια,η ελευθερία too α«6μου,η χροσω - 
χιχη αχεραιδ«η«α χι η διχαιοσίνη* ιδανικά αχ'«α oxoCa εζαρ- 
τών«αι η διατήρηση χι η ανανέωση «ης ανθρωχ6«η«ας.Βίβαια 
δεν θά '«αν και %6αο «ραγιχο να έλειχαν ανία «α ιδανιχα· Το 
χρδβλημα 6μως είναι,χως οι νΙοι δεν θέλουν να συνειδη«οχοι- 
ήσοον,6«ι η «ραγωδία «ης κοινωνίας έγινι σήμερα χραγμα«ιχ&- 
«η«α·

Αν «α μχοροβσαμε να 6ια«νχ£σουμε μίσα σε λίγες γραμμές 
ένα εχχαι6ευ«ιχο χρδγραμμα,κισ«ε6ω χως θά *ταν ως εζης*

1/ Η εμχειριχη διαχαιδαγώγιση —χου χραγμα«οχοιεί«αι με 
«η συμμέτοχη σ«ο χοινωνιχο γίγνεσθαι- θά 'χρεχε νά4αν 
«ο χυριώ«ερο μίσο για «η μάθηση·

2/ Τα χερισσότερα γυμνάσια θά 'χρεχε να χα«αργηθουν, χαι 
«η θέση «ους θά 'χρεχε. να «ην αναχληρώσουν άλλου εί - 
6ους «χχαΐ6ευ«ιχες χοιν6«η«ες·

3/ Η χολλεγιαχη εχχαί6ευση θα χρίχει να ακολουθεί,μετα 
αχο «ην εχιλογη χάχοιου εχαγγέλμα«ος,χι όχι «ο αντί
θετο·

4/ Το βασιχο καθήκον «tv χαιδαγωγων θά 'χρεχε να ήταν η 
διάδοση του εμχειριχου τρδχου μάθησης σ'έλους τους 
τομείς της κοινωνίας,χου χι αυτη με «η σειρά της θά 
έχρεχε να δημιουργήσει τις ανάλογες θέσεις για εχαΥ - 
γελματιχη αχασχδληση.

5/ Ο στόχος των δημοτικών σχολείων θά 'χρεχε νά '«αν η 
χροσ«ασία χι η χροώθηση «ης ελεύθερης εξέλιξης «ο» 
χαιδιου μέχρι «α δώδεχά «ου χρόνια,για«ι η χίεση αχο 
την xoivwvCa xat την οιχογίνεια ι(ν« *6αο μεγ&λη,χον 
δεν μχορει «ο χαιδι να «ης αν«ισ«αθει με «ις διχες 
«ου μδνο δυνάμεις·

Τώρα θά 'θελα να εχεξηγήσω ξεχωριστά «α διάφορα σημεία αυ- 
«ου «ου χρογράμμα«ος·

Πιστεύω χως θά 'χρεχε να χεριορίσουμε δραστιχα την σχο - 
λιχη φοίτηση,γιατί η μακρόχρονη χειραγώγηση χαί κηδεμονία
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λ*ι>τουργαυν ανάντι* στη φύση M t  εμ*ο<(ζουν την εξέλιξη του 
ατόμους

Οι εναγώνιας προσπάθειες για ν« «ορμαριστει η εξέλιξη οε 
ένα προσχεδιασμένο βιδαχτικο πρόγραμμα αποθαρρύνουν τους 
νέους «ου σπαταλουν ίλες κχαίνες τις δυνάμεις «ου χρειάζον* 
ταΐ για μια ουσιαστική μάθηση χαι για την ελεύθερη δοκιμή 
tuv δυνατοτήτων τους·

Το βχολιχο μάθημα δεν δίνει εφόδια για την χαθημερινη 
ζωη·Αειτουργει περισσότερο σαν αυτοσχοπος·Μόνο οι ιδιαίτερα 
«ροικισμίνοι -χατά τον Ζόναντ ένα 10 μ€ 15 ’/ - «αίρνουν χά- 
τι απ'αυτη την άχρηστη για τους περισσότερους απασχόληση, 
δίχως να βαριούνται και να ζημιώνονται·Δεν έχει όμως νόημα 
αν μόνο αυτοί οι «ροικισμένοι διαχειριστούν πρόωρα ή σταθούν 
εχθρικά απέναντι στην κοινωνία·Ετσι δεν πβοχειται να φτάσου 
με σε μια νέα χοινωνία·Οι πολύπλοκες σχέσεις των καιρών μας 
απαιτούν έναν καινούργιο τρόκο σκέψης«πράγμα για το osoCo 
χρειαζόμαστε τη συμμέτοχη όλων και χόρια της νεολαίας· Οι 
νεαροί επαναστάτες φαίνεται να πιστεύουν,πως το χρόβλημα 
θα λυθεί αν έρθει η χολιτιχη αλλαγή·Αυτο όμως είναι μια «λ£ 
νη.Καμμια «ολιτικη άποψη δεν έχει διαφωνήσει μκ τα σύγχρονα 
προβλήματα της κοινωνίας,όπως αυτα του περιβάλλοντος,της με 
γαλόυπολης χαι της τεχνολογίας·Καμμια χώρα,όποιο πολίτικο 
καθεστώς και να έχει,δεν μπορει να ισχυριστεί πως τα εκπαι
δευτικά και επιμορφωτικά συστήματα που εφαρμόζει,είναι χαλί 
τερα απο αυτα που πολεμούμε στον τόπο μας·

Οι αμπειρίες μου απο τον Αριστοτέλη με οδηγονν στο συμ
πέρασμα,πως η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων δεν μπορει νά 
'ναι δημιουργιχη,αν δεν ασχολείται σε παραγωγικές εργασίες· 
Μια επαναστατική πολίτικη ενασχόληση και μια ταυτόχρονα α
νεξάρτητη ιδιωτική ζωη,είναι σήμερα ένα προνόμιο για λίγους 
Ετσι όπως έχουν τα πράγματα,η αμερικάνικη κοινωνία οότε α
ποκλείει, αλλα ούτε και δέχεται να εκμεταλλευτεί ενεργά όλο 
το δυναμικό εκείνο που της προσφέρει η νεολαία.Πρέπει γιau
to να αλλάξει τους "όρους εισδοχής" των νέων μέσα σ'αυτήν , 
και να απομακρυνθεί απο την ιεραρχιχη φύση των προνομίων. 
Πρέπει να δημιουργήσει μορφές πρακτικής διδασκαλίας,που δεν 
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θά 'χουν εκμεταλλευτικό χαρακτήρα·Η κοινωνία χρειάζεται μια 
τεράστια ποσότητα πνευματικής και χειρονακτικης εργασίας 
για την ανανέωση των πόλεων,για την έρευνα γύρω απο τα χρο£ 
λήματα του χεριβάλλοντος,για την επικοινωνία και για τις 
τέχνες.Οι νέοι μπορούν να φανουν χρήσιμοι σ'όλους τους το - 
μεις,χαι μάλιστα να τα καταφέρουν πολυ καλίτερα αχ'ότι" οι 
έμπειροι γέροιΐ' Υπάρχουν ακόμα και θέσεις απασχόλησης βέβα± 
α,χου δεν απαιτούν διπλώματα,όπως στα δύο ερευνητικά κέντρα 
:στο ωκεανογραφιχο ινστιτούτο στο Μαχαχούου Πόΐντ,χαι στο 
ινστιτούτο πολίτικων επιστήμων στην Ουάσιγκτον·

Στόχος μας λοιπον δεν μπορει παρα να είναι ο χολλαχλασιι 
σμος των δυνατοτήτων για μόρφωση.Πρέπει να δημιουργήσουμε 
τις κατάλληλες χροΟχοθέσεις για τονς νέους,έτσι που να τους 
δίνεται ευκαιρία να μπορούν να μεταπηδούν σε διαφορετικο ε£ 
δος σπουδών ή να χαταχιάνονται με κάτι άλλο απ'την αρχη» να 
μπορούν να διακόπτουν τις σπουδές για το χρονικο διάστημα 
που θα έχουν ανάγκη είτε να χάνουν ένα ταξίδι είτε να εργαο. 
τουν αχοχλειστιχα για τον ααυτο τους.Για να μχορουν βέβαια 
οι νέοι να έχουν ελευθερία εχιλογης στις σχουδες ή χρόνο 
για μια χριτιχη ανάλυση της χοινωνίας(χρ£χει οχωςδήχοτε να 
τους χαρέχονταιτα αναγκαία πράγματα για τη ζωη τους.Δεν εί
ναι χαράλογο να χούμε,χως τα χρήματα χου ξοδεύονται για την 
δωρεάν σχολική μόρφωση κάθε μαθητη,είναι ίσα μ*αυτα χου θα 
χρειαζόταν ο νέος αυτός για την συντήρηση του·

Τα χλεονεχτήματα μιας λιγότερο θεωρητιχης σχολικής εκ - 
παίδευσης έχουν ήδη εχισημανθει αχο χολλους σχολικούς χαρά- 
γοντες.Υπάρχουν αναρρίθμητα προγράμματα για τον εγχοινωνισ- 
μο του «χόλείου(Είσοδος σ'αοτα διαφόρων ειδικών,διαφόρων 
γκουρου και καλλιτεχνών,όχως εχίσης άδεια εισόδου στις μη - 
τέρες ή και σε άλλα άτομα χου δεν έχουν εχχαιδευτει γιαυτο 
το σκοχο.Υχάρχουν χράγματι χιλιάδες χροτάσεις χάνω στην εκ 
παιδευτική διαδιχασία,που φτάνουν μέχρι και το αίτημα της 
εχίσημης αναγνώρισης της χραχτικης-εμχειρικης εκπαίδευσης · 

Φυσικά θα καλωσόριζα με μεγάλη χαρα μια τέτοια εξέλιξη , 
χου θα πίστευε χως η ελεύθερη δραστηριοχοίηση των νέων γί - 
νεται μόνο με την ενεργητιχη τους συμμέτοχη στην κοινωνία·
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6α ευχόμουν όμως,να γινόταν χάχοτε χαι το τελευταίο βήμα, η 
κατάργηση 6ηλαδη τον σχολείου και όχι η διατήρηση του.

Μέσα σ'αυτη τη λογική των μεταρυθμιστιχων χροτάσεων και 
χρογραμμάτων,γίνονται χροσχάθειες στην Κίνα,στις ΗΠΑ χαι 
στην Κούβα να καθιερωθεί για τους νέους μια θητεία στους 0£ 
γανισμους κοινωνικής χρόνοιας,χον θα διαρχει έναν χρόνο.Αυ
το θα μχορούσε νά 'ταν κάτι θετικό στο βαθμό όμως,χου η θη
τεία αυτη θα ήταν εθελοντική και όχι αναγκαστική·

Σχετικά με το αν μχορει κάνεις να μορφωθεί σύμφωνα με 
τις ανάγκες του,χιστεύω χως χρόχειται για κάτι χου δεν δέχ* 
ται αμφισβήτηση.Συχνά μχορει χάνεις βέβαια να χάρει και λά
θος αχοφάσεις.Οι εχιλογες όμως αυτές χου έχανε,ήταν χλόυσι- 
ες σε διδάγματα,αφου βρίσκονται μέσα στα όρια της χραγματι- 
χότητας.Γιαυτο κι ένας νέος μχορει να βρει χιο γρήγορα το 
κατάλληλο εχάγγελμα με αβίαστη εχιλογη,χαρα με οχοιοδήχοτε 
άλλο τρόχο.Είμαστε χροορισμένοι μόνο γιαυτο χου μχοροόμε να 
χάνουμε.Εχάγγελμα είναι αυτο,χου μχορουν να χραγματοχοιή' 
σουν οι ίδιες μας οι δυνάμεις,σύμφωνα με τα διχα μας μίτρα.

Η αζιοχοίηση όλων των δυνάμεων της χλειοφηφίας του λαου, 
θα οδηγούσε σε μια κοινωνία με θεμέλια χιο σταθερα,χαι με 
χαραγωγιχες δυνάμεις χιο αχοδοτιχες.Αν τα χράγματα χάρουν 
μια τέτοια μορφή,τότε θα μχορει ο καθένας σύμφωνα 
με τις ατομικές του κλίσεις να βρει ευκολότερα το δρόμο του 
γιατί θα ασχολείται χλέον με κάτι χου θα τον ευχαριστεί και 
θα τον αντιχροσωχεύει.Οι άνθρωποι θα αναχτύζουν έτσι τα ι - 
διαίτερα ενδιαφέροντα τους και θα οικοδομήσουν σε νέα βάση 
την αμοιβαία αναγνώριση.Στα σχολεία θα γινόταν χιο χαλη δου 
λεια αν παρακολουθούσαν τα μαθήματα μόνοι όσοι τους ενδια - 
φέρουν χραγματιχα·Η ανώτατη χαιδεία θά 'χρεχε να προσαρμοσ
τεί στις ανάγκες των ατόμων εκείνων χου ήδη αχολουθουν κά - 
χοιο εχάγγελμα,και χου χρειάζονται μια χλατύτερη μόρφωση 
για την διεύρυνση των γνώσεων τους.Η Ενωση COOPER στη Νέα 
ϊόρκη έχει κάνει χολυ χαλη δουλειά σχετικά μ'αυτη τη νέα 
ιδέα·

Φυσικά σε ένα τέτοιο σύστημα,Φα έπρτπε να καύιερωϋονν 
και συμπληρωματικοί κύκλοι εκπαιδευτικών μαθημάτων.Κι αυ’. ,



για να αποκτήσουν δυνατότητες εξέλιξης όλα τα μέχρι τώρα κα 
ραμελημένα άτομα όπως οι μαύροι,οι επαρχιώτες νέοι χι όσοι 
άλλοι "θέλησαν" μέχρι «ώρα να σπουδάσουν μόνο στην κατώτε
ρη εκπαιδευτική βαθμίδα,αφου η σχολιχη μόρφωση δεν θα τους 
πρόσφερνε τίποτα στην επαγγελματική τους ζωη.

Απσ εκπαιδευτική σκοπιά,η επαγγελματική εκπαίδευση είναι 
ανώτερη απο τη σχολιχη·Μέσα όμως στο υπάρχον σύστημα,νομίζω 
πως είναι πιο δημοκρατικο να βρίσκει χάνεις δουλειά με βάση 
τα διπλώματα του,παρα με το να παρακολουθεί μαθήματα μέσα 
στα πλαίσια της δουλειάς του.Κι αυτο,γιατί η αξιολόγηση του 
θα γίνει κύρια απο την εντύπωση που θα προχαλέσει στον τυ - 
χον εργοδότη.Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στην ενδυνάμωση της πα 
τριαρχιχης κοινωνίας,/όπως φαίνεται στον γιαπωνέζικο χαπι - 
ταλισμο ή στην μαρξιστική αντίληψη του Φιντελ Κάστρο για τα 
αγροτιχα χαι εργοστασιακα σχολεία,που παρουσιάστηκε πρόσφα
τα στο περιοδιχο "HEW LEFT EOTES"/·

Αντίθετα οι νέοι πρέπει να αποκτήσουν δυνατότητες επιλο
γής,πρέπει να οργανωθούν και να ασκήσουν κριτική στο σύστη
μα της μισθωτής εργασίας και της μάθησης,γιατί μόνο έτσι η 
εκπαίδευση στονς χώρους δουλειάς θα γίνει ο συντομότερος 
δρόμος προς μια κοινωνία που θα βασίζεται στην εργατική αυ- 
τοδιαχείρηση.Αυτός είναι χατα τη γνώμη μου ο μόνος αποτελε£ 
ματιχος δρόμος για τη δημοκρατία·

Οι χαθεαυτο επιστημονικές σπουδές -οι θεωρητιχες και πρα 
χτικες επιστήμες- θά *πρεπε να προορίζονται γιαυτους που 
διαθέτουν ήδη βασικές γνώσεις και έχουν έτσι σαν βάση την 
εμνειρία για την επιστηρονικη σχέ+η.Διαφορετιχα "οι σπου - 
δες",όπως ήδη είπε χι ο Πλάτωνας θά 'ναι σκέτα λόγια του α
έρα·

Για τα παιδια μέχρι 12 χρον«|,αν θέλει χάνεις να δημιουρ
γήσει σήμερα ένα περιβάλλον που να τα προστατεύει χαι να τα 
αφήνει να εξελιχτούν δίχως περιορισμούς,το Σάμμερχιλλ θα 
απορούσε ως ένα βαθμό να χαραχτηριστει σαν το κατάλληλο μον 
ΐίλλο,γιατί μπορει εύκολα να προσαρμοστεί στις συνθήκες μι - 
ις πόλης.0 παιδαγωγός βέβαια της αρχαίας Αθήνας,που περπα - 
ίίει με τους μαθητές του μέσα στους δρόμους της πόλης,θά <αν
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ένα ακόμα χαλίτερο χρότυχο.Αλλα γιαυτο to σχοχο,θί 'χρεχε 
χρώτα να υχ&ρζει μεγαλύτερη σιγουριά στους δρόμους χαι 
στους τόχους δουλειαςιχαι τα μέρη αυτα να γίνουν γενικά χιο 
χροσιτα·0 χρώτος όρος για ένα σωστό σχέδιο χόλης,είναι να 
μχορουν τα χαιδια να χρησιμοχοιουν <ην χβλη,γιατι μόνο έτσι 
μχορει να λειτουργήσει σωστά,όταν δηλαδη οι νεαροί χολίτες 
έχουν to συναίσθημα ότι είναι δικη τους·

Σκοχος της Παιδαγωγικής χου ασχολείται με χαιδια χροσχο- 
λιχης ηλικίας είναι η διεύρυνση του χώρου της ελεύθερης δρα 
στηριότητας του χαιδιου,έτσι χου να μχορει να χύνεται χαν - 
του,σ'οτιδήχοτε συμβαίνει γύρω τον(ακολουθώντας τη δικη του 
χαρόρμηση.Σ'όλη αυτη την αναζήτηση,θα μαθαίνει δι&φορα χράγ̂  
ματα με την χαρατήρηση,με τη μίμηση και τις ερωτήσεις· Αυτο 
γίνεται,στη δικη μας κοινωνία,μόνο μέσα στο σχίτι και χατα 
τη δι&ρχεια των 4 χρώτων χρόνων του χαιδιου.Ηετα αχο αυτη 
την ηλιχία,η αναζήτηση και η έρευνα είναι σχεδόν αχαγορενμ£ 
νες.

Συχνά έχω χαρουσι&σει και εχεζηγήσει αυτο το χρόγραμμα 
της εμχειριχης διαχαιδαγώγισης,χωρίς να βρω χαι την χαραμι- 
χρη ανταχόκριση.Οι αχόφεις μου μέσα στις Παιδαγωγικές Αχα - 
δημίες γίνονται χαραδόζως αχοδεχτες με σεβασμό -αν χι όχι 
δίχως χριτιχη-,χαρόλο χου οι χροτδσεις μου είναι εντελώς 
ανεφ&ρμοστες μέσα στο ισχύον σύστημα·Οι δάσκαλοι γνωρίζουν 
χαλαιχατα χόσο σχαταλουν ίδιχα τον χρόνο των χαιδιων,χαι α
ναγνωρίζουν ακόμα ότι οι χροτ&σεις μου δεν είναι καθόλου xg 
ρ£λογες·Οστόσο,όταν αναφέρω τις αχόψεις μου σ'ένα χλατύτερο 
ακροατήριο,βρίσχομαι συχνά μχροστα σε έχχληχτους ανθρώχους. 
Φαίνεται χως οι £νθρωχοι έχουν χειστει για τα χαλα,χως ότι 
χδνουνε τώρα έχει χρ&γματι νόημα,γιατί διαφορετιχα δεν θα 
το χ£νανε·Λεν χείθονται ούτε χι όταν αχουν,χως θα κόστιζε 
φτηνότερα στην κοινωνία αν καταργούσαν τα χερισσότερα σχο - 
λεία χι αν Ιφηναν ελεύθερες τις κοινότητες να αναλόβουν αχο 
μόνες τους το μεγαλύερο μέρος της εχχαιδευτικης και μορφω - 
τικης εργασίας·Κζ£λλου αχούγεται αχο τους χερισαότερους αν
θρώχους να λέγεται«χως οι ίδιοι χροσωχιχα δεν αχοκόμισαν 
και χολλα χρίγματα αχο τη σχολική τους εμχειρία·Εαμμια φορα
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μάλιστα»αχόμα χαι αντιδραστικοί γίροι εχιχειρηματίες συμφω- 
νουν,χως ΐ) γνώση χου χροέρχεται μόνο αχο βιβλία ...δεν αξί
ζει δεκάρα·

Οι ριζοσπάστες φοιτητές δέχονται σιωχηλα τις προτάσεις 
μου,με τρόχο χοο δείχνει δυσαρέσχεια·Κχουν σαν σύνθημα τους 
to "STUSEHT FOVEB"/* ?οιτητικη δόναμη/,αλλα δεν ξέρουν ti 
να μοο χουν,όταν touc ρωτά·* αν χράγματι θεωρούν tooc εαυτούς 
tou φοιτητες.Πρέχει νά 'χουν υχοστει χλύση εγκεφάλου,γιατί 
γιαυτους δεν υχάρχει διάφορά,στο να αχαιτει χάνεις "αλλαγές 
oto χανεχιστήμιο" αχ'to να χλείσουν ta χανεχιστήμια εντελώς 
Κάτι χου θά 'χρεχε να ζητάνε avti να φωνάζουν "φοιτητιχη 
δδναμη" θά έχρεχε νά 'tavs

α/ Μια κοινωνία χροσιτη στους νέους 
β/ Δογιχη χρησιμοχοίηση των οικονομικών χόρων για την 

μόρφωση
γ/ Διορισμοί χωρίς να λαμβάνονται υχ'δψη διχλώματα,χου 

δεν έχουν χαμμια αξία 
Δεν θά *ταν χαράνομο,αν η "YOUTH POWER" αχαιτοόσε το δι

καίωμα να καθορίζει κι αυτη τις λειτουργίες της κοινωνίας , 
και κυρίως αυτές χου αφορούν τη νεολαία.Είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ των 
νέων να χάρουν στα χέρια τους τη ζωη «ους,χου είναι διχη 
τους και μόνο υπόθεση.Ας σημειωθεί,χως οι νέοι στους οχοίους 
αναφέρομαι κυμαίνονται μεταξύ 17 και 25 χρόνων.Ανθρωχοι 
μιας ηλικίας,χου σ'άλλες εχοχες θά 'χαν ήδη βρει τη θέση 
τους στην αληθινη ζνη.

PAUL GOODMAH 
1969
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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΑΘΗΣΗ

Η άποψη ότι κρένει να περάσουν δώδεκα μέχρι είκοσι χρό
νια " κατεργασίας ",προτού μπορέσει ο νέος άνθρωπος να προ
σαρμοστεί στη βιομηχανιχη κοινωνία,αποτελει ή πλάνη ή απάτη. 
Δεν υπάρχει καμμια αναλογία ανάμεσα στις σχολικές επιδόσεις 
και στην ικανότητα για άσκηση κάποιου ανώτερου επαγγέλματος
- Ιατρική,Νομικά,Δημοσιογραφία,Οικονομικά,Τεχνική.- Πρόσφα
τες έρευνες έδειξαν πως,τόσο για τις πιο μέτριες διοικητι - 
χες και τεχνιχες ικανότητες όσο και για τα βιομηχανικα επαγ 
γέλματα,ο αριθμός των χρόνων διδασκαλίας και η κατοχή απο - 
Χυτηρίων δεν αποτελουν πραγματικό πλεονέχτημα.Τελιχα,στα 
1900 που μόλις το 6 /ο των νέων τέλειωνε το γυμνάσιο,δεν εί 
μασταν χαι φυλη αγρίων.

Το σχολείο σήμερα πρέπει πάνω απ'όλα να εκπληρώσει τούς 
κανόνες της Μ τάξης " και να παρεμποδίσει μια κατάσταση δ - 
που οι νέοι θα περιφέρονται άνεργοι.Δεν είναι παράξενο λοι- 
πον,που στο τέλος οι νέοι εξεγείρονται,επειδή κύρια δεν ταυ 
τίζονται με τους στόχους που κρύβονται πίσω απ'αντη τη με - 
γάλη κοινωνική μηχανορραφίαδεδομένου ότι το 84°/° tov *η 
μόσιου χρήματος,που δίνεται για επιστημονιχη έρευνα,εξυπη - 
ρετει τελικά στρατιωτικούς σκοπούς.

Εχω πειστεί ότι μπορούμε να αναθρέφουμε τα παιδια,αφή - 
νοντας ελεύθερη την επιλογή των ικανοτήτων τους,χωρίς προσ- 
χεδιασμένη 11 κατεργασία ".0 άνθρωπος όχι μόνο δεν μαθαίνει 
με επιτυχία,αλλα δεν μαθαίνει απολύτνς τίποτα,αν αυτο δεν 
ανταποχρίνεται στις ανάγκες του,στην περιέργεια του και στην 
επιθυμία του - γιατί σ'αντίθετη περίπτωση δεν χάνει τίποτα 
άλλο παρα να ανταλλάσει τη μάθηση με το παπαγάλισμα αχατα - 
νόητων τύπων.Μόνο όταν κάποιος θέλει να μάθει,είναι δυνατον
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auto «ου έμαθε να tou γίνει ■ δεύτερη φύση ",όχως to ονόμα- 
σε και ο Αριστοτέλης.

Είναι ανόητο να αποφασίζουμε α«ο «piv,ti χρέχει να ζέ - 
ρει ένα χαιδι,και να χροσχαθούμε μετα να to χαραχινήσουμε , 
avti αντίθετα να tov αφήνουμε «ρωτοβουλία και να tou «αρέ - 
χουμετα βοηθητικά μέσα και tic «ληροφορίες εκείνες «ου χρει 
ίζεται για να εχχληρδσει χίτι.

Είναι λ&θος να ισχυριζόμασνε 0ti με μια titoia μορφή ε
λευθερίας δεν θα μκορούσαν να εχχληρωθουν οι αν&γχες της 
κοινωνίας - δηλαδη,οι αν&γκες εκείνες «ου λογικά χροΰχοθέ - 
touv τη μ&θηση.ΑντίθεΤα* Μόνο μέσω της ελευθερίας μ«ορει να 
γίνει κάνεις «ραγματιχο μέλος αυτής της κοινωνίας,και μόνο 
μέσω αυτής axoxta κάνεις μια χραγματιχη - κι όχι μόνο λεχτι 
χη - χαρ&σταση tou κόσμου.Ελεύθερη εκιλογη δεν σημαίνει α - 
νεζέλεγχτη συμπεριφορά,αλλα αχ&ντηση στην «paγμatικ6tηta·0ι 
νέοι,όπως και οι ενήλικες,ζουν σ*ένα δοσμένο χεριβόλλον,στα 
«λαίσια tou οποίου ta αντικείμενα,οι κανόνες,και οι xoivw - 
νιχες διαδικασίες «ου «poηγoΰvtaι ax'auta,καθορίζουν τις α- 
νόγχες touς»Αν οι νέοι δνθρωχοι αρχίσουν να ακολουθούν τις 
κλίσεις τους,να επιλέγουν ta εv6ιaφέpovta και Μυς δασχί - 
λους Μυς και να διαθέΜυν οι ίδιοι to χρόνο Μυς,χι αν οι 
δίσχαλοι διδάσκουν μόνο auto χου και για t o  « ς ί δ ι 
ο υ ς  είναι σημανΐικο - αφου οτιδήχοίε ίλλο θα αχο^γχανε- 
τότε θα μχορούσε να δοθεί αχόντηση otic ανόγκες της χοινω- 
νίας.Μ’αυτο tov tp0xo θα αχοχτούσε η κοινωνία χιο ανήσυχα 
και ευaίσθηta ίτομα,χιο ανεξάρτητα και επινοητικά,και αργα 
ή γρήγορα θα γινόταν χι η ίδια χιο λογική,και θα εχχλήρωνε 
xaXitepa Μυς σχοχους της.

Δεν «ρόχειται να εχιχειρημαΜλογήσω εδω σε μεΐαφυσιχη 
βάση υχερ της ελευθερίας Της εχιλογης.Εδω xp0x8itai για ίην 
ελεύθερη εκιλογη σαν x&ti αναγκαίο χαι εχιβεβλημένο αχο Τη 
σημερινη χα^σίαση.Ολο χαι xεpισσόtεpoι νέοι αρχίζουν να 
avtισtέxovtaι σίηναυίαρχιχότητα και στις αυταρχικές αχοφά- 
σεις,χι αν δεν βρεθεί μια γλώσσα συννενόησης θα αχομαχρυ — 
θουν οριστικά αχο χοντα μας.

Εχειδη η καταπίεση του συστήματος στον τεχνικό χολιτι-
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σμο είναι καθολική και αδιάλλακτη,η χροσχάθεια μας χρέχει 
να στραφεί κύρια στο να χροστατέψει τη νεολαία αχο τον αν - 
ταρχισμο,αν θέλουμε να μην εξαφανιστεί ο αυθορμητισμός χαι 
η ατομική χρωτοβουλία αχο τον κόσμο.

Οι διαδικασίες χου αχολουθήθηχαν αχο τους μονάχους χαι 
τους ακαδημαϊκούς,χου χάχοτε ήταν κατάλληλες για τον εχχο - 
λιτισμο των νομάδων,χαράγουν σήμερα - σε μια εχοχη υψηλης 
τεχνικής τελειότητας - μόνο ρομχοτ·Το δημόσιο σχολείο χον 
χάχοτε ήταν κατάλληλο για τη μετατροχη των νομάδων σε χολί- 
τες,μέσα στην ακόμα ανοιχτή χαι ασχηματοχοίητη κοινωνία,συμ> 
βάλλει σήμερα στην τιθάσενβη του ατόμου χαι την όξυνση των 
ταξικών διάφορων.

Δεν βλέχω για χιο λόγο υχοτάσσουμε το χαιδι μέχρι τα δώ
δεκα του χρόνια σε σχηματοχοιημένα αντικείμενα χαι σε μια 
χροχαθορισμένη ύλη για μάθηση.Κάθε εμχειρία χου έχει το χαι- 
δι,είναι θετική ατο βαθμό χου υχάρχει χάχοιος για να το βοη 
θήσει.Ο Ντιούι είχε δίκιο t Είναι αδιάφορο τι θα μάθει ένα 
χαιδι σ*αυτη την ηλικία,εφόσον έχει την- τάση για συνεχή μί- 
θηση·Οι χαλίτεροιδάσκαλοι για την ηλικία αυτη,είναι άνθρω- 
χοι χου αγαπουν τα χαιδια,χου μχορουν να τα βλέχουν και να 
τ'αχουν συνεχώς*άνθρωχοι χου ν'αχαντουν στις χολλες ερωτή - 
σεις τους,χαι χου να χάνουν κέφι να χερχατουν μαζι τους στη 
χόλη χαι να αναχαλύχτουν ή να δοκιμάζουν κάτι - δάσκαλοι 
χου διηγούνται στα χαιδια ιστορίες,τραγουδάνε και παίζουν 
μαζί τους.Κάθε ενηλικιωμένο άτομο με χαλη χρόθεση - μορφω - 
μένο ή αμόρφωτο - μχορει να δώσει χάρα χολλα σ'ένα οχτάχρο
νο παιδί.Η μόνη εχχαίδευση χου θα μχορούσε να χρειάζεται 
χραγματιχα,έγκειται στην ομαδική θεραχεία και στα μαθήματα 
ψυχολογίας της ανάχτυξης /εξελικτική ψυχολογία,σ.τ.μ/·

Ξέρουμε όλοι πως τα μικρά χαιδια αρχίζουν να μιλάνε α
χο μόνα τους,άρχει βέβαια στο χεριβάλλον τους να υχάρχει χά 
χοιος χου να τους μιλάει χαι να τους γνωρίζει τη ζωη.Αν θέ
λαμε να μεταδώσουμε στα χαιδια τη γλώσσα,στη βάση διχων μας 
θεωριων,μεθόδων και χρονοδιαγραμμάτων - όχως ακριβώς τους 
μαθαίνουμε ανάγνωση και γραφή - θα υχήρχαν «όσα χαιδια με 
διαταραχές της ομιλίας,όσα υχάρχουν σήμερα με «ροβλήματα 28



ανάγνωσης · /Στην Αμερική υχάρχοφ» ®τα σχολεία δεκάδες 
χαιδι~%,χου xap0ti έχουν φοιτήσει, όχ«ϊ>'χρόνια δεν μπορούν α
κόμα να διαβάσουνΓΠαρατήρηση στο γερμανικό κείμενο·/

Εχει αχοδειχτει,ότι κάθε γνώση χου χεριλαμβάνεται στα 
σημερινά χρογράμματα διδασκαλίας για xa o%xm χρόνια «ον δη
μοτικού, μχορει να αφομοιωθεί αχο ένα ψνσιολογιχο δωδεκάχρο
νο χαιδι μέσα σε τέσσερεις μόνο μήνες·Αν δεν tov ψορτβσονν 
και με άλλα χράγματα,τα περισσότερα θα ta μάθει χι αχο μό - 
νο tov·

Εχειδη ζούμε σε μια κοινωνία,χον to να νοιαστεί χάνεις 
για ta χβιδια δεν είναι κάτι to αντονόητο,χι εχειδη χρέχει 
χάχοιος να σώσει ta χαιΑια αχο την οικογένεια τους,χρέχει 
να νχάρζει για τ« χερισσότερα αχ'αυτα χάχοιος τύχος " σχο - 
λείον "·

Κάχοτε χρδτεινα -ϊην ίδρυση ΙΟΤβΚΡΡΙ-ΜΙΜΙ-ΣΙΡΑΙΕΙΡΙ στη 
νέα Τόρχη,τα οχοία θα αχοτελούνταν αχο 28 χαιδια χαι 4 ενή
λικες* έναν δάσκαλο,μια νοιχοχνρα χου θα μαγειρεύει,ένα τε
λειόφοιτο χολλεγίου χι έναν χεριθωριαχο νέο.Μια τέτοια ομά
δα θα μχορούσε να στεγαστεί σ'οχοιοδήχοτε χώρο,σ'ένα άδειο 
κατάστημα ή σ'ένα χαλιο σχίτι·Το σχουδαιότερο είναι,χως σαν 
ομάδα θα μχορουν να κινούνται στην χόλ^,χράγμα χου *ναι δυ
νατό, afου η σχέση ενήλικων και χαιδιων είναι ένα χρος εχτα.

Οι εμχειρίες αχο το Πρώτο Σχολείο του Αρβμου στη Ιέα Τ- 
δρχη έδειζρν ότι τα έξοδα ενος τέτοιου μικρού σχολείου εί - 
ναι λιγότερα αχ'αυτα ενός δημόσιου σχολείου,όχου η σχέση μα 
θητη - δάσκαλου είναι τριάντα χρος ένα·/ Στα χλαίσια του 
κρατικού εχχαιδευτιχου μας συστήματος,τα χερισσότερα χρήμα
τα (οδεύονται στον τομέα της διοίκησης και σ'αχριβοχληρωμέ- 
νους ειδικούς για την συμχλήρωση του χενου χου χαρουσιάζε - 
ται στην τάζη αχ'την έλλειψη εχαφης·/·

Το σχολείο του Α·Σ·ϊήλ αχοδειχνύει,ότι ένα χαιδι μχορει 
να χάει αυτόβουλα σχολείο.Το σχολείο όμως χρέχει να βρίσχε- 
tai xovta στο σχίτι,ώστε τα χαιδια να μχορουν να χηγαίνουν 
εχει εύκολα και να ζαναγυρνουν σ'αυτο,Η συντήρηση του χρέ - 
χει να γίνεται αχο το κράτος,αλλα η διοίκηση να βρίσκεται 
στα χέρια των μαθητών, tea ν γονέων και των δασκάλων·
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Οναν «α χαιδια φνάσουν σνην εφηβεία χαι σε ηλικία για 
να μχουν σνο χολλέγιο,νόνε η σημερινη αυναχάνη νης εκχαίδευ 
σης νους εχιβάλλει να συνεχίσουν νοσχολείο για άλλα νέσσερα 
ή δέκα χρόνια.Ιι αυνο,γιανι θεωρείναι σαν ο μοναδιχος νρό - 
χος με νον οχοίο μχορει να αναχνυχθει χάχοιος σ*α«νο νον 
κόσμο.Το σωσνο όμως θά 'ναν ν'ανοιχνουν σνα χαιδια όσο νο 
δυνανο χερισσόνεροι διαφορενιχοι δρόμοι,χαι μια χληθώρα ευ
καιριών για εναλλαγή·

Σύμφωνα με tov Τζέιμς Β· Ιόνανν,χερίχου ένα 15°/> twv μα 
θηνων είναι σε θέση να μορφωθούν με εχινυχία αχο βιβλία χαι 
μέσα σ'ένα χανάλληλο εχχαιδεννιχο χεριβάλλον,όχως εχίσης 
χαι να αχοφασίσουν για νο γυμνάσιο.Οι χερισσόνεροι μαθηνες
- χον οι χιο χολλοι αχ'αννους είναι χραγμανιχα χροιχισμένοι- 
να χαναφέρνουν σε δρασνηριόνηνες χου εχιθυμουν χολυ χαλίνε
ρά αχο μόνοι νους ή σαν μαθηνευόμενοι,χαρα αχ'όνι θα να χα- 
νάφερναν μέσω νης νυχοχοιημένης διδασχαλίας.Αν είχαν χερά - 
σει να χροηγοΰμενα οχνω χρόνια αχολουθ4ννας να διχα νους ε|* 
διαφέροννα χαι χλίσεις,αννι να χιέζονναι να εχχληρβνουν νις 
εννολες χαι να χρονοδιαγράμματα άλλων ανθρέχων,οι χερισσό - 
νεροι «όνε νέοι θα είχαν σχημανίσει μια καθαρή εικόνα νου 
Vi θέλονν,χαι χολλοι αχ'αυνους θα είχαν βρει νο εχάγγελμα 
χου νους ναιριάζεΐί·

Δεδομένου όνι μόνο ένα νόσο μιχρο χοσοσνο μαθηνων υ- 
χοβάλλεναι σ'αυνη νη μέθοδο διδασκαλίας,νο σημερινό γυμνά - 
σιο μχορει να χαραχνηρισνει αννι·*οιχονομιχο·Προνιμόνερο θα* 
ναν να εχισνρέψουμε σνα χαλια χροχαναρχνιχα σχολεία με νους 
60 μαθηνες και νους νρεις δασκάλους - έναν για φυσική, έναν 
για χοινωνιολογία χι έναν για θεωρηνιχες εχισνήμες - χου θα 
χροενοιμάζουν αυνο νο 1 5 ^  για νις εισαγωγιχες σνο χολλέ - 
γιο.Μια νένοια Μ ακαδημία " θα μχοροόσε να ιδρυθεί σαν νμή- 
μα ενος χανεχισνημίου,χαι να διοιχείναι αχ’αυνο'οι δάσκαλοι 
θα ήναν χροχωρημένοι φοινηνες,χου θα νους ευχαρισνοόσε η δι 
6ασχολία και χου θα μχοροόσαν με νον νρδχο αυνο να χερδί - 
σουν χρήμανα χάνοννας χαράλληλα χαι νο διδαχνοριχο νους· Σε 
ένα νένοιο χλαίσιο,όχου νο αννιχείμενο νου χρογράμμανος δι
δασκαλίας θα ήναν εχισνημονιχο,χι όχου σνη διαδικασία μάθη-

30



σης δεν θα συμμεταίχαν μαθητές χωρίς επιστημονικό ενδιαφέ - 
ρον,θα μπορούσε εύκολα ένας θεωρητικά καταρτισμένος νίος να 
χροετοιμαστει μέσα σε fp(a ή τέσσερα χρόνια για to χανεχισ— 
τήμιο - με λιγδτερο απο τρεις ώρες διδασκαλία τη μέρα.

Otav οι νέοι,που δεν παρακολούθησαν αυτόν tov ακαδημαϊ
κό τρόπο διδασκαλίας αναγκαστούν να κάνε σχολείο,συμβαίνει 
να αποθαρρύνονται οι περισσότεροι και να αποξενώνονται οι 
χαλίτεροι.Ατομα όπως οι νέοι,κου βρίσκονται κάτω ακο κηδε - 
μονία και οικονομική εξάρτηση,στερούνται σεξουαλικής και κο
λπικής εμπειρίας ;καθως και περιπέτειας.Επειδη όμως ο ενερ
γητικός νέος εκιμένει στην απόκτηση «αν εμπειριών αυτών,^το 
μόνο κου παράγουμε τελικά είναι ένα βαθυ χάσμα ανάμεσα σ au
tov και tov καταπιεστικό κόσμο w v  ενήλικων.Παράγουμε δηλα— 
δη μια νεανική υποκουλτούρα,ανακόκτοντας έται την ανάπτυξη 
του·

Τα σχολεία δεν είναι ικανα απο μόνα τους να διδάξουν ύ
λες τις τέχνες,τις επιστήμες,τα επαγγέλματα και τις δεξιότη 
τες που ισχυρίζονται ότι διδάσκουν,Οσον αφόρα ορισμένα επαγ
γέλματα -όπως κοινωνικοί λειτουργοί,αρχιτέκτονες και παιδ£ 
γωγοι- μου φαίνεται επιζήμια η απόκτηση γνώσεων απο κάποια 
σχολή,αφου αποδεικνύεται σαν ένα άσκοπο εμπόδιο στο δρόμο 
προς τέτοια επαγγέλματα·Οι περισσότερες τεχνιχες γνώσεις 
χαι δεξιότητες αποχτούνται στην πράξη,στο γραφείο ή στο ερ 
γοστάσιο.Η δουλειά εχει απαιτεί απ'τον οποιονδήποτε να αιφ 
βάλλει,πράγμα δύσκολο,ό,τι είχε ήδη μάθει με κόπο για τις 
σχολικές εξετάσεις·

Για να αποκτήσει κάκοιος τις τεχνικες γνώσεις ενος ει - 
διχευμένου εργάτη ή ενος μέσου τεχνικού εχαγγέλματος,χρει
άζεται πρακτική επαγγελματική ενάσκηση αχο 3 βδομάδες μέχρι 
ένα χρόνον-χωρις χροηγούμενη φοίτηση σε σχολείο.Β σημασία 
της αχοκαλούμενης "FUNCTIONAL LITERACT"/Xxιτουργικου αλφα
βητισμού/, μιας λειτουργικής ικανότητας για ανάγνωση και 
γραφή,έχει υχερεκτιμηθει. 0 τ ρ ό π ο ς  μ ά  θ η σ η ς  
είναι πολυ πιο σημαντικός απο την ι κ α ν ό τ η τ α  μάθη 
σης·Το άτομο που είναι δημιουργιχο στον τομέα της τέχνης 7 
των θεωρητικών εχιστημων ή της φυσικής,θα ακολουθεί χάντα
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tov διχο tou δρόμοιοτον οχοίο to σχολείο θά 'ναι εμχόδιο· 
Τις ζένες γλώσσες. τις μαθαίνει χάνεις χολυ χαλίτερα ταζι - 
δεύοντας στο εξωτεριχο,χαρα μέσα αχο ta βιβλία.Είναι χαρά
λογο να δημιουργούμε για τους νέους τμήματα χοινωνιχων ε - 
χιστημων,κριτικής της λογοτεχνίας χαι φιλοσοφίας αχ*τη a u  
γμη χου τους στερούμε την ευθύνη χαι την εμχειρία μέσα στη 
κοινωνία·

Τα χερισσβτερα χρήματα χου (οδεύουμε σήμερα για τα σχο
λεία χαι τα χολλέγια(θά 'χρεχε να τα (οδεύουμε γαΐ την ί - 
δρυση κέντρων χραχτιχης εξάσκησης.Θά 'χρεχε εχίσης να χο - 
ρηγούνται χρήματα για ταζίδια(βιβλιοθήχες*όχως εχίσης για 
ανεξάρτητη έρευνα χαι μελέτη,για χρογράμματα χολιτιχων ψοι 
τητικων οργανώσεων χαι ενώσεων,για την εχιτροχη χολιτιχων 
διχαιωμάτων,για τις ειρηνιστιχες οργανώσεις χαι για τα γρα 
φεία αχασχολήαεως εργατικού δυναμιχου»χου εδρεύουν σε χροβ 
ληματιχες αγροτικές χεριοχες και γχέτο των χόλεων·

Η'δημοκρατία μας θα αχοχτήσει υχόσταση«μόνο όταν δημι - 
ουργήσουμε ένα αντίβαρο στον υχερβολιχα συγκεντρωτικό χα - 
ραχτήρα του σημερινού συστήματος χληροφόρησης«χατευθυνόμε- 
νης έρευνας και εχχολιτιστιχης βιομηχανίας·Οταν αχοχτήσου- 
με χιλιάδες μιχρους,ανεξάρτητους τηλεοχτικους και ραδιοφω
νικούς σταθμούς,τοχιχες εφημερίδες αχαλλαγμένες αχο χουτ- 
σομχολιο και διαφημίσεις λιανικού εμχόριου,χολιτεΐαχα θέα
τρα,αξιόλογα χεριο6ιχα(τοχιχα αντιγραφειοχρατιχα κέντρα 
κοινοτικής αυτοβοήθειαςιμιχρα εχιστημονιχα εργαστήρια και 
χειραματιχους σταθμούς«χου δεν θα υχαχούουν σε χαμμια κεν
τρική διεύθυνση -κι. 6λα αυτα σε μεγάλη έχταση·Τα ιδρύματα 
αυτα θα αχοτελούσαν κατάλληλους χώρους μάθησης για έλους 
εκείνους τους νέους χου θά 'χαν το ανάλογο χέφι,χαι θά 4αν 
αντίθετοι στο σχολιχο θεσμό·

Η ιδανική χερίχτωση θά ήταν,η ίδια η κοινότητα να χαρεί 
χε την εχχαίδευση··ια ιδεώδης κοινότητα συνίσταται αχο τις 
ευκαιρίες εκείνες χου χαρέχει,χαι χου είναι κατάλληλες για 
μια δράση χραγματιχα ωφέλιμη.

Οι χροτάσεις μου εδω,χλησιάζουν χατα χολυ αυτο το ιδα - 
νιχο.Για χολλαχλασιάσουμε τις δυνατότητες εχιλογης,θά έχρε
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κε να είμαστε σε θέση να βροβμε για κάθε ένα παιδί to δρό
μο χου to ενδιαφέρει,πράγμα που σήμερα συμβαίνει μόνο σε 
λίγες περιπτώσειςικόρια προβληματικών παιδιων.Η επιλογή 
που χάνει ένα καιδι,συχνα είναι τυχαία χαι αστόχαστη» χαι 
στις περισσότερες περιπτώσεις μικρής διάρχειας·Κ<σα σ*αντη 
όμως την διαδικασία έχει χάνεις τις καλίτερες ευκαιρίες να 
αναπτυχθεί πάνω σε σοβαρές βάσεις·Το σπουδαιότερο για έναν 
νέο άνθρωπο είναι να συνειδητοποιήσει πως αποτελει αυτόνο
μη οντότητα και πως δεν είναι δυνατό να προσαρμοστεί και 
να υποταχθεί σε ένα σύστημα θεσμών·

Δεν γνωρίζω αν αυτές οι ατομικές λβσεις είναι πιο δΰσχο 
λες ή πιο εύκολες απ*τις ήδη έτοιμες,πον στην πραγματικά 
τητα δεν ταιριάζουν σε χανέναν και προχαλουν πάντα όλο 
χαι περισσότερη απείθεια·Αχο την άλλη πλευρά το "Σώμα Προ* 
στασίας Πολιτών"/μια μορφή Οργανισμού εργατικού δυναμικου^ 
που ίδρυσε ο Ροόζβελτ στην περίοδο της οικονομικής κρίσης» 
σ.τ.γερμανου μεταφρ·/ έδειξε στα χρόνια τη< δεκαετίας του 
1930«πως η εθελοντική εργασία των νέων μπορει να είναι οι
κονομικά χρήσιμη(ενω αντίθετα η πληθώρα των τέστς και των 
εξετάσεων εξυπηρετεί μόνο το σχολείο και χανέναν άλλο·

Εξάλλου τη δννατότητα για απομόνωση, ηρεμία για με 
λέτη και στοχασμον6εν την χρειάζεται κάνεις στα νιάτα του 
αλλα στην προχωρημένη ηλιχία·0ι αρχαίοι Ελληνες το γνώρι - 
ζαν αυτο χαι δίδασκαν μόνο σε ενήλικες -πάνω απο 30 ή 35 - 
αυτα που εμείς σήμερα διδάσκουμε στα χολλέγια·Κάποτε τον 
φιλοσοφιχο στοχασμο τον είχε αναλάβει η εκκλησία·Σήμερα α- 
ναζητάμε τον διαλογισμο στις οξυμένες συζητήσεις των δια - 
Χέξεων·

Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουμε και στα πανεχιστή - 
μια.Παραφουσκώνουμε τους φοιτητές με γνώσεις που δεν επι - 
θυμουν,χι όχι μόνο μ'αυτο«αλλα χαι με γνώσεις που δεν πρό
κειται ποτε να χρησιμοποιήσουν·Με το να δΕχονται στις 6ου- 
λιες αυτούς που έχουν τα ανάλογα διπλώματα»εμποδίζουν όλους 
τους υπόλοιπους άνθρωπους να πάρουν τις γνώσεις που χρειά 
ζονται και επιθυμουν.Είναι παράξενο,πώς η αχαδημαΐχη μόρφω 
ση απέτυχε στον σχοπο της, όταν ένας τόσο μεγάλος αριθμός”
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χαιδιων φοινει σνα σχολεία»δίχως να αχονρέψει νις 6υ - 
σάρεσνες συνέχειες χου έφερε σνην κοινωνική χανανομη νου 
χληθυσμου,σνην κοινωνία,σνην χολινιχη χανάσναση χου εχιχρα 
νει σνον -κόσμο,σνην εχιχοινωνία ανάμεσα σνους ανθρώχους 
και σνην ανάχνυζη νης εχισνήμης.

0 καθένας μχορει να αναρωνηθει,χώς μχορει χάχοιος χου 
εχι 20 χρόνια εχχλήρωνε αναγχασνιχα νις διανάζεις νων χρο- 
γραμμάνων χου «έσχιζαν άλλοι «να εχχλήρώσει νώρα αυνόνομα 
χαι υχεΰθυνα νις αχαινήσεις νου εχαγγέλμανος νου αχέναννι 
σνους χελάνες και νην κοινωνία (Αχο νην ίδια νους νην εζέλι 
ζη,οι ανεζάρνηνοι εχαγγελμανίες μεναμορφώθηχαν σε εχαΥγελ 
μάνικες ομάδες,χου η ρύθμιση νων εργασιών «ους,οι λεινουρ- 
γίες διορισμού χαι ελέγχου αφέθηχαν σε μεγάλο βαθμό σνο 
κράνος,χου δεν είναι αρμόδιο για χάνι νένοιο·

KaVa νην αχονομη νων διχλωμάνων θα έχρεχε να δίνεναι με 
γαλόνερη χροσοχη σνη λει^ουργιχόνηνα νους,χαρα σνους διά - 
φόρους άσχενους ακαδημαϊκούς νίνλους,και να γίνει χάχοια 
χροσχάθεια να αχαλλαγουν μερικοί αχο νην μανία να μοιρά - 
ζουν 4ιχλώμα«α για χάθε εχάγγελμα.

Τα χανεχισνήμία είναι να χαν'εζοχην χέννρα εχχαίδευσης 
για ανώνερα εχαγγέλμανα»Οι διδάσχοννες συνεχώς σ'αυνα να 
ιδρόμανα δεν θ& ’χρεχε να είναι χάν*αχ'όλα χαθαρα ” αχαδη- 
μαΐχοι”«αλλα άνθρωχοι χου νοιώθουν υχοχρέωση να μεναδώσουν 
νις γνώσεις νους σνην εχόμενη γενια,άνθρωχοι χου κλίνουν 
χρος μια ανθρώχινη χαι μελλοννιχα ανοιχνη εχχαίδευση·Ι> εχ - 
χαίόευση αυνη θα είναι ανθρώχινη εχειδη οι εχισνήμες θα εχι 
χοινωνουν μεναζυ νους και θα είναι ανοιχνες,χαι εχειδη οι 
νέοι δεν θα εζαναγχάζονναι να ενεργούν χάνω αχο νην χίεαη 
νων θεσμων«Μια νένοια χοινόνηνα αχο διδάσχοννες και διδασ - 
κδμενους αχορει να είναι μιχρη σε μέγεθος.Δεν χρειάζεναι να 
χεριλαμβάνει χερισσόνερους αχο 130 φοινηνες και 10 καθηγη - 
νες.Αυνο ήναν χερίχου χαι νο μέγεθος ενος μεσαιωνικού χανε- 
χισνήμιου·Φυσιχα σνη βάση νένοιων αριθμηνιχων αναλογίων θα 
χραγμανοχοιόναν εύκολα η χροσωχιχη εχαφη ανάμεσα σε διδάσχο 
ννες και διδασκόμενους·

Σήμερα οι φοινηνες έχουν δικαίωμα συμμενοχης σνη λήψη α
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ποφάσεων κύρια επειδή αποδείχτηχαν «α μεν ιδρύματα των "ε - 
νήλικων" αναρμόδια,οι δε διδάσκοντες του πανεπιστημίου ανει̂  
λικρινεις.Οι καθηγητές βέβαια θα συνεχίσουν να διόάσχουν 
αυτο που οι ίδιοι θεωρουν σωστο·Γιαυτο το λύγο συμβουλεύω 
τους ψοιτητες μου να κρατήσουν τη στάση στην οποία τους προ 
τρέπει ο Πέτρος Κροπότχιν στο "Γράμμα προς τους νέους"!
"Ρωτήστε τους χαθηγητεςιΠώς πρέπει να μοιάζει ο κόσμος 
στον οποίο θα σου άρεσε να ζεις|Ποια είναι τα ιδιαίτερα 
χαρίσματα σου,χαι τι χάνεις για να φτιάξεις έναν χαλίτε- 
ρο κόσμο|Τι γνώσεις χρειάζεται κάνεις γιαυτο(Ια έχετε 
την απαίτηση απο τους δασκάλους σας να σας διδάσκουν ακ
ριβώς αυτα τα πράγματα·"

Οποιος χαθηγητης έχει πάρει στα σοβαρά το επάγγελμα του,θα 
είναι ευτυχής απο μια τέτοια απαίτηση·

Η ιδέα ενος"*ολλέγιου Ελεύθερων Τεχνών" είναι αρχετα χα- 
λη·Είναι όμορφο να διδάσκεται το άτομο μια κοινή κουλτούρα 
και να διαμορφώνεται τδσο σαν προσωπικότητα όσο χαι σαν πο- 
λίτης,πράγμα που σήμερα δεν συμβαίνει·Εχει αποδειχτεί«πως 
το πρόγραμμα διδασκαλίας του κολλεγίου επηρεάζει πολυ λίγο 
τις βαθεια ριζωμένες διαθέσεις του ατόμου,και πως οι περι·- 
σότεροι άνθρωποι που θα μπορούσε να αποχαλέσει χάνεις πραγ- 
ματιχα"μορφωμένους",έχουν αποκτήσει την μόρφωση τους έξω α
πο το σχολείο·
Οι νέοι μαθαίνουν πολλά περισσότερα απο την ιδεολογία και 
την πρακτική του κράτους όταν αρνούνται να πάνε στο στρατό» 
παρα όταν αποφοιτούν απο το τμήμα 412 της πολίτικης επιστή
μης· Αν σήμερα φαίνεται να έχουν τόσο πσλυ επεκτείνει τη δρά 
ση τους τα πανεπιστήμια,αυτο οφείλεται στί*τι το κράτος και 
η βιομηχανία τους αναθέτουν διάφορες έρευνες για λογαριασ - 
μο τους ^πράγμα που δεν έχει χαμμια σχέση με τη διδασκαλία· 

Ολοι οι τομείς της εκπαίδευσης είναι προσιτοί στις ανάγ- 
χες,στις επιθυμίες,στην ελεύθερη επιλογή χαι στην προσπάθει 
α.Δεν υπάρχει χαμμια ανάγκη για εξαναγκασμό ή εξωτερική πα
ρακίνηση μέσω απειλών και βραβείων.Αεν ξέρω αν η ιδέα που 
περιέγραφα κοστίζει περισσότερα χρήματα απ ότι σπαταλα το 
σημερινό σύστημα,μιας και δεν είναι εύκολο να φανταστεί κα-



νεις τους σχοχους χου θα αχαιτούσαν χιο χολλα χρήματα·Αυτο 
βμως χου σίγουρα θα χρίχει να αχοφεύγεται(είναΐ η οχατάλη 
των νεανικών χρδνων,χου τα βιώνει χάνεις μίνα ακο χεριορισ- 
μους,ψευδαισθήσεις και καταστροφική ορμη -όχως εχίσης χι η 
χροσβλητιχη και ταχεινωτιχη στάση των δασκάλων·

0 Τζίΐμς Κδλλεμαν υχολδγισε χως ο μίσος μαθητης του γυμ
νασίου βρίσκεται χραγματιχα "εχει" μδνο 10 λεχτα την ημέρα· 
Η ανάχτυζη των νίων μάσα στην κοινωνία είναι μια αχο τις 
σημαντιχύτερές της λειτουργίες,έτσι ώστε να γίνουν χρήσιμοι 
τόσο στους ίδιους τους τους εαυτους«6σο και στους άλλους· 
Γιαυτο χρέχει να δουλέψουμε για τον στδχο αυτο χολυ χερισ</ο 
τερο αχ'δτι μέχρι σήμερα·-

Οσο για τους διευθυντες των σημερινών σχολείων δεν θα 
τους έδινα χοτε ούτε δεκάρα·Θα χατέστρεφα με μεγάλη ευχαρίσ 
τηση δλο αυτο το οικοδόμημα χου λέγεται "σχολική χαιδεία "- 
χαι μάλιστα με ήσυχη τη συνείδηση·-
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ΪΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Ιδρύθηκε τό 1964 άπό τόν 
Μάμπελ Κρίστι καί τώρα λειτουργεί: στήν άνατολίκή πλευρά, 
χαμηλά (ή 'Ανατολικό Χωριό) μέ 23 παιδιά,τά περισσότερα 
κάτω τών 10. ‘Η βασική, άρχική Ιδέα ήταν νά δημιουργθεϋ 
κάτι σάν άντίδοτο στήν άποανθρωποπο£ ηση τοΟ δημόσιου 
σχολικού συστήματος. Έκεϋ πού τό τελευταϋο, είναι 
τεράστιο, άπρόσωπο, καί γραφειοκρατικό, τό πρώτο 
Σχολείο τού Δρόμου είναι μικρό καί άτυπο καί ή δια
χείρισή του είναι προσωπική, άπ'τούς μαθητές, τούς 
δάσκαλους καί τούς γονεΓς- Τήν διοίκηση τήν έχουν στά 
χέρια τους οΐ δάσκαλοι πού μεσολαβούν έλεύθερα μεταξύ 
μαθητών καί γονιών. Αύτή ή ρύθμιση πέρα άπό τό ότι 
δημιουργεί ένα ψηλό διδασκαλικό ήθικό, έχει καί 
θαυμάσια οίκονομικά άποτελέσματα: τό κόστος γιά τόν 
κάθε μαθητή σέ αίθουσες τών έφτά ή τών όκτώ μαθητών 
είναι άνάλογο μ'έκείνο τών δημόσιων σχολείων μέ τίς 
τάξεις τών τριάντα μαθητών. ‘Η έκλογή ένός σχολείου μέ 
εύκολίες είναι έπίσης £νας σημαντικός παράγοντας στήν 
οικονομία τής έπιχέίρησης· Πρός τό παρόν, νοικιάζουμε 
αίθουσες, χώρο γιά παιχνίδια, γυμναστήριο, αίθουσα 
τέχνης, κι Ενα ξυλουργείο στό Emayu-Q Midtawn ΥΜΗΑ στήν 
άνατολίκή 6η δδό. ‘Υπάρχουν πολλές τέτοιες δυνατότητες 
στήν πόλη τής Ν.Υ. καί άξίζει νά σημειώσω ότι τίποτα 
άλλο δέν χρειάζεται γιά νά ξεκινήσεις 6να σχολειό, παρά 
χώρο, δάσκαλους καί μαθητές. *Η χρηματοδότηση είναι 
κάτι πού βρίσκεται. Τό πρώτο σχολείο έχει τεράςττιες 
άνάγκες χρημάτων, άλλά αύτό μετράει λίγο, μιά πού δ 
σκοπός του ήταν νά δημιουργήσει μιά ποιότητα έκ̂*· 
παίδευσης καί νά δοκιμάσει πειραματικές μεθόδους, σέ 
μιά κατεύθυνση πού πολύ λίγοι έχουν δοκιμάσει νά 
πειραματιστούν. Τό σχολείο έχει έπιβιώσει τόσο καιρό 
χάρη σ*6να δάνειο πού διέθεσε ένςι,ς Ιδιώτης δωρητής. 
‘Αργότερα, μάς άναγνώρισε ή έπιτροπή παιδείας τής Ν.Υ. 
καί μΛς δόθηκε Ενα προσωρινό έπίδομα.
Άπό φυλετική Αποψη τό σχολεϋο είναι σέ άκριβή άναλογία 
μέ τήν φυλετική σύνθεση τής γειτονιάς: ένα τρίτο σχεδόν
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νέγροι, 6να τρίτο πορτορικάνοι, δνα τρίτο "λευκοί". 
Μερικές άπ'τίς οΙκογένειες etvai γυμνασιακοΟ έπιπέδου, 
οΐ περισσότερες δχι. Τό νοητικό έπίπεδο τών παιδιών 
κυμαίνεται μεταξύ άργοΟ-κανονικοΟ καί φτάνει μέχρι τό 
εύφυές. Μερικά άπ'αύτά ήρθαν σέ μάς μέ πρόβλημα μάθησης 
άκόμα. Θάθελα πρώτα λοιπόν νά θί£ω μερικά πράγματα σέ 
σχέση μέ τήν φιλοσοφική άποψη ένός έγχειρήματος όπως τό 
Πρώτο σχολείο, μετά . μέ τίς μεθόδους του καί τέλος τί 
καταφέραμε μέχρι τώρα.
Άπ'τήν άποψη τής κατεστημένης έκπαίδευσης, τό σχολειό 
τοΟ δρόμου θεωρείται ριζοσπαστικό καί πειραματικό. Δεύ 
ύπάρχουν βαθμοί, βαθμολόγια, άνταγωνιστικές έΕετάσεις. 
Κανένα παιδί δέν είναι άναγκασμένο νά διαβάσει ή ν' 
άπαντήσει, όταν δέ θέλει. Τά παιδιά εϋναί έλεύθερα νά 
μιλοΟν μεταξύ τους, νά κοιτάν τή δουλειά τοΟ άλλου, νά 
φεύγουν άπ'τήν αίθουσα κι άπ'τό σχολείο άκόμα, νά 
συμβουλεύονται ό ένας τόν άλλον, νά μιλάν μέ τούς 
δασκάλους δποτε κεφάρουν! 'Αρκετούς κανονισμούς τούς 
έπέβαλαν αύτοί ot ίδιοι σέ συγκεντρώσεις σέ στύλ 
βουλευτικό σώμα (ένα κοινοβούλιο όπου μπόμπιρες τών έξι 
διακρίνουν καί Υπογραμμίζουν ένα σωρό πράγματα) κι 
άλλων διάφορων δραστηριοτήτων. "Οσο άπλό καί νά 
φαίνεται, είναι πρακτικές πού δέν Ισχύουν ούτε σέ 
Ιδιωτικά σχολεία. "Οσοι όμως άπό τούς άναγνώστες έχουν 
διαβάσει Νήλ θά Εέρουν δτι ύπάρχουν καί πιό 
ριζοσπαστικές άπόψεις καί μορφές-πού έμεϋς δέν μποροΟμε 
νά έφαρμόσουμε πρακτικά μέσα στήν άναγκαία 
καθημερινότητα τοΟ πρώτου σχολείου. Άπ'τή δίκιά τους 
άποψη, διευθύνουμε ίσως δνα σχεδόν συμβατικό σχολείο.
Ή  διάσταση δέν είναι τόσο Ιδεολογική δσο τό πώς ot 
πρακτικές καθημερινές άνάγκες κι δ,τι χρειάζεται ν' 
ινιιμετωπιστεϊ άμεσα σέ άναγκάζουν νά κοντρολάρεις ένα 
σχολειό στή Νέα ‘Υόρήη. Καί θά δώσω έδώ ένα παράδειγμα, 
άφοΟ μόνο μιά μεταφορά άπ'τή ζωή μπορεί νά μεταδώσει τό 
είδος τής άντίφασης πού πραγματικά περικλείει. 
Πιστεύουμε-δπως δ Νήλ καί πολλοί άλλοι-δτι τό σχολείο 
θάπρεπε νάναι έντελώς έθελοντικό κι δτι ot νεαροί-άς 
ποΟμε άπό 9-12, θάπρεπε νά μπαίνουν στό σχολείο σά σέ 
καφενείο, καί πιό πολύ θάπρεπε-θεωρητικά-νά γυρνάν στήν 
πόλη, νά χαζεύουν, νά παρατηροΟν, νά μπλέκονται-νά 
κάνουν δτι τούς λάχει μέ δυό λόγια. Πέρυσι είχαμε μιά 
παρέα άγοριών μέ τέτοιες συνήθειες. Καί ot πέντε έφυγαν 
άπ'τό δημόσιο πού ήταν ot πρώτοι βάνδαλοι καί 
σκασιάρχες. Θεωρητικά ot καθηγητές συμφωνοΟν δτι 
θάπρεπε νάχει δοθεί σ'αύτά τά παιδιά μεγαλύτερη 
έλευθερία, καί μείς αίσθανθήκαμε συμβιβασμένοι γιατί 
άναγκαστήκαμε νά μή θελουμε νά τριγυρνάν, πρώτα γιατά 
θά μποροΟσαν νά γίνουν δικαιολογημένη λεία κάποιου 
άστυνομικοΟ, κι ύστερα γιατί καί μείς, σέ περίπτωση
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φασαρίας, θά γινόμασταν εύκολη λεία κάποιας δίκης.'Αλλά 
στήν πραγματικότητα τό πρόβλημα ποτέ δέν Εκδηλώθηκε. 
Αύτοί ot κλασικοί σκασιάρχες ήρθαν στό σχολείο 
άφοσιωμένοι καί ποτέ δέν προτάθηκε μεταξύ τους καμμία 
ριψοκίνδυνη Γ Εξοδος. Μετά λίγους μήνες Αποφασίσαμε νά 
ρισκάρουμε τίς Επιφυλάξεις μας. Τό σχολείο χάριζε 
ποδήλατα. Έπαιρνε ό καθένας ένα ποδήλατο καί θά 
πλήρωνε άντί γι'αύτό τό γεΟμα του. Καί τότε μ*Ενα 
άρκετά μεγάλο , ποσοστό·Ενθάρρυνσης Εφυγαν-ή μΟλλον 
ΕμεΕς προσπαθήσαμε νά τούς κάνουμε νά φύγουν. Γεγονός 
είναι ότι δέν θάφευγαν. Καί ψτάσαμε νά καταλάβουμε ότι 
γι'αύτά τά"π€ρ£εργα" παιδιά-πού είχαν σταμπαριστεΕ άπ* 
τή βία τοΟ φόβου-δΕν ύπαρχε τίποτα άλλο τόσο γοητευτικό 
καί έποικοδομητικό στήν πόλη όλόκληρη όσο τό σχολειό 
τοΟ μυαλοΟ τους, τό δικό τους σχολειό. Δέν τά λέω αύτά 
γιά νά δικαιολογήσω τό σχολειό μας (θά ήταν ήλίθιο, 
άφοΟ καί στήν καλύτερη περίπτωση άκόμα, τό σχολείο δέν 
είναι τίποτα άλλο άπό σχολείο) Αλλά γιά νά δείξω τίς 
ΑκραΕες Ανάγκες καί Εξαρτήσεις κι αύτών τών παιδιών κι 
όχι μόνο αύτών πού έχουν Αναπτύξει τόν φυσιολογικό 
βαθμό Ανεξαρτησίας τών 12 χρόνων. ΈΤσι, μάς μπήκε τό 
πρόβλημα, καί ιδεολογικά καί στήν πρακτική του Αντι
μετώπιση, τοΟ κατά πόσο ή τακτική μας έρχόταν πρόσωπο 
μέ πρόσωπο μέ τήν Ελευθερία, στό κάτα-κάτω ΕμεΕς 
ήμασταν ot δάσκαλοι-έκτός θέματος δηλαδή. Δέν νοιώσαμε 
Αναγκασμένοι νά άπαντήσουμε στίς Ανάγκες αύτών τών 
παιδιών. Κι έτσι φτάσαμε νά καταλάβουμε ότι δέν 
πειραματιζόμαστε μέ διάφορες "τακτικές". Σέ μερικά 
παιδιά μπορεΕ νά δοθεΕ μεγαλύτερη έλευθεόία (νά τό 
δεχτοΟμε καί νά τό χρησιμοποιήσουμε), σέ άλλα 
χρειάζεται μιά πιό αύστηρή συμπεριφορά, (κατ'άπαίτηση 
Ενός είδους κάποιας σταθερής χαρακτηριστικές 
καθοδήγησης τής πρώιμης παιδικής ήλικίας). Εϋναι φανερό 
ότι πίσω Απ'όλ'αύτΑ, ύπάρχει μιά τακτική διαχωρισμών, 
τό Ιδανικό τής Ανάπτυξης τής άτομικότητας καί ή σχέση 
τών έπιβοηθητικών, μέ τήν πλατιά έννοια διορθωτικών 
παρεμβάσεων τών δασκάλων. *Εμείς ποτέ δέν έκφράσαμε μιά 
τέτοια τακτική κι ούτε νομίζουμε ότι χρειάζεται. Τό 
καλύτερο πού μπορούμε νά κάνουμε είναι νά 
Αντιμετωπίζουμε τό κάθε παιδί στά δικά οτυ όρια μέσα. 
Άπ'τήν Αλλη μεριά όμως, καί τά παιδιά θά πρέπει ν* 
άντιμετωπίζιυν τούς δασκάλους μέσα στα δικά τους όρια. 
Δέν θά μπορούσε νά δοθεί άλλιώς ή πραγματική εικόνα τής 
κοινωνικής συναναστροφής-Αν είναι αύτή ή όλη ύπόθεση. 
Καί μιά άπό τίς πιό οΙκεΕες-σκηνές τοΟ σχολείου μας, 
Αληθινά, είναι αύτή πού Ενα Εξάχρονο μέ τά χέρια στή 
μέση τσακώνεται μέ κάποιο δάσκαλο πού θεωρεί ότι 
προσπαθεί νά τό "Εξουσιάσει". Δέν θά μπορούσε νά δοθεί 
μεγαλύτερη Ελευθερία σ'Ενα παιδί άπ*αύτή-ή θά μπορούσε 
μέ τό ρίσκο νά βρεθεί τό παιδί σ'Ενα ψευδές περιβάλλον
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δπου ot δάσκαλοι δέν είναι ύλικές όντότητες παρά 
Ενσαρκώσεις κάποιας Επιθυμητής ούτοπίας. 'Εννοείται 
μετά άπ'αύτά πώς πολλά πράγματα, έξαρτώνται άπ'τήν 
κατάλληλη Εκλογή προσωπικοΟ. 'Αλλά αΟτό είναι πάντα 
πρόβλημα. Ή  ίδεολογία-θεωρητικά-μετράει λίγο. 
Θαυμάζουμε τόν Νήλ καί νομίζω δτι δέν διαφωνοΟμε σέ 
τίποτα μαζί του καί Εχουμε πάρει πολλούς μαθητές του 
δασκάλους μας, πού δλοι χρησιμοποιοΟν τόσο συχνά τίς 
ίδέες του σά μεταφορικές Εκφράσεις τών δικών τους 
άναγκών. Παρ'δλ'αύτά μπήκαμε σέ χοντρούς μπελάδες γιά 
νά βροΟμε ίκανούς δασκάλους, μέ προσωπική άκτινοβολία 
καί εύγένεια, καί μέ τή συνείδηση δτι ή έπιθυμία τοΟ 
παιδιοΟ νά μάθει δέν ύστερεϋ σέ τίποτα μπρός στή 
γοητεία ποΟ άσκεΓ σ'αΰτόν τόν Εδιο 6 κόσμος συνολικά 
κι δτι Επομένως οϊ δάσκαλοι πού ζοΟν μέσα στόν κόσμο μέ 
μιά δίκιά τους δυναμική είναι καί τά κατάλληλα πρόσωπα 
γιά νά έρθουν σ'έπαφή μέ τά παιδιά. ‘Υπάρχουν Ετσι, 
σημαντικές διαφορές άπό τάξη σέ τάξη. Μιά αίθουσα θά 
είναι σχετικά τακτική, σχετικά ήσυχη, μιά άλλη σχετικά 
θορυβώδικη κι άνάστατη.
Δέν θά μποροΟσε νά γίνει άλλιώς καί καλά κάνει κι είναι 
έτσι. Μέ βασικό δεδομένο δτι ό Εξαναγκασμός είναι παρα- 
λογισμός, ή άνταγωνιστική μάθηση Ενας βιασμός τής φύσης 
καί ή γραφειοκρατική διαχείριση δ κύριος δρόμος (ή ή 
παρακαμπτήριος) γιά τή δουλεία, δέν βλέπουμε τό λόγο νά 
ΕνοποιηθοΟν οϊ τακτικές τών διαφόρων δασκάλων. Κι άφοΟ 
ot μαθητές, ot δάσκαλοι καί ot γονείς βρίσκονται σέ 
συνεχή Επαφή καί είναι γνωστές ot άπόψεις τους, δέν 
ϋπάρχει πιθανότητα νά περάσει άπαρατήρητη κάποια 
δποιαδήποτε άναρμοδιότητα.
ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΙΑ
01 μαθητές είναι χωρισμένοι σέ τρεΓς τάξεις καί κάθε 
τάξη άντιστοιχεϊ σ'Ενα συγκεκριμένο δάσκαλο, άν καί 
συχνά γίνονται άνακατατάξεις γιά ειδικές δραστηριότητες 
δπως διδασκαλία χοροΟ, μουσικής, γυμναστικής κ.λ.π. 
Φυσικά ή ήλικία εϋναι τό κύριο κριτήριο γιά τό 
σχηματισμό τών τάξεων, άλλά παίζουν ρόλο κι άλλοι 
παράγοντες. Ένα κοριτσάκι, γιά παράδειγμα, Ενα 
πανέξυπνο κι άνήσυχο παιδί, Εβραίοίταλίδα, όκτώ χρονών, 
ήθελε νά βρίσκεται καί μέσα στό γκρούπ τών μικρότερών 
της πεντάχρονων-έξάχρονων καί μέ τούς όκτάχρονους- 
δεκάχρονους. *Ηταν σχεδόν ζωτικό γι'αύτήν, μιά πού άπ' 
τή μιά ήταν άναπτυγμένη καί Ικανή νά τό κάνει, άλλά 
γιατί παράλληλα βασανιζόταν άπό Ενα σωρό άλυτα 
προβλήματ τής προσχολικής της ήλικίας. Συμπεριφερόταν 
Εντελώς διαφορετικά στά δύο γκρούπς, προσπαθώντας νά 
είναι συνεργάσιμη καί στοργική μέ τούς μικρότερους καί 
διασπαστική μέ τόύς συνομήλικούς της. Προφανώς τά 
χρειαζόταν καί τά δύο, καί μεϋς δπωσδήποτε δέν θά



μπορούσαμε νά σκεφτοΟμε τίποτα καλύτερο άπ'αύτό πού ή 
ίδια έκδήλωσε καί ρύθμισε γιά τόν έαυτό της· Ot αύτό- 
διορθωτικές δυνάμεις τοΟ νέου άνθρώπου κι αύτές πού 
άναζητοΟν τήν ύγεία μέσα του, είναι τεράστιες# καί όπου 
ήταν δυνατόν έμεΕς προσπαθήσαμε ν'άκολουθήσουμε τίς 
άποδείΕεις τών ίδιων τών παιδιών. *0 Βιτσέντσος, δνας 
μικροσκοπικός, πανικόβλητος, έξυπνος έννιάχρονος 
Πορτορικάνος, διχαζόταν άνάμεσα στή μία θέλησή του νά 
είναι νήπιο καί στήν άλλη νά είναι δνα άπ'τά άγόρια. 
ΤΗταν καί γι'αύτόν καθοριστική, τό δτι έΕισωνόταν μέ τά 
μεγαλύτερα παιδιά κι δτσι "άνήκε" σ'αύτό τό γκρούπ, 
άλλά τόν άφήναμε νά βρίσκεται μέ τούς μικρότερους δποτε 
ήθελε-πάλι μέ μεγάλο όφελος γιά τόν έαυτό του, όχι μόνο 
άπ'τή συναναστροφή του μέ τά παιδιά (πού ήταν καί ot 
άληθινοί του σύντροφοι σέ σημαντικό βαθμό) άλλά κι άπ' 
τήν·*σχέση πού άποκαθιστοΟσε μέ τή δασκάλα τους, σέ 
άντίθεση μέ τόν άντρα δάσκαλο τών άγοριών. Στή ζωή του 
ό Βιτσέντσος ήταν όρφανός άπό πατέρα καί πέρα άπ'τό ότι 
είχε άποξενωθεΓ άπό τά θετά του άδέρφια γιατί ήταν 
παιδί μιάς άλλης Ιστορίας άκόμα κι ή μάνα του μιά τόν 
χάΐδευε καί μιά τόν άρνιόταν. Αύτό πού είναι άλήθεια 
γιά δλα τά παιδιά.καί φαίνεται πιό καθαρά σέ 
περιπτώσεις άκραίων άναγκών, όπως τοΟ Βιτσέντσου: δνα 
παιδί κάνει σαφή διάκριση μεταξύ σχολείου καί ζωής, ή 
μεταΕύ τής μάθησης καί τοΟ δαυτοΟ του. 'Αναγνωρίζει 
τήν ταυτότητά του μέσα σ'ΰλα τά πράγματα, καί δπομένως 
άναζητάει τήν άλήθεια τής κοινωνικής άντιμετώπισης καί 
δέν μπορεϋ παρά νά ματαιώσει κι όχι νά προωθήσει , όταν 
ot πραγματικές του άνάγκες άπωθοΟνται. ‘Η έμφυτη 
έπιθυμία τοΟ παιδιού γιά μάθηση είναι καλύτερα κατα
νοητή άπλά σάν ή γοητεία πού τοΟ άσκεϋ 6 κόσμος. Εϋναι 
πάντα μέσα καί άπό τόν κόσμο καί ή άγωγή ένός σχολείου 
εϋναι άδύναμη νά μεταβάλλει αύτό τό τεράστιο γεγονός. 
Πολλές άπό τίς γνωστές κρίσεις τών παιδιών τοΟ σχολείου 
πρέπει νά θεωρηθούν σάν προσπάθειες νά δημιουργήσουν, 
νά κατανοήσουν τήν πραγματικότητα τής κοινωνικής έπαφής. 
Δέν έννοώ τήν έπαφή μόνο μέ τά πρόσωπα, άλλά καί μέ 
νοητικές-αίσθητικές φόρμες. Ot δύο πιό γνωστές 
δυσκολίες στά σχολεία μας σήμερα: ό "παπαγαλισμός" καί 
ί) άνατρεπτικότητα, δέν εϋναι τίποτα λιγότερο άπό άπό- 
πειρες νά μετατραπδΟν τά γραφειοκρατικά όργανα, ot 
δάσκαλοι, σέ άνθρώπινα πρόσωπα μέ σάρκα καί όστά, ή 
άσυγκρότητη πληροφόρηση σέ πειστικές όλοκληρωμένες 
μορφές καί ή τεχνητή μοναξιά τοΟ όργανωμένου πλήθους 
σέ δνα κοινωνικό σώμα άπό άγόρια καί κορίτσια καί 
ένήλικους. Τό παιδί πού "παπαγαλίζει", πού δίνει τήν 
άπάντηση πού Εέρει δτι τοΟ ζητοΟν νά δώσει, τή δίνει 
γιατί έκτιμάει αύτό πού τοΟ ζητάν καί όχι τήν άπάντηση. 
Εϋναι πρόθυμο ν'άρνηθεΐ τή δίκιά του έπιθυμία σκέψης μέ 
τό σκοπό νά έναρμονιστεϋ μ'αύτό ποΟ έννοεΐ ότι εϋναι ό 
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κανονικός τρόπος του κόσμου, τυπικά, κερδίζει πρόοδο 
πού τήν πληρώνει μέ αισθητικές καί διανοητικές 
Απώλειες. Τό έπαναστατικό παιδί Αναζητάει τήν 
πραγματικότητα τής έπαφής μ* ένα διαφορετικό τρόπο.
Είναι σέ πιό στενή σχέση μέ τίς Ανάγκες τουκαί είναι 
πιστός σ'αύτές μ*όποιον τρόπο θεωρεί καλύτερο , πράγμα 
πού τίς πιό πολλές φορές σημαίνει τυφλά. Δέν θά 
προσπαθήσει νά Αφομοιώσει αύτό πού δέν μπορεΕ μ νά 
ΑφομοιωθεΕ καί πολύ σωστά θεωρεί ότι ή σύγκρουση τών 
έπιθυμιών είναι ή ύψιστη πραγματικότητα τής τά£ης του.
* Η συμπεριφορά του είναι αύτή πού χρειάζεται γιά νά 
σφηνωθεί αύτό τό πρόβλημα σ'δνα κεφάλι. Ά ν  είναι πιό 
δυνατός άπ'τό παιδί πού παπαγαλίζει, τότε πληρώνει γι* 
αύτό μέ τήν παγιδευμένη Ανάπτυξη καί μέ τήν Αναβολή ή 
ματαίωση τών ζωτικών ώθήσεων τής περιέργειας καί τής 
Αμιλλας. Διψάει γιά προβολή καί παραιτεΕται μέσα στά 
Αδιέξοδα τής προσωπικής σύγκρουσης.
Αύτοϋ τοΟ είδους οΐ θεωρήσεις μΑς όδήγησαν νά 
άναζητήσουμε τήν πραγματικότητα τής συναναστροφής καί 
νά τά βασίσουμε όλα έπάνω της. 'Αλλά αύτός εϋναι κι 
ένας σχετικά θεωρητικός τρόπος το υ νά κρίνεις τά 
πράγματα. 'Εκείνο πού θάθελα νά μεταφέρω-Αν καί εϋναι 
σχεδόν Ακατόρθωτο-είναι ή Απλότητα καί ή γεμάτη 
οικειότητα αίσθηση τών καθημερινών γεγονότων: τό 
συνοφρυωμένο μέτωπο τοϋ Βιτσέντσου πού ισιάζει μόλις 
καταλαβαίνει κάποιο σημαντικό μικρό πραγματάκι, ot 
δάσκαλοι πού γελΑν μέ τίς σοφίες τών παιδιών, ένα παιδί 
πού μελετάει προσεχτικά τή συμπεριφόρα ένός Αλλου κι 
Ανακαλύπτει έτσι μιΑ τέλεια διαδικασία πού 6 δάσκαλος 
εΓναι άδύναμος νά τοΟ διδάξει. Έχουμε πλημμυρίσει τίς 
μέρες μας άπ'τίς λεπτομερείς τυποποιήσεις τών ειδικών, 
πού έχουμε ξεχΑσει τήν έσωτερική Απλποτητα τών 
πραγμάτων όπως γιά παράδειγμα, ότι τό σχολείο δέν είναι 
πρωταρχικά ή σχέση δασκάλων-μαθητών, άλλά ένηλίκων- 
ταιδιών καί φυσικά τών παιδιών μεταξύ τους. *Η φράση 
ρυσικές δυνάμεις" εϋναι άρκετή γιά νά φέρει μιά 
τκεπτικιστική όψη σέ διανοούμενα πρόσωπα, μόνο πού 
ιύτές ot δυνάμεις/ όταν περιγράφονται στήν καθαρεύουσα 
:ής Ακαδημαϊκής ψυχολογίας (είναι τελευταία άντικείμενο 
τεράστιων έρευνών) θά είναι τελείως παραδεκτές άπό του£ 
’είδικούς"μας, πού θά πιστέψουν όμως άπ'τήν Αλλη μεριά 
>τι έχουν έφευρεθεΕ άπ'αύτού τού· ίδιους. Αύτή ή 
ατάσταση εϋναι τόσο άπόνεκρωτική καί διαβοω-r ι ν*, -οό 
θάθελα έδώ νά ξεφύγω λίγο άπ'τό πρώτο σχολείο τοΟ 
δρόμου καί νά δώσω μερικά παραδείγματα.
*0 πιό διακεκριμένος σήμερα συγγραφέας σέ προβλήματα 
μάρθησης εϋναι 6 Τζέρομ Μπρούνερ, διευθυντής τοΟ 
Κέντρου σπουδών στό Χαρβαρντ. "Οταν διάβασα τή 
"Διαδικασία τής μάθησης", τό βιβλίο του, έντυπωσιάστηκα 
άπό τή διαύγεια καί τήν Ανεση πού παρουσίαζε τό ΰλικό
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του, Ενα ΟλικΟ μ£ προφανή σπουδαιώτητα. Όσο διάβαζα, 
δμως, τόσο μ Έπιανε άνησυχία κι δταν τό βιβλίο τε 
τελείωσε, βρήκα δτι ήμουνα Υποψιασμένος μέ τόν Μπρούνερ 
καί δ,τι μοΟ 'χε δημιουργήσει ήταν μιά άποστροφή γιά τή 
σκέψη του. Πώς μποροϋσε ν'άναφέρει τόσα πολλά πειράματα 
πού άπέδειχναν τή βλαβερΛτητα τοΟ έξαναγκασμοΟ, τοΟ 
άνταγωνισμοΟ, καί τής αύθαίρετης τάξης-Ενα βουνό 
πραγματικά άποδείξεων-καί νά μή μπορει νά προτελινει 
τίποτα άλλο στήν κάθε περίπτωση παρά μόνο "πιό πολλή 
έρευνα^; Ούτε μέ άγγιξε ή σκέψη τοΟ Μπρούνερ, δντας 
πολύ φιλοσοφική τελικά, γιατί έδινε έλάχιστη σημασία 
στήν πρακτική έμπειρία (άντίθετα μέ τή σκέψη τοΟ DEWEY 
καί πιό πολύ τοΟ Χουάϊτχΐντ) καί έμπιστευόταν 
περισσότερο τά πειράματα καί τήν έργαστηριακή έρευνα. 
’Οπωσδήποτε κι αύτά είναι μέρη τής έμπειρίας-είναι δμως 
καί κάτι λιγώτερο άπ'αύτήν. Τό πρόβλημα μ'αύτά τά τόσο 
προσεκτικά δομημένα καί ταξινομημένα δείγματα τοΟ κόσμο 
κόσμου, περιγράφεται τέλεια άπ'τδν Τζών Χόλτ στήν 
κριτική του γιά τό τελαυταΐο βιβλίο τοΟ Μπρούνερ (NEV 
YORK REVIEW OF BOOKS: APRIL 19, 1966)."Όταν προβλήθηκε 
ή ταινία ένός τέτοιου πειράματος σέ μιά άπ'τίς δια
λέξεις τοΟ Μπρούνερ, στό Χαρβαρντ, κανένας δέν σκέφτηκε 
δτι τό πιό άξιοπρόσέκτο σημεΓο ήταν δτι γιά άρκετή ώρα 
τό παιδί δέν κοίταγε τόν πηλό πού έφτιαχνε άλλά τό 
πρόσωπο τοΟ έρευνητή του, σάν γιά νά διαβάσει έκε£ τήν 
έπιθυμητή άπάντηση". Ό  μπρούνερ δπως κι άλλοι 
έρευνητές, προσπαθεί νά φέρεται στόν Εαυτό του σάν 
άντικείμενο έρευνας. Άλλά ή έρευνα καί τό άντικείμενό 
της μπορούν πολύ δύσκολά νά έξισωθούν μέ τόν άντρα καί 
τό παιδί τής άμεσης έμπειρίας. Τελικά δμως ή"διαδικασία 
τής μάθησης" παρουσιάστηκε < Απλά σάν μιά άναφορά τής 
WOODS HOLE διάσκεψης κι έτσι δλη αύτή ή Ιστορία είναι 
κατανοητή Αν δχι ένθαρρυντική. Ό  Μπρούνερ ξεκίνησε μέ 
τό σκοπό νά παραβάλλει τά πορίσματα πολλών έρευνητών 
καί έπιτροπών καί ή συγκέντρωσή τους ήταν πραγματικά 
πολύ καλή δουλειά. Ετό βιβλίο του "ON KNOWLING" δ 
Μιίρούνερ εισέρχεται σέ εύρύτερα πεδία, πλησιάζοντας τήν 
τέχνη καί τήν λογοτεχνία, τό ίδιο καλά δπως καί τήν 
έπιστήμη. Τό περίεργο (ή δχι) δμως είναι δτι μοιάζει 
σάν νά παραθέτει τίς προσπάθειες τών έρευνητών ξανά,λές 
κι δλοι έκεΐνοι ot ποιητές καί ot καλλιτέχνες νάχουν 
παρουσιάσει άποδείξεις ή Απόψεις. Ό  Μπρόύνερ μιλάει 
εύλαβικά γιά τήν "τραγική αίσθηση τής ζωής" άλλά ούτε 
κάν νοιώθει δτι μέ τή λέξη "ζωή" έννοεΕται κάτι ζεστό 
κι άνθρώπινο. Είναι μΑλλον μιά φίλολογικο-άκαδημαΐκή 
σύλληψη, καθόλου διαφορετική άπό τίς ιδέες συμπεριφοράς 
καί τρόπων τοΟ Αάΐονελ Τρίλλιγκ. Ό  μΜπρούνερ, μέ λίγα 
λόγια δέν είναι ούτε φιλόσοφος ούτε ψυχολόγος άπ'τήν 
άποψη δτι είναι κλασσικός σέ σύγχρονη περίοδο. Είναι μ 
μιΑ διάνοια, Ενας Ειδικός: φοβερά Εξυπνος, φοβερά



Ικανός# σπάνιος γνώστης-κι 6χει 6να φοβερό ψεγάδι σ'Βνα 
πολύ βασικό σημείο. Καί θά έξηγήσω τί έννοώ. *Η ύποψία 
μου γιά τόν Μπρούνερ είναι άπλά αύτή: ότι ένώ είναι 
Αναμφίβολα γνώστης τοϋ πεδίου του, τή φύση τής μάθησης, 
δέν εϋναι έ£ Ισου πειστικά γνώστης τής έμπειρίας τοΟ 
σχολείου στις ζωές τών νέων. 'Ολόκληρη ή παράσταση πού 
δίνει γιά τήν πειστικότητα τών βασικών του έπιχειρη 
έπιχειρημάτων, εϋναι στήν πράξη μιά βαθειά ύπόκλιση 
στήν ίδια τή γραφειοκρατία πού ρουφάει τή ζωντάνια 
αύτής τής χώρας. Καί θά παραθέσω καί μερικά κομμάτια 
του γιά νά ξεκαθαρίσω τί έννοώ:
Στό τελευταϋο του βιβλίο "Γιά μιά θεωρία τής έκπαί 
έκπαίδευσης” ό Μπρούνερ περιγράφει τά Εμφυτα κίνητρα 
τής θέλησης γιά μάθηση καί συγκαταλέγει μεταξύ τους "τή 
βαθιά ριζωμένη αίσθηση-δέσμευση στό πλέγμα τής 
κοινωνικής άμοιβαιότητος" γράφει, "6χι έπιμείνει νά 
κλείνει τά μάτια σ'αύτή τή βαθειά Ανεξάρτητη φύση τής 
γνώσης. Έχουμε "δάσκαλους" καί "μαθητές"? "διάνοιες" 
καί "τεμπέληδες". ‘Αλλά ή όλότητα τής μάθησης εϋναι 
σίγουρα παραγνωρισμένη. Εϋναι £να καλό παράδειγμα τών 
παρατηρήσεων τοΟ Μπρούνερ. Αύτές καθ'αύτές εϋναι 
άνθρώπινες καί ένδεχομένως Απελευθερωμένες. ‘Αλλά άς 
δοΟμε πώς τό καταλαβαίνει ό ίδιος. "'Αυτό πού σίγουρα 
μπορεΐ νά προωθηθεί"? συνεχίζει, "κι αύτό πού τώρα δια
μορφώνεται στά πρότυπα γυμνάσια εϋναι κάτι πού 
προσεγγίζει τήν άνταλλακτικότητα τοΟ σεμιναρίου όπου ή 
συζήτηση εϋναι ό φορέας τής διδασκαλίας. Αύτή εϋναι
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ
Εϋναι άλήθεια δτι ύπάρχει 6να είδος συνδιαλλαγές σέ 
κάτι τέτοιο. Καί σάν μέθοδος εϋναι πολύ προτιμότερη άπό 
τούς κατεστημένους ρυθμούς. Άλλά στήν ούσία, ή 
έφαρμογή τΟν Ιδεών τοΟ Μπρούνερ εϋναι μιά σχεδόν



παθητική Απλοποίηση αύτής τής βαρύγδουπης φράσης:"Βαθιά 
ριζωμένη αίσθηση-δέσμευση στό πλέγμα τής κοινωνικής 
Αμοιβαιότητας". Τί σημαίνει κοινωνική Αμοιβαιότητα; 
Σημαίνει ότι είμαστε μαζί στήν όλη ιστορία, ότι τά 
διάφορα κίνητρα καί πράΕεις τοϋ κάθε άτόμου Εεχωριστά 
συμπλέκονται καί συνενεργοΟν μέ τοΟ άλλου-δτι σέ άντι- 
μετωπίζω σοβαρά καί τό άντίστροφο, ότι ot άνάγκες σου, 
ot έπιθυμίες σου καί οΐ Αναζητήσεις σου 6χουν τή θέση 
πού έχουν ot δικές μου μέσα στόν κόσμο καί τά λοιπά.
Ά ς  φανταστοΟμε λοιπόν τώρα αύτούς τούς μαθητές σ*6να 
σεμινάριο γυμνασίου. Κι άς τους άφαιρέσουμε μέ τήν 
Φαντασία μας, τά πράγματα πού όντως τούς έχουν 
άφαιρεθεί Απ^τή ζωή τους. Δέν μποροΟν ούτε νά έπι- 
λέΕουν ούτε νά ΑρνηθοΟν, ούτε κάν τήν ώρα, τό χώρο, 
τόν είσηγητή, τό θέμα. Ούτε εϋναι τό πρόβλημα στίς δρες 
τίς μέρες, τίς βδομάδες, άλλά εϋναι πρόβλημα όλόκληρων 
διαδικασιών καί χρόνων. Ακόμα καί ή πιό Απλή έλευθερία 
τής κίνησης, Απλά τό νά φύγεις καί νά γυρίσεις στή 
συζήτηση, θά τούς έχει άπαγορευτεϊ* ούτε στό ένδιαφέρον 
τοΟ ένός γιά τόν Αλλον-συντροφικό' καί έρωτικό μαζί-θά 
μπορεΤ νά δοθεί ή φυσιολογική φόρτιΟη ή άποφόρτιση. Σ' 
όλα τά προβλήματα πού εϋναι πραγματικά κοινωνικά κι άπ' 
τά όποια έΕαρτΑται τό πιό Απλό άΕίωμα τής ύπαρΕής, ot 
μαθητές δέν θάχουν ληφθεΐ ύπ'όψιν. Πόση Αμοιβαιότητα 
έμεινε; ‘Η άνταλλακτικότητα τής συζήτησης. Τό πρόβλημα 
μέ τόν Μπρούνερ δέν εϋναι ότι δέν τά σκέφτεται αύτά τά 
πράγματα Αλλά τό ότι μπορεί μόνο νά τά σκέφτεται. 
Μοιάζουν νά ύπάρχουν στό μυαλό του, όχι όπως ύπάρχουν 
στή ζωή, στήν πραγματική τους ζωντανή ροή.
"Αύτή εϋναι άμοιβαιότητα. ‘Αλλά άπαιτεί τήν άναγνώριση 
ένός σπουδαίου κριτικά ζητήματος: δέν μπορείς νά έχεις 
καί τά δύο: καί τήν άμοιβαιότητα καί τήν άπαίτηση νά 
μαθαίνει ό καθένας τό ίδιο πράγμα ή νά εϋναι πάντα τόσο 
καλά διατεθειμένος. Ά ν  οΐ όμάδες οπού θά λειτουργήσουν 
έτσι, ένισχύουν τή μάθηση μέ τό νά παρακινούν τό κάθε 
Ατομο νά ένωθεί μέ τήν δμάδα δημιουργικά, τότε”δά 
χρειαστούμε Αρκετή Ανεκτικότητα γιά τόυς Ιδιαίτερους 
ρόλους πού θά άναπτυχθοΟν-ό κριτικός, ό νεωτεριστής, ό 
δεύτερος βοηθός, 6 συνετός'. Γιατί εϋναι άπ'αύτή άκριβώς 
τήν καλλιέργεια αύτών τών άλληλοσυνδεομένων ρόλων πού 
ot συμμετέχοντες έχουν τήν αίσθηση ότι ένεργοΟν άπό 
κοινού σέ μιά όμάδα". *0 Μπρούνερ τελειώνει τήν παρά
γραφο, θίγοντας τή διαφορετικτητα καί τήν εύλυγισία.
Καί φυσικά χτυπάει στή σωστή κατεύθυνση-άν φυσικά 
χτυπάει. Δέν Εέρεις τί νά κάνεις μ*όλο αύτό τό ύλικό* 
εϋναι καθαρό, Ανθρώπινο, Αποδεκτό,-κι Απ'τήν Αλλη εϋναι 
ένα τελείως τρομερό ύλικό. Δέν εϋναι μόνο ότι εϋναι 
Αχαδημαΐκό-δέν εϋναι Απαραίτητα σφΑλμα νά εϋναι κάτι 
Ακαδημαϊκό. Νομίζω ότι ό Μπρούνερ πιστεύει ότι έκείνο
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πού συμβαίνει μέσα σέ μιά αίθουσα είναι δτι "άνα- 
πτύσσονται ot ρόλοι", ότι τά άγόρια καί τά κορίτσια 
"έχουν τήν αίσθηση δτι ένεργοΟν άπό κοινοϋ σέ μιά 
δμάδα" καί δ θεός νά μάς φυλάει άν γινοντουσαν τέτοια 
πράγματα σέ μιά αίθουσα. ‘0 "ρόλος" είναι μιά Ιδέα. *Η 
"άπό κοινοΟ ένέργεια" είναι μιά ίδέα. Καί ot δύο είναι 
Φοβερά άφηρημένες (καί λανθασμένες) άκόμα καί σάν Ιδέε& 
Δέν είναι βιωμένα γεγονότα παρά μόνο στά μυαλά τών 
Ειδικών. Όταν Ενας είδικός μπορεΕ νά άναφέρει δτι αύτό 
τό άγόρι Εχει "άναλάβει Ενα ρόλο", τό άγόρι δέν θά έχει 
βιώσει τίποτα άλλο άπό Βνα ρόλο. Θά Εχει φλογιστεΓ άπό 
κάποια ίδέα, κάποια δυνατή Εμπνευση ή άνταπόκριση, ή 
κατανόηση ή πεποίθηση* Pt πραγματικές του έπιθυμίες 
δμως θά Εχουν άναχθεΓ σέ κάποιο άλλο άληθινό άντι
κείμενο ή πρόσωπο’. Κι δταν τά άτομα "ένεργοΟν άπό 
κοινοΟ" δέν Εχουν"τήν αίσθηση δτι...", άλλά είναι δντως 
ζωντανά, μπλεγμένα τό Ενα μέ τό άλλο καί μέ τίς ιδέες, 
τά αισθήματα, τά πάθη τοΟ καθένα. Καμμιά έπίδραση δέν 
εϋναι πιό έπικίνδυνη άπό έκείνη τής ήπιας γραφείο 
κρατικής βίας μέ τήν άνάπτυξη τών ρόλων καί τήν κοινή 
άμοιβαία ένέργεια μέσα στήν δμάδα, στίς ζωές τών νέων 
πλασμάτων. Εϋναι τό χειρότερο εϋδος παρέμβασης στίς 
ένέργειες Εκείνες, πού άν άφήνονταν έλεύθερες θά 
Εκπλήρωναν άπό μόνες τους δλη τήν ούσία τοΟ πράγματος 
κι δχι τήν εΙκόνα του.
Κι έδώ άναγνωρίζουμε μερικά άπ'τά χαρακτηριστικά τών 
σύγχρονων είδικών. Ότι ot Ερευνές τους δείχνουν τήν 
άξια τής ζωής τών ένστικτων κι δτχ μάς ΕξηγοΟν αύτή τήν 
άξία μά μέ τρόπο πού αύτή ή ίδια η ζωή τών Ενστίκτων νά 
καταντάει νά μήν Υπολογίζεται. Ότι ot Ερευνές τους 
δείχνουν τήν αύτονομίο» καί τήν παραμονή τών Ενστίκτων, 
τών κινήτρων, τής περιόρισμένης άνάπτυξης-κι δτι αύτοί 
παραβιάζουν αύτή τήν αύτονομία άναλαμβάνοντας τήν 
εύθύνη τής Εντύπωσης αύτών τών πραγμάτων. Ότι δέν 
μποροΟν νά διακρίνουν μεταξύ γεγονότων τής ζωής καί 
άπλών θεωρητικών συλλήψεων-καί πέρα άπ'αύτό θεωροΟν δτι 
ot άφαιρέσεις εϋναι δοσμένες αισθητά στίς έμπειρίες τών 
ζώντων πλασμάτων. Ότι ot Ερευνές τους τούς δδηγοΟν ξαν 
ξανά καί ξανά, σέ κοινοτοπίες πού εϋναι γνωστές σέ κάθε 
μητέρα, κι δτι δέν Εχουν τήν μετριοπάθεια ή τό χιοΟμορ 
νά τό παραδεχτοΟν.(Τί τεράστιες Ερευνες παραθέτει δ 
Μπρούνερ γιά νά Εδραιώσει δτι τά μΑρά άνακατεύουν καί 
παρατηροΟν τά πράγματα-"ή περιέργεια εϋναι τό πρωτότυπο 
τοΟ ΕσωτερικοΟ κινήτρου"’γιά τό δτι 6»να τρίχρονο 
κοριτσάκι θέλει νά διαλέξει τό φαγητό'της σάν τόν 
πεντάχρονο άδερφό της:"Επιθυμία γιά άρμοδιότητα καί 
προσπάθεια άπομίμησης Ενός μοντέλου""καί γιά τό δτι τά 
Εννιάχρονα άγόρια εϋναι πρόθυμα νά τρέξουν γιά θελήματα 
νά θεωρηθοΟν ύπεύθυνα καί γιά τό δτι τούς άρέσει νά



τούς παινεύουν γιά τή συμβολή τους:"βαθιά ριζωμένη 
αίσθηση-δέσμευση στό πλέγμα τής κοινωνικής συνα να 
συναναστροφής"..Τελικά, καί τό σπουδαιότερο, οΐ 
σύγχρονοι ειδικοί, παρά τήν τόση τους προσήλωση στό 
πείραμα, είναι πρόθυμοι νά άγνοήσουν πειραματισμούς 
όπως τοΟ Νήλ, πού συνεχίζει σαράντα χρόνια τώρα καί 
πράπει νά έχει κάποια πραγματική άξια, ή σάν τοΟ 
Τολστόΐ, πού κράτησε τρία χρόνια καί παρακολουθήθηκε 
άπό Ενα μεγάλο παρατηρητή.
'Ελπίζω νά ξεκαθάρισα τούς λόγους πού δέν Εμπιστεύομαι 
τόν Μπρούνερ καί εϋδα τό γραπτό του μέ άποστροφή. Γιά 
νά είμαι τίμιος όμως μέ τόν Εαυτό μου, δπως καί μέ τόν 
Μπρούνερ, πρέπει νά πώ ότι σ'αύτές τίς σύντομες 
σημειώσεις δέν είχα σκοπό νά μετρήσω τόν άνθρωπο σέ 
σχέση μέ τή δουλειά του, κάτι τέτοιο θάταν καταχρηστικό. 
*0 Μπρούνερ καλύπτει .Ενα μεγάλο πεδίο καί μερικά 
πράγματα τά καλύπτει άρκετά καλά:προβλήματα 
προγραμματισμένης στρουκτούρας, συγγένειας τής γνώσης 
κ.λ.π. Προσπάθησα νά δείξω τί θεωρώ φοβερό ψεγάδι σέ 
πολύ βασικό σημεϋο καί νά Εξηγήσω γιατί προσωπικά 
πιστεύω δτι ή συνεισφορά τοΟ Μπρούνερ δέν θά όδηγήσει 
στήν άπελευθέρωση τών Ενεργειών τής νεαρής 'Αμερικής.
01 ιδέες του δέν θά χρησιμοποιηθοΟν, θά χορηγηθοϋν 
διοικητικά* καί τό σφάλμα θά είναι δικό του, γιατί δέν 
Εβαλε τόν Εαυτό του μέσα στούς δάσκαλους, τούς γονείς, 
τούς μαθητέ£ ή τούς φιλόσοφους, άλλά, άποκλειστικά καί 
μόνο στούς διαχειρίζοντες. "Στή βάση αύτών πού 
γνωρίζουμε σέ σχέση μέ τή μάθηση αύτή τή στιγμή, 
τεράστιες βελτιώσεις θά μπορούσαν νά Επιτευχθούν στίς 
ζωές τών νέων μας άμεσα, άπλά μέ τή διάθεση άρκετών 
ποσών γιά τήν καλυτέρευση τών συνθηκών πού Εχουν ήδη 
Αναγνωριστεί σάν ύπό σκέψη". Άλλά ot μανδαρίνοι τών 
πανεπιστημίων μιλούν τή γλώσσα τής γραφειοκρατίας. Κι 
άκόμα περισσότερο, ισχυροποιούν τά θεμέλια. Έχουν 
οίκειοποιηθεΕ τά χρήματα καί Εμείς άντιμετωπιζόμαστε 
μέσ'άπ'τό άηδιαστικό βλέμμα τής "περισσότερης Ερευνας" 
στήν άκρη μιΑς χιονοστιβάδας θεραπευτικών καταστροφών.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΕΙΣ

Θά ήθελα νά δώσω μερικά παραδείγματα γιά νά δείΕω τί 
Εννοώ μέ τόν δρο Επίτευξη καί μετά νά δείξω πόσο άπλές 
ήταν οΐ μέθοδοι πού χρησιμοποιήθηκαν καί πόσο πενιχρά 
τά χρηματικά ποσά. Τό μόνο πραγματικό πρόβλημα εϋναι τό 
νά προσέξεις τά μεγάλα προβλήματα πού βασανίζουν_τά 
παιδιά. Δέν μπορεΐς νά προσπεράσεις τ αύτά τά βασικά 
προβλήματα καί νά περιμένεις νά πετύχεις πολλά πράγματα



άπλά μέ τό νά βελτιώνεις τήν έσωτερική δομή τοΟ 
προγράμματος. Στά βιβλίο του "Βοηθητικά τής έκπαίδευσης" 
ό Χουάϊτχεντ θέτει τό έρώτημα άν μπορει κάποιο θέμα νά 
θεωρηθεί δύσκολο άπό μόνο του. *Η πιό δύσκολη πρόοδος, 
σημειώνει, εϋναι Εκείνη πού πετυχαίνουν τά παιδιά χωρίς 
καθοδήγηση, τό νά μαθαίνουΝ; νά μιλάν. Βρίσκω άπό δίκιά 
μου έμπειρία, δτι αύτό εϋναι άναμφισβήτητη άλήθεια, κί 
δτι άν κάποιο παιδί μαθαίνει 'δύσκολα, εϋναι γιατί κάτι 
Εμποδίζει τή φυσική ένέργεια τΟν δυνατοτήτων του. Αύτό 
τό κάτι εϋναι συχνά δ ίδιος 6 δάσκαλος, ot μέθοδοί του, 
τό σχολείο. Συχνά εϋναι δλ'αύτά μαζί, σύν τά συγ 
συγκινησιακά διλήμματα πού δημιουργοΟνται έξω άπ'τό 
σχολείο. Κι άκόμα δέν *εϋναι πολύ δύσκολο νά άποξενώσεις 
αύτές τίς περιστάσεις. Στό Πρώτο Σχολειό τοΟ Δρόμου δέν 
6χουμε κάνει ποτέ "διορθωτική διδασκαλία σάν τέτοια" 
Εχουν συμβεΐ δμως μερικές πολύ Εντυπωσιακές Εξελίξεις. 
Καί δέν Εχουν συμβεΐ Επειδή είμαστε συγκεντρωμένοι 
τίποτα Εξαιρετικά άφοσιωμένοι δάσκαλοι. Δέν είμαστε κι 
εϋμαι σίγουρος δτι ot ίδιες μέθοδοι σέ άλλα χέρια θά 
εϋχαν φέρει τά Ιδια ή καί καλύτερα άποτελέσματα. 
Παρακάτω ύπάρχουν μερικά σχόλια πού ξεχώρησαν δάσκαλοι 
καί γονείς γιά νά περιληφθοΟν σέ μιά βασική συνοπτική 
μπροσοΟρα.
"Ενα δωδεκάχρονο κορίτσι.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Αύτό τό παιδί ήρθε άπό μιά ίσπανόγλωση 
οικογένεια στό Επίπεδο γενικά τής πρώτης τάξης. ΜιλοΟσε 
άρκετά "άγγλικά σχολείου" άλλά δέν ήξερε τίς λέξεις τών 
άπλΟν πραγμάτων τοΟ σπιτιοΟ. ‘Η σχολική της άποτυχία 
τής εϋχε Ενσταλλάξει μιά μνησίκακη πεποίθηση δτι ήταν 
"ήλίθια". Βέβαια, ήταν πανέξυπνη. Συνήθιζε νά λύνει τίς 
διαφορές τις μέ τίς γροθιές της, νά κλέβει, καί νά 
καταστρέφει κακόβουλα τήν Ιδιοκτησία. Όταν μετά άπό 
Ενάμισυ χρόνο κοντά μας, μεταφέρθηκε σ'Ενα δημόσιο 
σχολειό, τής Εμπιστευόντουσαν χρήματα, Εδειχνε σεβασμό 
γιά τά πράγματα τοΟ άλλου κι εϋχε σταματήσει νά παλεύει 
μ'δλο τόν κόσμο. Μέσα στό χρόνο πού ήταν μαζί μας,
Εφτασε στήν τέταρτη τάξη καί τό λεξιλόγιό της εϋχε 
αύξηθεί στό Εκατονταπλάσιο κι ήθελε νά συνεχίσει στό 
κολλέγιο.
ΜΗΤΕΡΑ: (Δέν μιλάει άγγλικά) : Ό  δάσκαλος πού εϋχε 
συνήθιζε νά τήν βάζει νά κάν^ι πράγματα πού δέν ήθελε. 
ΤΗταν φοβισμένη καί δέν Εκανε τίποτα.
ΕΝΑ Ε8ΑΧΡΟΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ: ΤΗταν σιωπηλή καί τρομαγμένη δταν ήρθε στό 
σχολειό. 'Αναπηδούσε δταν τής μιλοΟσαν, Ετρεχε στό 
δάσκαλο δταν τήν πλησίαζαν άλλα παιδιά καί δέν μπορούσε 
νά Εκφράσει καμμιά άπ'τίς Επιθυμίες της καί τίς 
Επιλογές της. "Εξη μήνες άργότερα, παίζει μέ τ'άλλα
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παιδιά, λέει τίς άπόψεις της, καί μιλάει ζωντανά.
Νομίζω ότι ή πρόοδός της εϋναι ή πιό έντυπωσιακή πού 
έχω δει σέ τόσο λίγο διάστημα.
ΠΑΤΕΡΑΣ: Δέν μιλοΟσε πολύ στό σπίτι. Τώρα έρχεται καί 
λέει Ιστορίες. Δέν μπορώ νά πώ πόσο έχει άλλάξει, άλλά 
γενικά έχει Αλλάξει.
ΕΝΑ ΕΞΑΧΡΟΝΟ ΑΓΟΡΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Εϋναι ένα καλά σχηματισμένο παιδί χωρίς 
προβλήματα. Περνάει τήν ώρα του παρατηρώντας τ'άλλα 
παιδιά, παίζοντας, κατασκευάζοντας πράγματα στήν τάξη 
καί στό μαγαζί. ΤοΟ άρέσουν ot Ιστορίες, ρωτάει,ξοδεύει 
πολλές ώρες στή δουλειά τοΟ σχολείου.
ΜΗΤΕΡΑ: Φαίνεται νά μαθαίνει μ*ένθουσιασμό, γιατί όλη 
τήν ώρα εϋναι μ'ένα μολύβι στό χέρι, προσπαθώντας νά 
γράφει. Άποκτάει έμπιστοσύνη στόν έαυτό του καί 
γίνεται άνεξάρτητσΰ· Νομίζω ότι εϋναι καλά κυκλωμένος 
στή ζωή τοΟ σχολείου.
ΕΝΑ ΔΩΔΕΚΑΧΡΟΝΟ ΑΓΟΡΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Εϋναι άπό ίσπανόγλωσση οικογένεια. ΤΗρθε στό 
σχολείο στά έντεκα άπ'τήν τέταρτη τάξη τοΟ δημόσιου καί 
μποροΟσε νά διαβάσει μόνο 20 άγγλικές λέξεις, άν καί 
μιλοΟσε άρκετά καλά. ΤΗταν τόσο έξοικειωμένος μέ τήν 
άποτυχία πού φαινόταν νά μ^ν έχει ίδέα μέ τήν έμπειρία 
τής μάθησης. ΤΗταν σάν,νά πίστευε ότι ot άλλοι άνθρωποι 
άπλά ήξεραν πράγματα αύτός όχι. *Η μεγαλύτερη άνά- 
κάλυψη πού έκανε στό σχολείο ήταν ότι μιλώντας, 
άκούγωντας, κοιτώντας, προσπαθώντας καί άκόμα, άπο- 
τυχαίνοντας καί προσπαθώντας ξανά, μποροΟσε νά 
άποκτήσει καινούργιες Ικανότητες καί γνώσεις. *Η 
προσωπικότητά του άλλαξε-άπό 6να είδος ήλίθιας 
μαχητικότητας σέ φιλικότητα ή άκόμα καί λαχτάρα. Στό 
τέλος τοϋ χρόνου ήταν άκόμα πολύ πίσω σέ σχ,έση μέ τό 
έπίπεδο τής ήλικίας του άλλά δέν άπέτυχε πιά στά 
πράγματα πού προσπάθησε νά φτάσει. Μέσα σέ δυό μήνες 
πέρασε μιάμιση τάξη.

ΕΝΑ ΟΚΤΑΧΡΟΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ: “Οταν ήρθε στό σχολείο ένάμισυ χρόνο πρίν 
ήταν Ενα ύπερενεργητικό παιδί πού δέν μποροΟσε νά 
ήσυχάσει ή ν'άφήσει τούς άλλους νά ήσυχάσουν. Έτρεχε 
γύρω άπό τό κτίριο, προκαλοΟσε τούς άλλους σέ μάχες, 
έβριζε όποιον τήν πλησίαζε. Έκανε λίγη δουλειά στό 
σχολείο, άλλά "δανειζόταν" βιβλία γιά νά διαβάσει στό 
σπίτιι Έκλεβε λεφτά καί διάφορα άλλα καί έλεγε συνέχει 
συνέχεια ψέμματ. Τώρα, ένάμισυ χρόνο άργότερα, εϋναι 
συνήθως πολύ Οπεύθυνο κορίτσι. Εϋναι άπ'τούς 
διακεκριμένους συνεργάτες τών συναντήσεων τοΟ σχολείου 
καί περνάει δημιουργικά τόν καιρό της. Εϋναι δύο μέ
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τρία χρόνια πάνω άπ'τό έπίπεδο τής τάξης της καί κάνει 
προόδους στήν έπιστήμη καί τήν τέχνη.
ΜΗΤΕΡΑ: Πιστεύω δτι τό σχολεϋο ταιριάζει στόν τύπο τοΟ 
παιδιοΟ πού δέν τά καταφέρνει στό δημόσιο. 'Ηταν πολύ 
έντατική καίθορυβώδης (άκόμα είναι) άλλά φαίνεται νά 
τήν ένδιαφέρουν κι άλλα πράγματα γύρω της πιά έκτός άπ' 
τόν έαυτό της. Τό σέξ ήταν μεγάλο πρόβλημα γι'αύτή καί 
τώρα δέν είναι. Νομίζω δτι άν καί δταν θά χρειαζόταν νά 
γυρίσει στό δημόσιο, δέν θά είχε πρόβλημα.ΤΗταν συνήθως 
δύσκολο νά τήν σηκώσεις τό πρωί, τώρα είναι έτοιμη καί 
περιμένει.
Τό είδος τών άλλάγών πού άναφέρθηκαν παραπάνω-άλλαγές 
στή μάθηση, στήν κίνηση καί στήν προσωπικότητα-δέν 
έγιναν μέ είδικές μεθόδους καθοδήγησης (πολλές μέθοδοι 
διαφορετικές χρησιμοποιήθηκαν) άλλά άναγνωρίζοντας στά 
παιδιά τήν θεώρηση πού τούς άξίζει σάν προσωπικότητες, 
δίνοντάς τους έλεύθερη πρόσβαση μεταξύ τους, καί 
άφαιρώντας τίς παράλογες, μ'άλλα λόγια γραφειοκρατικές 
άπαιτήσεις, έτσι πού οΐ δραστηριότητες τής μέρας νά 
καθορίζονται άπ'τήν ένέργειακαί τά ένδιαφέροντα τών 
άνθρώπων πού συμμετέχουν. Γιά νά δώσω Ενα συγκεκριμένο 
νόημα σ'αύτό πού λέω, θάθελα νά παραθέσω δνα κομμάτι 
τοΟ ήμερολογίου πού κρατοΟσα πέρσι πού δίδασκα στό 
σχολεϋο.

II

Μερικές φορές μέσα στή βδομάδα, έρχονται στό σχολείο 
καθηγητές γιά μαθήματα μουσικής, χοροΟ καί τραγουδιοΟ. 
Τό παρακάτω άπόσπασμα τοΟ ήμερολογίου άναφέρεται σέ μιά 
άπ'αύτές τίς φορ£ς,
"0 Μπάρνεΰ, £> τραγουδιστής, ήρθε σήμερα μέ τήν κιθάρα 
καί τήν άρπα του. ΤΗταν μιά θαυμάσια συγκέντρωση καί ή 
καλύτερη δυνατή διαδήλωση τοϋ τί σημαίνει έλευθερία σ' 
Ενα σχολείο. ’Ηρθε δταν τελείωσε τό γεΟμα..πού κι αύτό 
ήταν άσυνήθιστα άνήσυχο σήμερα, μ'δλη αύτή τή βαβούρα 
καί τό πήγαιν'Ελα, δ καθένας νά κάθεται δπου θέλει, ν' 
άλλάξει θέσεις, μιά γιά νά καθίσει δίπλα σέ δασκάλους, 
μιά σέ φίλους ή μόνος του. *0 Ραμόν καί ή Μαξίν 
σηκώνονται κάθε δύο λεπτά-αύτή κάνει βήματα χοροΟ κι 
αύτός λέει τό χιλιοειπωμένο του άνέκδοτο μέ κινήσεις 
παλαιστή-ή Μαξίν ναρκισεύεται. Άλλά τά παιδιά 
δημιουργοΟν τώρα άληθινές σχέσεις καί ή συμπεριφορά 
τοΟ ένός έπιδρά πολύ πάνω στόν άλλον, λόγου χάριν, άν ή 
Μαξίν κλέψει τά γλυκά τής Μπέτσυ, ή Μπέτσυ, μιά 
έννιάχρονη νέγρα, θά κατσουφιάσει μέ τόσο άπίστευτα 
έπίμονη, πεισματική άξιοπρέπεια, πού άργά ή γρήγορα σ' 
δλα θά δοθεί Ενα τέλος μέχρι νά προσεχτεί τό παράπονό 
της" άν ή Μαξίν πιεϋ τή σόδα τής Ντούτυ (μιά έννιάχρονη



κι αύτή νέγρα) άν εϋναι λίγο, τό άνέχεται, θά τήν 
κοιτάξει μέ συνδυασμό θυμοΟ καί γοητείας-άλλά άμέσως 
μετά, τό ζωηρό της πνεϋμα θά φουντώσει καί θά κάνει 
περισσότερη φασαρία άπό κείνη πού μπορει νά φέρει βόλτα 
ή Μαξίν* άν ή Μαξίν πάρει κάτι άπό τή Νόρα (μιά δωδεκά
χρονη πορτορικάνα) ή Νόρα θά τήν ταρακουνήσει μέχρι νά 
τήν ρίξει στό πάτωμα καί θά άρχίσει νά τήν βρίζει καί 
νά τήν κλωτσάει στά πισινά, κανονίζοντας τή δύναμη τΑν 
χτυπημάτωνΕτσι πού νά μή τήν πονέσει, άλλά Ενα 
τράνταγμα άρκετό γιά νά κάνει πιστευτές τίς άπειλές καί 
τίς βρισιές πού φωνάζει στά 'Ισπανικά.
Ot φωνές ήταν σχετικά πιό ήρεμες σήμερα, καί κείνο πού 
μ'άρεσε πιό πολύ ήταν ot χαμογελαστές φάτσες τΟν μικρβν. 
"Ολα τά Εξάχρονα κοιτοΟσαν γύρω τους εύχαριστημένα καί 
γυρνοΟσαν άπό δώ κι άπό κεϊ μέ Ενδιαφέρον γιά δλα καί 
χαμογελώντας.
Μόλις τελείωσε τό φαγητό, τά πάντα Εγιναν πιό ταραχώδη. 
Ό  Ραμόν άρχισε νά κάνει τόν ζογκλαίρ μέ τά μήλα, ή 
Μαξίν προσπάθησε πρώτα νά τόν μιμηθεϊ κι ύστερα νά 
τόν έμποδίσει. Ot δάσκαλοι προσπαθούσαν άπλά νά 
ήρεμήσουν, δέν ύπάρχει κανένας λόγος ή πίεση νά 
συμμετέχουν κάθε φορά στό σαματά..Δέν σημαίνει δτι 
Επρεπε κανείς νά γίνει ύστερικός ή άπαθής. Κι δλη αύτή 
ή φασαρία, δταν ξέρεις νά τήν άκοϋς, γίνεται Ενα μίγμα 
άπό πολύ ξεχωριστά νοήματα καί σχέσεις. *0 Τίμμυ κλέβει 
τό καλαθάκι τής Μαίρυλιν, ή Μαίρυλιν φωνάζει, τής 
άρέσει κιόλας. *0 Τίμμυ καταφέρνει νά μπλέξει καί τόν 
Ραμόν γιά νά τό κρύψουν-καί βγαίνουν τόέχοντας καί ot 
τρεις. Τώρα γίνεται καυγάς στό χώλ, δ Τίμμυ μπαίνει 
πηδώντας στό δωμάτιο, σφυρίζει γύρω μου, μοΟ άνακατεύει 
τά μαλλιά καί μέ ξαναμμένο πρόσωπο φωνάζει "Συνεργασία? 
ή Μαξίν τριγυρίζει μέσα σέ άγόρια, πειράζοντας-άλλά ή 
βασιλεία της σάν βασίλισσα τοΟ σέξ καταρίφθηκε άπ'τήν 
Μαίρυλιν, πού ούτε κάν τό έπεδίωξε-καί ή Μαξίν παρατάει 
γιά λίγο τ'άγόρια καί πάει νά καθήσει μ£ τή φίλη της τή 
Ντόνα-μιά Εξάχρονη γοητεία. Μετά τήν παίρνει καί 
βγαίνουν στό χώλ-δλοι σχεδόν εϋναι στό χώλ τώρα, 
Φωνάζουν, τρέχουν,-αύτή τή στιγμή μπαίνει δ ΜπάρνεΟ,κι 
δλο Εκείνο τό άπόθεμα Ενέργειας ξεσπάει σέ κραυγές: 
"'Ηρθε δ ΜπάρνεΟ, ήρθε δ ΜπάρνεΟ" καί πολλά άπ'τά μικρά 
παιδιά Επιστρέφουν στό δωμάτιο καί μαζεύονται γύρω του. 
Τά άλλα άκόμα ούρλιάζουν στό χώλ. Μιά δασκάλα τούς λέει 
δτι-είναι ώρα γιά τραγούδι, δ Μπάρνεϋ χαιραιτάει καί 
σχηματίζει κύκλο μέ τίς καρέκλες. *0 σαματάς στό χώλ 
συνεχίζεται, δ Ραμόν μπαίνει καί βγαίνει, ή Μαίρυλιν 
μπαίνει καί κάθεται. Ξαφνικά δλα σταματούν καί κάθονται 
δλοι στόν κύκλο, κουνώντας τά πόδια τους κάί 
κουβεντιάζοντας, άλλοι κουλουριάζονται στίς καρέκλεςκι 
άκουμπ&ν μεταξύ τους. Ό  ΜπάρνεΟ ρωτάει ποιούς στίχους



θέλουν νά τραγουδήσουν άπ'τό τραγούδι τοΟ "Μικαέλ". Ή  
Μαξίν πετάγεται στό κέντρο τοΟ κύκλου, σέ στύλ τουίστ, 
φωνάζει τούς στίχους τόσο δυνατά, πού ό Μπάρνεΰ δέν 
άκούγεται. Χαμογελάει καί στυλώνει τά μάτια της στόν 
Μτιάρνε’ύ πού Αναγκάζεται νά συγκεντρώσει τήν προσοχή του 
πάνω της. 'Αλλά μερικοί φωνάζουν: "Έλα Μαξίν, σταμάτα!" 
Έτσι οΐ στίχοι κόπηκαν, ό Μπάρνεΰ κουρδίζει τήν κιθάρα 
ό γνωστός θόρυβος, ό Ραμόν σηκώνεται, κάνει ένα βήμα 
χοροϋ, ^ανακάθεται. *Η Ντόντυ εϋναι νά τραγουδήσει τούς 
πρώτους στίχους, άλλά εϋναι ντροπαλή κι ένώ κάθεται 
έκεί κοκκινίζοντας, ή ΜαΕίν ξαναπηδάει στό κέντρο τοΟ 
κύκλου. Τώρα εϋναι πού ή Ντόντυ Αρνεΐται τελείως νά 
τραγουδήσει, άλλά έρχεται ή σειρά τοΟ χοροΟ κι όλοι 
τραγουδ&ν μέ ωραίες φωνές. Τώρα πού εϋναι ή σειρά τής 
Μαξίν νά σταθεί στό κέντρο καί νά τραγουδήσει τούς 
στίχους της, ξαφνικά γίνεται ντροπαλή. 'Αλλά σηκώνεται 
καί στηρίζεται στό θρανίο της, τραγουδάει κι όλοι άκοΟν. 
Μετά ή σειρά τοΟ χοροϋ-καί τό τραγούδι βγαίνει μέ κέφι 
καί χαρά. "Οταν τελείωσε, ή Μαξίν ζητάει άπ'τόν ΜπάρνεΒ 
νά παίξει τό "Glouy, glory, hallelujah''-Έϋναι πολύ 
λυπητερό τραγούδι λέει."-Όχι δά, αύτό πού ξέρα έγά δέν 
εΓναι λυπητερό" λέει δ Μπάρνεϋ-"όχι, εϋναι" κι άρχίζει 
νά ούρλιάζει"Glory, glory, hallelujah". ‘Ο Μπάρνεΰ τή 
συνοδεύει, μπαίνουν καί τά παιδιά, ή Μαξίν πηδάει στό 
κέντρο τοΟ κύκλου, εΓναι έμπνευσμένη πιά καί δίνει 
παράσταση. Βάζει ά χέρια στή μέση, μέ βαρύ ύφος καί 
ξερή, κοφτή φωνή, σάν ψάλτης, λέει "Glory, glory" κι 
Αμέσως πηδάει σά μανιακή, σκούζοντας "Hallelujah"καί 
ξανά άπ'τήν Αρχή. Ot δάσκαλοι έχουν ξεραθεί στό γέλιο. 
Μετά ή Τζέννυ, ήσυχη καί σκεφτική, ζητάει 6να άλλο 
τραγούδι, ή Ντόντυ λέει ότι τό ξέρει κι αύτή, άλλά 
άκόμα ντρέπεται νά βγει στό κέντρο. 'Επεμβαίνει δ Ραμόν 
καί τήν τραβάει μαζί μέ τήν καρέκλα στό κέντρο, ή 
Ντόντυ κολακεύεται κι ot δύο κοπελιές τραγουδάν τό 
τραγούδι. Τώρα, εΓναι ή σειρά ένός Καταλάνικου 
φολκλορικοΟ μέ πολλές χειρονομίες-ή θάλασσα, τά βουνά, 
δ ήλιος, δ ταϋρος, τό άσκί μέ τό κρασί-κι ένα χορωδιακό 
"Όλέ!" *0 Βέκο, ένας έντεκέχρονος πορτορικάνος, στή 
λέξη ήλιος, Αντί νά κάνει κύκλο μέ 'τό χέρι του, δια
γράφει τίς καμπύλες μι&ς γυναίκας καί χαμογελάει στόν 
Ραμόν. Ή  Ντόνα έχει έρθει καί κάθεται στά γόνατά μου 
κι όταν τραγουδάν τή λέξη "τορό", τό ταΟρος δηλαδή, κι 
όλοι κάνουν τά κέρατα μέ τά χέρια, σηκώνεται, κάνει ένα 
γύρο, δρμάει μέ τά χέρια στό κεφάλι στόν Μπάρνεΰ καί 
ξανακάθεται καί ξανά πάλι. ‘Η Μαξιν χορε'ει στόν ρυθμό 
τοΟ τραγουδιοΟ. Τό έπόμενο τραγούδι εΓναι Ισπανικό καί 
ξαφνικά ό Ραμόν, δ Βέκο καί ή Νόρα σηκώνονται καί τό 
χορεύουν. Έτσισέ λίγο, δ χώοος εϋναι γεμάτος Από 
χορευτές, δ Μπάρνεΰ τό γυρνάει σέ τουίστ, κι όλοι
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χορεύουν τουίστ. Μερικοί δάσκαλοι έχουν σηκωθεί κάι 
χορεύουν. 6 Ραμόν κι ί> Τίμμυ κάνουν φιγούρες# *1 μικρή 
Ντόνα χορεύει κι αύτή, ή Μπέτσυ έχει άφήσει τή ̂ 
συντηρητηκότητά της, ή Ντόντυ προσπαθεί νά πετύχει ΐή 
φιγούρα πού στέκονται μέ άνοιχτά τά πόδια στό πάτωμα 
κι δλοι εϋναι ξαναμμένοι κι εύτυχισμένοι. Μόνο ο 
'Αλμπέρτο δέν μπορεϊ νά συμμετέχει κι άφήνει τό δωμάτιο. 
Ένας δάσκαλος πάει μαζί του καί παίζουν στό 
γυμναστήριο. Μετά τό χορό, οΐ μεγαλύτεροι μαζεύονται 
γύρω άπ'τόν Μπάρνεϋ γιά λίγο μάθημα κιθάρας καί άρπας. 
‘0 Ραμόν καί 6 Βέκο δείχνουν νά δίνουν τήν ψυχή τους. 
Τώρα δύο άπ'τούς 6ασκάλoυc έ*ουν άνήξει τήν αίθουσα 
τέχνης άπάνω καί ή μετακίνηση γιά τό έπόμενο πράγμα 
άρχίζει.
Σημειώνω δτι πήρα τόν Ραμόν κατά μέρος στό τέλος τοΟ 
χοροΟ καί τόν ρώτησα γιά κάτι τραγούδια πού είχα μάθει 
στό Μεξικό. Τά ήξερε όλα, μιά καί εϋναι κοινά στοιχεία 
τής κουλτούρας τΟν πορτορικάνων τής Νέας ‘Υόρκης. 
Τραγούδησα μερικούς στίχους καί μέ διόρθωνε στά 
ισπανικά μου καί τόν εύχαριστοϋσε πολύ, κάθε φορά, πού 
μπορούσα νά πώ κάτι στά Ισπανικά?
01 άναγνώστες πού έχουν δουλέψει μέ παιδιά κάτω άπ'τίς 
καθιερωμένες συνθήκες τοΟ κοινοϋ σχολείου θά καταλάβουν 
άμέσως τά συμπεράσματα πού βγαίνουν άπ'αύτή τήν περι
γραφή. Θάθελα τώρα, άπό μιά άλλη μεριά νά χρησιμοποιήσω 
μερικά παραδείγματα συμπεριφοράς γιά νά δείξω κάποιες 
άπ'τίς άρχές πού άκολουθοΟμε. Κι εϋναι τρία πράγματα 
πού θέλω νά σχολιάσω, πρώτα τήν έπιροή τών παιδιών 
μεταξύ τους, δεύτερο τίς μεθοδικές δομές πού άνακύπτουν, 
λιγο ώς πολύ, αύθόρμητα, άπ'αύτό πού φαίνεται νά εϋναι 
χάος* καί τρίτο, τή σχέση μεταξύ άδέσμευτης κίνησης καί 
μάθησης.
‘Η Μαξίν κατάγεται άπό έβραιο-ιταλική οικογένεια καί 
ήρθε στό σχολείο άπ'τό δημόσιο, πού δέν τά πήγαινε κοώά. 
Μερικοί έπισκέπτες πού τήν είδαν δταν ήρθε καί μετά,
Ενα χρόνο καί μισό άργότερα, έμειναν έκπληκτοι μπροστά 
στήν άλλαγή καί μάς ρώτησαν τί είχαμε κάνει. Μέχρι ένα 
σημαντικό βαθμό, αύτή ή έρώτηση θάπρεπε νά ταχυδρομηθεί 
στά άλλα παιδιά, μιά καί ot άπαντήσεις τους θά ήταν 
πολύ μπερδεμένες, σύμφωνα μέ τό ότι ή συμπεριφορά τοϋ 
καθενός πρός τήν Μαξίν διέφερε άνάλογα μέ τό πώς 
άλλαζε ή συμπεριφορά τής Μαξίν άπέναντί τους. "Αύτή ή 
έσωτερική άλλαγή μπορεϊ νά πραγματοποιηθεί! μόνο μέ τήν 
άνοχή τοϋ δασκάλου, κι όχι μέ τίς όδηγίες του, μιά πού 
αύτές δέν μπορούν νά ίσχύσουν σάν κανόνες, γιατί οΐ 
δάσκαλοι εϋναι άπό θέση παθητικόί. Καί καθορίζω τί 
έννοώ μέ τόν δρο "συνετή άνοχή" μέ παραδείγματα πάλι. 
”0ταν ή Μαξίν έκλεψε τή σόδα τής Ντόντυ, δέν βγήκε 
κανένας δάσκαλος νά τήν έπιπλήξει, άλλά μόνο ή Ντόντυ
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πού εϋχε Λάθε λόγο νά τό κάνει. Όταν ή Μαξίν πάλι,πήρε 
τά μπισκότα τής Νόρας, ή Νόρα ήταν Εκείνη πού τήν 
τιμώρησε καί κανένας δέν προσπάθησε νά τήν Εμποδίσει, 
άκόμα κι δταν τή χτύπησε. Βέβαια, χρειάζεται νά εϋναι ό 
δάσκαλος έμπειρος ή τουλάχιστον παρατηρητικός, γιά νά 
μπορει νά τραβήξει τή γραμμή, πέρα άπ'τήν δποία θά 
πρέπει νά έπέμβει γιά νά προλάβει κάποιο κακό. 'Αλλά 
αύτή ή περίπτωση μοΟ θύμισε κι άλλες παρόμοιες πού 
δείχνουν δτι τά παιδιά άπό μόνα τους διαθέτουν μιά 
λεπτή Υπευθυνότητα μεταξύ .τους πού άποβλέπει κάι νά 
προκαλέσει κάποιο πόνο καί νά άποκαταστήσει τίς πράξεις 
τους. Δέχονται ό ένας τόν άλλον πιό πολύ καί μεΕς 
εΕμαστε πιό δεκτικοί, άπ'δτι θά μποροΟσαν νά έλπίσουν 
γιά τόν Εαυτό τους ot μεγάλοι. Τά παιδιά μποροΟν νά 
ξεδιακρίνουν τό πρόσωπο καί τίς πράξεις του πιό σωστά 
καί πιό μεγαλόψυχα. Δέν άπορρίπτουν τούς άνταγωνισμούς 
τους, άλλά άσκοΟν μιά σταθερά Εκπολιτισμένη έπίδραση ό 
Ενας στόν άλλον, Ετσι πού μέσα άπ'τήν άπλότητα τών Επι
θυμιών τους καί τών ήδονών τους, ύπάρχει πάντα μία 
προφανή λογικότητα, μία δηλωμένη σχέση αίτίας καί 
άποτελέσματος. Ή  Μαξίν ήταν βασικά Ενα γερό άτομο, 
κατά κάποιο*συγκεκριμένο τρόπο φοβισμένη κάι μνησίκακη 
καίμαζί Επιθετική. Εϋχε άνάγκη νά γνωρίζει τά άληθινά 
δρια δλων τών σχέσεών της-καί μέ τά παιδιά καί μέ τους 
μεγάλους-καί άπαιτώντας αύτή τή γνώση, εύρισκε μιά 
άσφάλεια πού Εμπιστευόταν. Αύτή ή άσφάλεια θά εϋχε 
γίνει άνεπίτευκτη άν ΕμεΕς είχαμε συγκαλύψει ΕκεΕνες 
τίς σχέσεις έιίιβάλλοντας κάποια Ενιαία πειθαρχία "Εκ 
τών άνω". Καί τό πιό σημαντικό, ή Μαξίν θά εϋχε άπό- 
στερηθεΐ άπ'δλη αύτήν τήν πολύπλευρη σοναλλαγή μέ τούς 
συνομήλικούς της-τόν άπλό θυμό, πού εϋναι πολύ πιό 
διδακτικός άπό τό διδασκαλικό κήρυγμα καί τήν συγγνώμη 
καί τήν άποδοχή, πού εϋναι πολύ πιό Εντονα κίνητρα 
κοινωνικότητας άπ'δτι ot συμβουλές περί "καλής 
συμπεριφοράς" τών μεγάλων. 'Αξίζει νά σημειώσω, σέ 
σχέση πάντα μέ τό Ερώτημα τής μεταξύ τών παιδιών Επίδρα 
Επίδρασης, δτι Ενώ λίγα παιδιά δίνουν Εμπιστοσύνη στό 
δτι θάπρεπε νά ΕνδιαφερθοΟν γι'αύτά πού τούς Εχουν 
παραδώσει ot μεγαλύτεροι, κάθε παιδί άγγίζεται άπ'τά 
Ενδιαφέροντα πού Εχουν ot συνομήλικοί του. Άπ'τά 
Ενδιαφέροντα καί τίς Ικανότητες. Ό  Ραμόν δέν διάβαζε 
καλά, χόρευε, δμως περίφημα. Κανένας δέν τοΟ ζήτησε νά 
χορέψει, τόκανε Επειδή τοϋ άρέσει. Καί κανένας δέν 
ζήτησε άπ'τά ντροπαλά παιδιά νά νικήσουν τήν ταραχή του 
τους καί νά σηκωθούν, νά προσπαθήσουν νά χορέψουν. 
'Εντυπωσιάστηκαν άπ'τόν Ραμόν καί θέλησαν νά 
προσπαθήσουν. Έτσι άκουσαν καί τήν Τζέννυ, δταν 
τραγούδαγε στίχους, Επειδή Εχει καλή μνήμη, πού αύτοί 
δέν εϋχαν μάθει άκόμα.
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΤΑ8ΗΣ

Όλα αύτά δδηγοΟν κατ'εύθείαν στό έρώτημα τής τάΕης-σ' 
αύτά πού θά μποροΟσαν νά όνομαστοΟν έσωτερικές πηγές 
τής πειθαρχίας. (‘Υπάρχουν καί έΕωτερικές πηγές καί τίς 
χρησιμοποιοΟμε μι αύτές σ'ένα μίνιμουμ βαθμό δμως-δέν 
ύπάρχουν κουδούνια, έπιβλέποντες, τιμωρίες, άπειλές).
‘Η ήμέρα είναι διαδοχικά ήσυχη καί ταραχώδης. Πώς 
έρχονται αύτές οΐ ώρες ήσυχίας; ‘Η έρώτηση εϋναι κάπως 
παραπλανητική, γιατί ή Αλήθεια εϋναι δτι δ θόρυβος δέν 
εϋναι χάος, περιέχει τά ίδια στοιχεία πού εϋναι αίσθητά 
σέ μιά περίοδο ήρεμίας δπου τά παιδιά κοιτάζουν τά 
βιβλία τους ή μιλοΟν μέ τούς δασκάλους τους. Αύτό πού 
«ραίνεται χάος, δέν εϋναι παρά μιά πολλαπλότητα πράΕεων, 
πού ή κάθε μιά τους εϋναι άκρως λογική καί σκόπιμη. 
‘Εκεί πού τά παιδιά άπολάμβαναν αύτά τά άγρια, 
χαρούμενα, μέ συγκρούσεις πολλές φορές έπεισόδια, 
ύπάρχει μιά θεμελιακή άρχή τοΟ μετασχηματισμοΟ σέ 
ήρεμία. Αύτή ή άρχή εϋναι άπλά τό γεγονός δτι δλα τά 
πλάσματα τείνουν στήν δλοκλήρωση συγκεκριμένων στόχων 
καί άναπτύσσουν, Εεκινώντας άπό έλάχιστες καθορισμένες, 
συγκροτήσεις πιό πολύ καθορισμένες. 01 θορυβώδεις ώρες 
δέν εϋναι τό άντίθετο τών ήσυχων ώρών, άλλά ή προ
ϋπόθεση άπ'τήν δποία πηγάζουν. Όταν αύτός δ κύκλος 
παίρνει τή φυσική του θέση στήν καθημερινότητα τοΟ 
σχολείου, τά παιδιά φέρνουν τήν ζωντάνια τής φασαρίας 
τους στήν ήσυχία τών άπλά δομημένων "μαθημάτων" (πού 
εϋναι κι αύτά κοινωνικές άνταλλαγές). ‘Η ήρεμία δέν 
εϋναι ή πιεστική ήσυχία τής πειθαρχημένης σχολικής 
αίθουσας, άλλά ή ήλεκτρική πλευρά τής όργανικής 
πειθαρχίας.
Κι έτσι, έρχομαι καί στό τρίτο σημείο, τή σχέση μεταΕύ 
Αδέσμευτης κίνησης καί μάθησης. ‘Εκείνες ot συναντήσεις 
μέ τά λαϊκά τραγούδια ήταν τόσο ζωντανές καί 
Απολαυστικές πού ούτε έγώ δ ίδιος δέν εϋχα καταλάβει 
τήν λειτουργικότητά τους σάν διδασκαλία/μάθηση. Είμουνα 
έντυπωσιασμένος πιό πολύ άπό τήν εύτυχία στά πρόσωπα 
τών παιδιών πού είχαν έρθει τόσο άνήσυχα. Στό τέλος τής 
χρονιάς δμως, γυρνώντας άπό μιά έκδρομή μέ τό σχολειό, 
ΑνακΑλυψα πόσο είχαν μάθει, ΑκούγοντΑς τους νά 
τραγουδοΟν τό ένα τραγούδι μετά τό άλλο, τή στιγμή πού 
έγώ πού παρακολουθοΟσα τίς συναντήσεις, δέν εϋχα 
κατορθώσει νά τά μάθω δλα.

III
Συνεχίζοντας σχετικά μέ τήν διδακτικότητα καί τά 
πλεονεκτήματα τής έλευθερίας, θά ήθελα νά δώσω ένα 
παράδειγμα-μέ παιδιά τών 10 μέ 12 χρονών, σ'ένα
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παιχνίδι στό γυμναστήριο-τής ήθικής Ενέργειας τής μή- παρέμβασης.
‘Η παρουσία μου στό γυμναστήριο δέν είχε Εννοια έπι- 
βλέποντα, δασκάλου ή προπονητή. ΚρατοΟσα τά ροΟχα, 
καθόμουνα στίς κερκίδες, μοΟ εϋχε άνατεθεϊ νά κρατάω 
τόν κόσμο Εξω. "Αν αύτό άκούγεται τόσο Ασήμαντο, πού 
όντως εϋναι, θάπρεπε κανείς ν'άναλογιστεϋ τίς συνήθεις 
συνθήκες ζωής Ενός άγοριοΟ στή Νέα ‘Υόρκη, όχι μόνο στό 
σχολείο, άλλά καί στούς δρόμους, στίς άλάνες, στό 
σπίτι, θά άντιληφθεϊ πόσο σπάνιες εύκαιρίες εϋναι αύτά 
τά μικρά διαλλείματα προστατευτικότητας. Καί θά γίνει 
προφανΕστερο άν σκεφτεΐ κανείς ότι τέσσερα στά Εξη 
παιδιά άνήκαν σέ αύτό-προστατευτικές όμάδες, καί τέλος 
ότι ή μή παρέμβαση Ενός παρατηρητικού μεγάλου Εχει Ενα 
δυναμικό άποτΕλεσμα σέ παιδιά πού εϋναι συνηθισμΕνα σέ 
άπαγορεύσεις καί Επιστατήσεις. Δέν εϋναι μόνο ότι 
αισθάνονται Ελεύθεροι νά κάνουν καί νά Εκψράσουν 
πράγματα πού γενικά δέν ΕπιτρΕπονται, άλλά αισθάνονται 
πολύ καλά, ότι ή δρώσα πραγματικότητα Εχει μετατοπιστεί 
άπ'τό πρόσωπο τής Εξουσίας, σέ μιά συνολική κατάσταση, 
μΕσα στήν όποία αύτά εϋναι σημαντικά μΕρη.Κι 4ς 
ξεκαθαρίσω τί έννοώ, περιγράφοντας τήν συμπεριφορά τους 
κι άφοΟ σημειώσω ότι ή μή-παρέμβαση εϋναι μιά 
Ενεργητική μορφή συνεργασίας.
Τά παιδιά παίζουν ντόΟτζμπώλ. Ένας άπ'αύτούς σπάει 
συνΕχεια τόν κανονισμό σχετικά μέ τήν κεντρική γραμμή 
τοΟ γηπέδου. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, άλλοιώνει τόν 
κανονισμό, γιατί βάζει τό Ενα πόδι πάνω στή γραμμή, 
άλλά δταν ρίχνει τήν μπάλα, τό άλλο μπαίνει Ενα 
όλόκληρο βήμα στήν άντίθετη περιοχή. 01 άντίπαλοι 
φωνάζουν καί τώρα άρχίζουν νά χάνουν τήν ύπομονή τους. 
Ξέρουν ότι Εχουν δίκιο, άλλά·ό άλλος εϋναι παλληκαράς 
καί χρησιμοποιεί τίς γροθιές του γενικά. Κι Ετσι 
άπευθύνονται σέ μΕνα γιά διαιτησία. "Πατάει συνέχεια 
πάνω στή γραμμή". Εϋναι άλήθεια καί κουνάω τό κεφάλι 
καταφατικά'"Εϋναι Ενάντια στούς κανονισμούς, μάγκα". 
Ξανά, κουνάω τό κεφάλι. "Λοιπόν πές του νά τό κόψει". 
Σηκώνω τούς ώμους: "εϋναι δίκιά σας 6πόθεση".Κι Ετσι, ό 
καλύτερος παίχτης τής χαμένης πλευράς, φωνάζει "'Αει 
στό διάβολο, μάγκα, σταματάω" κι άρχίσει νά βγαίνει άπ* 
τό γήπεδο. "Θά σταματήσεις; θά σοΟ σπάσω τά μούτρα"" 
φωνάζει ό νταής. *0 άλλος διστάζει, άλλά κρατάει τή 
θΕση του "καΌε ότι θές, άγόρι μου". Στέκονται καί 
κοιτιώνται. Δέν μετράν μόνο ό Ενας τόν άλλον, άλλά 
ζυγίζουν όλη τήν κατάσταση καί μπορεϊ νά δεϊ κανείς τίς 
Επιθυμιές καί τούς φόβους πού.άποκαλύπτουν τά πρόσωπά 
τους. Καί οΐ δυό θέλουν νά παίξουν, τό παιχνίδι ήταν 
δυνατό, γι'αύτό κι ό καυγάς Εχει τέτοια Ενέργεια. *0 
άνταγωνισμός ήταν Εντονος, άλλιώς δέν θάβγαιναν τέτοιες 
βρισιές. *0 νταής ξέρει ότι δέν μπορεϊ νά άναγκάσει τόν
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Αλλον νά παίξει, κι άκόμα κι άν ot άπειλες πετύχουν, τό 
άγόρι θά παίξει μέ μισή καρδιά κι ό νταής χρειάζεται 
αύτόν τόν παίχτη στό παιχνίδι, άλλιώς κι ή δίκιά του 
εύχαρίστηση Εξανεμίζεται. Καί ξέρει δτι άν τόν χτυπήσει 
δλο τό παιχνίδι θά χαλάσει, άπ'τή μιά γιατί ή έκσταση 
τοΟ άγώνα στηρλίζεται στίς προηγούμενες συμφωνίες κι 
άπ'τήν άλλη γιατί ot συμπαίκτες του, γιά νά δηλώσουν 
συμπαράσταση καί στόν συμπαίκτη καί στόν πορτορικάνο, 
θά φύγουν άπ'τό παιχνίδι. Μέ δλα αύτά φανερά γιά τήν 
εύστροφία τοΟ νταή, σηκώνει τά μάτια του, σφίγγει τά 
δόντια του καί χτυπάει έλαφρά τόν άλλον στό μπράτσο, 
"άντε γαμήσου" μορμουρίζει δ άλλος, διστάζει γιά λίγο 
καί φεύγει άπ'τό γυμναστήριο. Ot συμπαίκτες του τόν 
άναγκάζουν νά γυρίσει, μετά βρίζουν καί φωνάζουν "πέτα 
τή μπάλλα, ρέ μάγκα. ΜποροΟμε νά νικήσουμε έτσι κι 
άλλιώς"-άν καί χάνουν άπό τήν άρχή. Τό παιχνίδι 
συνεχίζεται, άλλά έχι χάσει σ'ένθουσιασμό, δ νταής 
φωνάζει καί βρίζει, σάν νά μήν άλλαξε τίποτα, τό 
πρόσωπό του δμως δείχνει δτι ή εύχαρίστηρή του έχει 
διαλυθεί. ‘Η μπάλλα πετάει μπρός-πίσω, ή χαμένη πλευρά 
είναι δριστικά χαμένη. *0 Επόμενος γύρος άρχίζει. Τό 
παιδί πού Εφυγε, γυρνάει καί στέκεται στήν πόρτα, Ενας 
άπ'τούς συμπαίκτες τουφωνάζει:"Μπές μέσα, γαμώτο"-" Όχι 
μάγκα". *Η άλλη δμάδα φωνάζει:"Έλα, Βέκο, δέν θά ξανα- 
πατήσουμε". Κι ό νταής, βαστάει τήν μπάλλα καί φωνάζει 
"Έλα, ρέ μαλάκα, άντε" καί τοΟ ρίχνει τή μπάλλα, δ 
άλλος τήν πετάει πίσω, δ νταής τήν ξαναπετάει 
σκούζοντας "Κουτορνίθι, κουτορνίθι, Ελα, μπές" δ άλλος 
πετάει τή μπάλλα καί μπαίνει στό γήπεδο, δ άγώνας 
γίνεται ξανά συναρπαστικό, ή παραβίαση σταματάει, καί 
στό τέλος φεύγουν δλοι μαζί συζητώντας έντονα.
Τώρα, πιά ήταν ή αίσθηση πού είχαν γιά μένα, τό 
δάσκαλό τους» Είχα άρνηθεϋ νά μπώ στή μέση στόν τσακωμό 
τους-καί Ετσι είχα βάλει τόν Εαυτό μου σέ σχέση μέ δτι 
συνέβαινε. Τό κάθε τί, σά συνέπεια, ήταν έγκεκριμένο-δ 
τσακωμός, ή φυγή-τό κάθε τί. Μά τότε, ποΟ είναι ή 
συνεργασία; Νομίζω δτι τό καθένα άπ'τά παιδιά ήξερε-δχι 
συνειδητά άλλά μέσα άπό μιά δυνατή διαίσθηση-δτι 
συνεργοΟσα στήν προσπάθεια τοΟ καθενός νά πετύχει μιά 
δρώσα Ενότητα Ατομικών καί κοινωνικών άναγκών, μία 
Ενότητα πού δέν μπορει νά έπιτευχθεΕ παρά μόνο δταν καί 
τά δύο αύτά σκέλη είναι ισοδύναμα. Τό κάθε παιδί, έχει 
τή δυνατότητα νά καταλάβει τήν άναγκαιότητα τής σχέσης 
μεταξύ τής δικιάς του εύχαρίστησης καί τοΟ κώδικα 
συμπεριφοράς πού τόν Ενώνει μέ τόύς άλλους σέ μιά 
κοινωνική δμάδα, κι αύτή ή άντίληψη είσήγαγε Ενα ήθικό 
στοιχεΕο στό παιχνίδι, γιατί αύτό είναι τελικά 
ήθικότητα: ή άναγκαιότητα ισορροπίας μεταξύ κοινωνικής 
καί άτομικής Εκπλήρωσης. Είναι ή Επίδραση τών "Αλλων 
στόν Ένα-τελικά μιά βιολογική άπαίτηση. "Οταν αύτή ή
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σχέση παύει νά εϋναι άναγκαία, ή "σωστή πράξη" δέν 
εϋναι πιά άρκετή καί έρχόμαστε ν'Αντιμετωπίσουμε τό 
γνωστά δίλλημα τών κενών τύπων, τών άνεπαρκών νόμων κλπ
01 άγώνες καί τά παιχνίδια, δχι μόνο τών παιδιών άλλά 
καί τών μεγάλων, δέν θά ήταν τόσο συναρπαστικόί, άν δέν 
ήταν άπλά άναγωγές τών στάνταρ τής κοινωνικής μας 
συμπεριφοράς στις βαθύτερες βιολογικές καί παθολογικές 
της βάσεις.
Θά ήθελα νά θίξω τό έρώτημα τών τάξεων καί τών 
μαθημάτων, περιγράφοντας μερικές άπ'τίς συναλλαγές μου 
μέ τόν Ραμόν, τόν 12χρονο πού δέν μποροΟσε νά διαβάσει. 
Ό  Ραμόν εϋχε έρθει σ'αύτή τή χώρα 6 χρονών καί πέρασε 
6 χρόνια στό δημόσιο, άλλά δέν ήξερε νά πεί ούτε τήν 
ώρα ούτε πότε ήταν τά γενέθλιά του ή τούς μήνες. Δέν τά 
λέω αύτά γιά νά κατηγορήσω τά δημόσια, dv καί δέν 
μπορεΐς καί νά τά παινέψεις. Προφανώς, δ Ραμόν εϋχε τά 
δικά του προβλήματα. Εϋχε μιά άδερφή, Ενα χρόνο 
μικρότερη (έρχόταν κι αύτή στό σχολείο) καί ή μητέρα 
του ήταν εύγενικό πρόσωπο. Ά ν  οΐ δυνατότητες τοΟ Ραμόν 
δέν ήταν μεγάλες, ήταν δπωσδήποτε μέσης διανοητικότητας. 
ΤΗταν ζωντανός καί κοινωνικός, άν καί πολλές φορές ήταν 
κακός μέ τόύς μικρότερους, δέν ήταν βίαιος άλλά ήθελε 
νά εϋναι συνεργάσιμος καί άκόμα καί τρυφερός. 'Αλλά 
πάντα ήταν μπλεγμένος σέ κάποιες φασαρίες καίμέ τήν 
παραμικρή πίεση κόντευε νά χάσει τήν έπαφή μέ τούς 
γύρω του. (Σημειώνω έδώ, δτι οΟτε δ Ραμόν ούτε κανένα 
άπ'τά παιδιά μέ προβλήματα μάθησης, έδιναν ποτέ 
άσκήσεις-έξετάσεις. Βαθμοί δέν ύπήρχαν. 'Αντίθετα, 
βρίσκαμε δτι προστατεύαμε τά παιδιά. Εϋχαν ύποφέρει 
πολύ άπ'τίς έπαχθεϊς συγκρίσεις τών·δημοσίων-γιά νά μήν 
πώ γιά δλη τήν κοινωνία-πού τό καθένα σταθερά μετρΟσε 
τήν δίκιά του αίσθηση ταπείνωσης μέ τό νά προσπαθεί νά 
ταπεινώσει κάποιον άλλον. Τά μαθήματα άνάγνωσης τοΟ 
Ραμόν γινόντουσαν ιδιαιτέρως καί συχνά μέ κλειδωμένη 
τήν πόρτα, δχι γιά νά κρατηθεί αύτφς μέσα, άλλά ot’ 
άλλοι έξω, μιά κι δ Ραμόν δέν τόλμαγε νά έκθέσει τήν 
τρομακτική έκταση τών άναγκών του στούς φίλους του, καί 
φυσικά δέν θά μποροΟσε νά μάθει τίποτα άν δέν έδειχνε 
τόν έαυτό του. *Η παρακάτω συνδιαλλαγή έγινε σέ μιά 
γωνιά τοΟ δωματίου, μόνοι μας, μιά άπ'τίς πρόσφατες 
συζητήσεις καί τήν γράφω έδώ γιά νά δώσω μιά πιό άκριβή 
εικόνα τής κατάστασής του.
Ρώτησα τόν Ραμόν, ποιό εϋναι πιό μεγάλο, μιά έπικράτεια 
ή μιά πολή κι αύτός μέ μιά φωνή γεμάτη αβεβαιότητα καί 
άνησυχία, λέει: "Μιάπόλη};^1 "Όχι,, οΐ^έπικράτειες 
εϋναι μεγαλύτερες. ‘Υπάρχουν άρκετες'ποΛεις σε μιά 
έπικράτεια. Σέ ποιά έπικράτεια εϋναι ή ΜΝέα ‘Υόρκη;"- 
Ναί, ποΟ;" Καί άπαντάει: "Στήν πάνω πόλη". Λίγο 
άργότερα, μιλούσαμε γιά προσκυνήματα (ήξερε δτι ot 
προσκυνητές εϋχαν περάσει τόν ώκεανό) τόν ρώτησα ποΟ



είναι ό 'Ατλαντικό καί μπορούσα νά καταλάβω άπ'τή φωνή 
του "*0 'Ατλαντικός;" ότι δέν είχε άκούσει ποίέ γι 
αύτόν. Τόν ρώτησα Αν είχε πάει γιά μπάνιο καμμιά φορά 
στό ΚόνεΟ-'Αιλαντ. " Έ  βέβαια, ρέ μάγκα" τοΟπα ότι 
αύτός ήταν ό 'Ατλαντικός, δ ίδιος πού είχαν περάσει ot 
προσκυνητές. Σάστισε κι εύχαριστήθηκε. Κοιτάξαμε ένα 
χάρτη κι άμέσως έδειξε τό Πουέρτο-ρίκο. (τό Πουέρτο- 
Ρίκο ήταν τό σημεϋο άναψορΑς σέ έρωτήσεις γεωγραφικές· 
Μήνες άργότερα, δταν ζωγράφισε Ενα αύτοσχέδιο χάρτη τής 
γής έτσι όπως θά φαινόταν άπό τό φεγγάρι, Λ Νότια 
'Αμερική ήταν προσανατολισμένη-καί σωστά-άπ'τήν σχέση 
του μέ τό τονισμένο καί σωστά τοποθετημένο Πουέρτο-Ρίκο, 
τή χώ(>α τών παιδικών του χρόνων καί έκεΐ πού άκόμα 
ζοΟσε ό πατέρας του).
Κοιτάζοντας τό εικονογραφημένο βιβλίο γιά τούς 
Προσκυνητές μέ ρωτάει:"*0 Θεός γεννήθηκε τό έτος 1, 
έτσι;"-"Έτσι; τί χρόνο έχουμε τώρα;"-"1964"-άλλά όταν 
τόν ρώτησα πόσα χρόνια είναι πού γεννήθηκε ό Χριστός, 
σκέφτεται καί μοΟ λέει:"Πολλά, πολλά, πολλά χρόνια 
πρίν".-"Mi πόσα;" "ΤρεΕς χιλιάδες! Όχι; Δύο χιλιάδες; 
Όχι;". Δέν έκανα γενικά προσπάθειες νά ξεκαθαρίζω 
τέΛιες φιλοσοφικές συγχίσεις σάν αύτή. Μιλούσαμε πολύ 
καί έρχόμαστε κοντά. ΜοΟ είπε πώς σκοτώθηκε ό θείος του 
σέ μιά μάχη στό Πουέρτο-Ρίκο. Δέν τόν έλεγε θείο, άλλά 
"ό Αδερφός μου" (ήταν άδερψός τής μάνας του). Τό σπαθί 
πού άνέφερε, πιθανότατα ήταν μασέτα . "..Καί τότε, ό 
Αλλος έχωσε τό σπαθί του έδώ Ακριβώς (δείχνοντας τό 
στήθος του) άλλά ό άδερφός μου τράβηξε πάνω τήν καρδιά 
του, ξέρεις...ξέρεις; Νά έτσι, ρέ μάγκα, δταν άναπνέεις 
ή καρδιά σου πάει μιά πάνω, μιά κάτω, έντάξει; Έ, δταν 
ό Αλλος έβαλε τό σπαθί, αύτός τράξε τήν καρδιά του πά\ω, 
έντάξει; Μάγκα, τόν έκανε ν'άστοχήσει καί μετά σήκωσε 
μιά τεράστια πέτρα (ό θεΕος του) καί τήν έσκασε πάνω 
του". ‘0 θείος τοΟ Ραμόν πέθανε 3 μέρες>'άργότερα σ'ένα 
νοσοκομείο, ό Αντίπαλός του άμέσως μετά τήν μάχη. *0 
Ραμόν συνέχισε νά μοΟ λέει γιά ένα δράμα πού είχε ή 
μάνα του κάνα δυό μήνες άργότερα, πού σηκώθηκε νά πιει 
νερό τή νύχτα κι εϋδε τόν'Άδερφό της νά κάθεται στό 
τραπέζι καί νά καπνίζει. Λιποθύμησε, καί μέ τά λεγόμενα 
τοΟ Ραμόν, άπό τότε έχει προβλήματα μέ τά μάτια της. 
Είχα χαρίσει στόν Ραμόν ένα μ=· άλο σημειωματάριο, 
έπειδή ήξερα ότι τοΟ Αρεσε νά σχεδιάζει κι εϋχε καί μιά 
κλίση σ'αύτό καί τοΟ ζήτησα νά μοΟ ζωγραφίσει μιά 
εικόνα τής κουζίνας. 'Εφτιαξε τόν νεροχύτη, τή σόμπα, 
τό τραπέζι, δύο πόρτες. Μιά εικόνα στόν τοΕχο, έναν 
Αντρα πού καθόταν καί 6 καπνός το0 τσιγάρου έφτανε στό 
ταβάνι. Καθώς φαινόταν ή μητέρα του είχε ήδη γεμίσει 
ένα ποτήρι νερό, γιάτί σχεδίασε τό ποτήρι στό. πάτωμα
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καί μιά μικρή λακούβα νερό δίπλα στήν πεσμένη φιγούρα 
μιάς γυναίκας κοντά στό νεροχύτη καί τό τραπέζι. Τά 
μαθήματα άνάγνωσης άρχισαν μ'αύτή τήν εικόνα. Ήξερε τό 
άλφάβητο καί μποροΟσε νά γράφει λέξεις άν κάποιος τοΟ 
τίς συλλάβιζε. ΤοΟ ζήτησα νά όνομάσει τά πράγματα τοΟ 
σχεδίου του καί τδκανε, ζητώντας μου νά συλλαβίζω τίς 
λέξεις. Καί μετά μαζί γράψαμε τρείς προτάσειςκάτω άπ* 
τήν είκόνα, παρμένες άπ'τή δίκιά του Ιστορία. Δέν τοΟ 
ζήτησα νά μοΟ τίς διαβάσει-, άν καί σέ Επόμενα μαθήματα 
συχνά ξανακοιτάγαμε τίς σελίδες τοΟ σημειωματάριου, πού 
άποτελοΟσε καί τό μεγαλύτερο μέρος τοΟ άναγνωστικοΟ του 
ύλικοΟ. Ot σελίδες του ήταν γεμάτες άπ'δτι έκεΓνος 
ήθελε νά λέει στίς κουβέντες μας:οικογενειακά συμβάντα, 
τί έκανε ή παρέα του, έρωτικά Ενδιαφέροντα, άνησυχίες 
κ.τ.λ. ΠοΟ καί ποΟ τοΟ Εκανα κι Ενα τυπικ ο μάθημα άλλά 
Εστω και γιά λίγα λεπτά-άρκετά αύστηρό. Ή  βοήθειά μου 
σ'αύτές τίς περιπτώσεις δέν ήταν νά τοΟ μεταδώσω 
γνώσεις άλλά νά τόν πιέσω Ετσι πού οϊ βαθύτερες 
δυσκολίες του νά βγοΟν στήν Επιφάνεια: θυμός, ντροπή, 
πανικός, τέλεια σύγχιση. ΜποροΟσε μετά νά καταλάβει δτι 
δεχόμουνα τόν θυμό του, δτι ήταν μιά εύλογη Εκφραση κι 
δτι δέν ήταν τό τέλος τοΟ κόσμου’ καί μποροΟσα ν'άντι- 
μετωπίσω τόν πανικό του καί τή ντροπή του, δχι φυσικά 
μιλώντας του γι'αύτά, άλλά θεωρώντας τα σάν μέρη τής 
Επμείρία προόδου του καί βοηθώντας τον Ετσι πού μόνος 
του νά άνακαλύψει τούς τρόπους νά διαμορφώσεις αύτές 
τίς συγκινήσεις πού συνήθιζαν νά καταστρέφουν τίς 
μικρές του Επιτυχίες.
Τά μαθήματα αύτά γινόντουσαν τό πρωί. Σπάνια κρατοΟσαν 
πάνω άπό μιά ώρα, μερικές φορές ήταν πολύ σύντομα κι 
άλλες δέν γινόντουσαν καθόλου. Ή  άπόφαση, τελικά, ήταν 
τοΟ Ραμόν, άν καί γώ ποτέ δέν δίστασα νά τόν φωνάξω άπ' 
τήν μεριά μου. ‘Υπήρχαν πολλοί λόγοι, πού ήθελα μερικές 
φορές νά γίνει τό μάθημα καί σ'αύτ£ τίς περιπίώσεςς θά 
τοΟλεγα νάρθει μαζί μου. 'Αλλά, μιά καί ήξερε δτι δέν 
θά τόν πίεζα, ή δέν θά τόν κρατοΟσα παραπάνω άν δέν 
ήθελε, ot συνδιαλλαγές μας ήταν πιό πολύ σάν δυό παιδί 
παιδιών ή δυό μεγάλων πού διαφωνοΟν γιά τό τί θά κάνοΐΛ»- 
διαφωνίες πού δταν τούς δοθεί ή κατάλληλη προσοχή,μετά- 
τρέπονται στό μέτρο μέ τό δποϋο άνακαλύπτουμε τίς 
πραγματικές μας Επιλογές. Ή  μπορει νά λεχθεί κι Ετσι: 
μέσα άπ'τή σύγκρουση καί τήν άνταλλαγή προτεινομένων 
Επιθυμιών, ή κατάσταση γίνεται πραγματική καί ή Επιλογή 
είναι Ενα σημαντικό γεγονός. Έτσι δπως Επαιρνα τίς 
Επι^υμιές μου σοβαρά, ήταν άναγκασμένος ν'άντιμετωπίσει 
τίς δικές μου. Τό κρίσιμο σημείο, βέβαια, ήταν δτι οϊ 
ΕπιθυμιΕς μου, σέ τέοιου εϋδους πράγματα, δέν είχαν 
μεγαλύτερη σπουδαιότητα άπ'τίς δικές του καί δέν άντι- 
μετωπίζονταν μέ βία.
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Δεν υπάρχει χώρος νά δώσω πιό πολλές λεπτομέρειες άπ'τά 
μαθήματα άνάγνωσης μέ τόν Ραμόν. *Η βασική θέση-καί δέν 
μπορώ νά μήν τήν ξανατονίσω-εΓναι δτι τό νά μαθαίνεις ν 
νά διαβάζεις δέν είναι δύσκολο. Μπορεΐ νά τεθεί σάν 
άξίωμα δτι δποτε Βνα παιδί έχει πρόβλημα μέ τήν άνά- 
γνωση, εΓναι άναμχρισβήτητα άπό κάποιο βαθύτερο πρόβλημα 
τής ζωής του. Δέν εΓναι ποτέ "πρόβλημα άνάγνωσης". *Η 
αΕτία γι'αύτό βρίσκεται άπλά στό δτι ή γραφή δέν εΓναι 
παρά μία προέκταση τοΟ λόγου.
‘Οπωσδήποτε ή δυνατότητα τής άνάγνωσης εΓναι στηριγμένη 
στήν άπόκτηση κι άλλων Ικανοτήτων, άλλά αύτές εΓναι 
τόσες (δ Τολστόϊ τό ύπογραμμίζει συνέχεια) πού Ενα 
παιδί μπορεΐ νά διδάξει Ενα άλλο καί δέν θά χρειαστεί 
πάνω άπό έξη μέ δκτώ βδομάδες. *Η άληθινή άνάγνωση 
άρχίζει μόλις τό παιδί μπορεΐ νά διαβάσει τίς λέξεις 
δυνατά μέ τόν κατάλληλο τονισμό, πράγμα πού εΓναι άπλά 
ή μουσικότητα τοΟ κοινοί) λόγου. Σ'αύτό τό σημείο τό 
παιδί θά έχει κάνει μιά κινητική-αίσθητική ταύτηση μέ 
τόν γραπτό λόγο. Άκόμα κι δταν θά διαβάζει σιωπηρά θά 
άρχίσει νά άποκτάει τήν έμπειρία τής^δλότητας τών 
ματιών, τοΟ λάρυγγα καί τών αύτιΟν, γιατί άφοΟ τά 
αισθητικά δεδομένα εΓναι δπτικά, μέχρι Ενα βαθμό θά 
"λέει" καί θά "άκούει" τίς λέξεις.
Σ'αυτό τό σημείο, δέν θά τοΟ μένει καμμιά άμφιβολία δτι 
ot γραμμένες λέξεις εΓναι μιά μορφή δμιλίας. Θά άνα- 
καλύφει δτι τό διάβασμα Εχει τά [δια προνόμια μέ άλλες 
κοινωνικές πράξεις: τήν πρόκληση, τήν άνταπόκριση, τήν 
άνάπτυξη, τήν Ικανοποίηση κ.τ.λ. Ά ν  κάποιος έπιθυμοΟσε 
νά καταστρέφει αύτή τήν έμφυτη όργανική άκεραιότητα, τό 
καλύτερο πού θάχε νά κάνει θάταν νά υΙοθετήσει τίς 
τεχνικές πού χρησιμοποιούνται κανονικά γιά τή 
διδασκαλία τής άνάγνωσης: α) άντιμετώπιση άπλά σάν 
Ικανότητα β) δημιουργία φεύτικων διαχωρισμών μεταξύ 
όμιλίας καί γραπτοΟ. Καί θά γυρίσω στόν Ραμόν γιά νά 
έξηγήσω τί έννοώ. Στήν ήλικία τών 7, μόλις εΓχε 
έγκατασταθεΐ στήν 'Αμερική, δ Ραμόν μποροΟσε καί 
διάβαζε Ισπανικά. Στά 12, δέν μποροΟσε νά διαβάσει 
οΟτε 'Ισπανικά, ούτε Αγγλικά. *Η κοινωνική "ζωή" τοΟ 
διαβάσματος εΓχε καταστραφεΐ γι αύτόν. Ένα παιδί πού 
μπορεΐ νά διαβάσει θά πει, μέ έκτίμηση· τών τυπωμένων 
λέξεων: "Αύτός εΓναι λόγος, σάν τόν λόγο όλων μας. Οι 
λέξεις εΓναι δικές σου καί δικές μου. Τό νά τίς βλέπεις 
εΓναι σάν νά τίς άκοΟς. Τό νά τίς καταλαβαίνεις·πάει νά 
πει δτι τίς κατέχεις. Γιά νά τίς κατέχεις, τίς 
χρησιμοποιείς. Τό νά τίς χρησιμοποιείς σημαίνει δτι 
εΓσαι δλο καί πιό βαθιά μέσα στή ζωή τοΟ κόσμου". Ό  
Ραμόν, κοιτώντας τό τυπωμένο χαρτί, τό μέτωπό του 
ζάρωνε, τά χείλια του Ετρεμαν-θυμός, νευρωτική ή 
ήλιθιότητα καί ντροπή τόν Επνιγε-φαινόταν νά λέει "Αύτό
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Ανήκει στούς δασκάλους/ δχι σέ μένα. Δέν είναι όμιλία, 
είναι καθήκον. Δέν έννοεϊται δτι τό κατέχω, άλλά τό 
παριστάνω καί βαθμολογούμαι. Καί τελικά, άνήκει στούς 
Άμερικάνους, πού μέ Αποξενώνουν καί 6έν θέλουν νά 
γνωρίσω βαθύτερα τίς ζωές τους. Γιατί νά τούς άφήσω νά 
μέ δοΟν νά Αποτυχαίνω; Θά τα έγκαταλείφω άπ'τήν άρχή- 
Αρχή". Καί γιά νά χειροτερέψει τά πράγματα, τήν ώρα 
πού σκεφτόταν αύτά καί βασανιζόταν, θυμόταν πολύ καλά 
δτι στά .7 του διάβαζε τίς κάρτες τοΟ πατέρα τουτένα 
μικρό γεγονός πού μοΟ Αποκάλυψε μόνο δταν είχα κερδίσει 
τελείως τήν έμπιστοσύνη του. Τό πράβλημά μας μέ τόν 
Ραμόν, τότε, ήταν νά δημιουργήσουμε μιά κατάσταση μέσα 
στήν όποια τό διάβασμα νά πάρει τίς πραγματικές του 
διαστάσεις. Προσπάθησα νά δείξω πώς έγινε κι ίσως 
Αξίζει νά έπαναλάβω δτι δλο τό χρόνο δέν χρησιμοποιήσαμε 
βιβλία-κι 6 Ραμόν κέρδισε μιάμιση τάξη στήν Ανάγνωση. 
'Ηταν Ακόμα πιό πίσω Από τούς συνομήλικούς του, Αλλά 
είχε νικήσει τόν τρόμο τής άποτυχίας πιά. Φοβάμαι δτι 
έδωσα μιά πρόχειρη καί δχι ισορροπημένη εικόνα τοΟ 
σχολείου.
'Ενώ 6 Ραμόν, γιά παράδειγμα, ήταν χρόνια πίσω στή 
δουλειά τοϋ, άλλα παιδιΑ ήταν έντυπωσιακά μπροστά. 
Άκόμα άπό τάξη σέ τάξη, πόλλά πράγματα παραμένουν 
σταθερα καί μπορεϊ νά διαφαίνονται άπ'αύτά πού 
περιέγραψα. Εϋναι κύρια αύτά: τιμιότητα καί εύθύτητα 
στίς σχέσεις* ή Απουσία τοΟ ΑκαδημαΐκοΟ Ανταγωνισμού’ 
ή σπουδαιότητα πού δίνεται στίς κοινές συζητήσεις πού 
εϋναι πάντα ό πρωταρχικός τρόπος πού τό παιδί έπι- 
κοινωνεΐ καί μεγεθύνει τήν αίσθηση τοΟ κόσμου μέσα του* 
ή χαρά, ό θόρυβος, ή ήσυχία.
Εϋναι κι Αλλα αύτά πού θΑθελα νά πώτδτι τά παιδιά δέν 
"ντύνονται" γιά τό σχολείο, άλλά φορΑν τά ρούχα πού 
ΦορΑν δταν παίζουν-τά παιδιά εϋναι ένα πολύχρωμο κι 
άκατάστατο πανηγύρι κι εϋναι πιό ζωντανά κι έλεύθερα 
έτσι* δτι ή μέρα δέν ξεκινάει μ*ένα κουδούνι, άλλά μ* 
ένα Ανακατεμένο στρίφογύρισμα, δάσκαλοι καί μαθητές 
μιλΑν γιΑ τά χτεσινοβραδυνά, ένας διακριτικός καί 
γεμΔτος έπιθυμίες τρόπος γιά ν'άρχίοουν έξη ώρών 
έπεισόδια μαζί...
Άπ'τό νάδώσω δλες- αύτές τίς λεπτομέρειες δμως, προτιμώ 
νά τονίσω Απλά τό γεγονός δτι δλες αύτές ot έξάρσεις 
μάθησης, οΐ μεγάλες Αλλαγές στήν προσωπικότητα καί ή 
εύτυχία, δέν έξαρτήθηκαν άπ'τό διδασκαλικό ύλικό, 
περίτεχνες μέθοδες διδασκαλίας ή κανένα θεσμοθετημένο 
άριστοτεχνικά προσωπείο. Όλα δσα χρειάζονται εϋναι 
ένας μικρός χώρος, καλοί δάσκαλοι, καί πολλή άγάπη γιά 
τά παιδιά. Καί αύτά δέν χρειάζονται πολλά λεφτά. Δέν 
άπαιτοΟν πιό πολλή έρευνα. Μπορούν νά βρεθούν εύκολα 
στήν πόλη τής Νέας ‘Υόρκης.




