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1

Θεμέλια για την ειρήνη

Εισαγωγή

Φαίνεται περίεργο και κάπως ασυμβίβαστο με τη γενικότερη 
μανία της εποχής μας για εξειδίκευση, να καλούμαι εγώ να 
μιλήσω για την ειρήνη, ένα θέμα που αν είχε αναχθεί σε ειδικό 
μάθημα θα ήταν το υψηλότερο όλων, γιατί απ’ αυτό εξαρτάται 
η ίδια η ζωή της ανθρωπότητας, καθώς και η πρόοδος ή η 
καταστροφή ολόκληρου του πολιτισμού μας.

Και πραγματικά είναι πολύ περίεργο το ότι δεν υπάρχει μια 
επιστήμη της ειρήνης, αν σκεφτούμε ότι η επιστήμη του πολέ
μου είναι ιδιαίτερα προχωρημένη, τουλάχιστον σε ότι αφορά 
τους εξοπλισμούς και τη στρατηγική. Σαν συλλογικό ανθρώπι
νο φαινόμενο πάντως, κι αυτός 0 ίδιος ο πόλεμος περικλείει 
ένα μυστήριο, γιατί ενώ όλοι οι λαοί της γης αναθεματίζουν 
τον πόλεμο σαν το φοβερότερο των δεινών, αυτοί οι ίδιοι εί-

1. Η διάλεξη αυτή δόθηκε το 1932 στη Γενεύη, στο Διεθνές Γραφείο για την 
Παιδεία.
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ναι που ξεκινούν τους πολέμους και που πρόθυμα συμμετέ
χουν σ’ αυτούς. Όταν πρόκειται για φυσικές καταστροφές 
πολλοί είναι εκείνοι που αφοσιώνονται στην αναζήτηση των 
κρυφών αιτίων τους. Ο πόλεμος είναι ανθρώπινο φαινόμενο 
και θα ’πρεπε γ ι’ αυτό να είναι πιο άμεσα προσιτό στην αν
θρώπινη διερεύνηση. Το γεγονός ότι τελικά δεν είναι αποδει- 
κνύει ότι το φαινόμενο αυτό συνδέεται με σύνθετους και έμμε
σους παράγοντες, η μελέτη των οποίων αξίζει να αποτελέσει 
αντικείμενο μιας σοβαρής επιστήμης.

Είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι ο άνθρωπος κατάφερε 
να ξεδιαλύνει τόσα μυστήρια της φύσης, να ανακαλύψει κρυμ
μένες ενέργειες και να τις υποτάξει στη δική του χρήση, 
σπρωγμένος τόσο από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης όσο 
και από τη βαθιά ριζωμένη τάση του να μάθει και να κατακτή
σει τη γνώση. Παράλληλα όμως άφησε ένα τεράστιο κενό σ’ 
ότι αφορά τη γνώση και τη χρησιμοποίηση της δικής του εσω
τερικής ενέργειας. Αυτός ο αφέντης και κύριος του φυσικού 
κόσμου δεν κατάφερε να δαμάσει τις δικές του ορμές που με το 
πέρασμα των αιώνων συσσωρεύτηκαν και οργανώθηκαν χαλα
ρά σε διάφορες μεγάλες ανθρώπινες ομάδες. Αν ζητούσαμε 
από τον άνθρωπο μια εξήγηση σ’ αυτό το αίνιγμα, δε θα μπο
ρούσε να μας δώσει μια σαφή απάντηση. Όσο για την ειρήνη 
συγκεκριμένα, ποτέ δεν στάθηκε αντικείμενο της οργανωμένης 
και συστηματικής μελέτης που ονομάζουμε επιστήμη. Αντίθε
τα μάλιστα, ανάμεσα στις αμέτρητες ιδέες που απαρτίζουν την 
ανθρώπινη γνώση δεν συγκαταλέγεται καμιά σαφώς έννοια 
της ειρήνης.

Πόλεμος και Ειρήνη

Αυτό που συνήθως εννοούμε με τη λέξη ειρήνη είναι την 
λήξη του πολέμου. Πρόκειται όμως για έναν αρνητικό καθορι
σμό που είναι ανεπαρκής για να περιγράφει την πραγματική 
ειρήνη. Κι όχι μόνο αυτό: αν λάβουμε υπ’ όψη μας το φαινο
μενικό σκοπό ενός πολέμου, η ειρήνη, υπ’ αυτή την έννοια, δεν
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είναι παρά η οριστική εδραίωση ενός πολεμικού θριάμβου. 
Πράγματι στα αρχαία χρόνια ο πόλεμος είχε σαν στόχο την 
εδαφική κατάκτηση και τη συνακόλουθη καθυπόταξη των 
λαών.

Παρά το γεγονός ότι ο «χώρος» του ανθρώπου δεν είναι πια 
το φυσικό περιβάλλον αλλά η κοινωνική οργάνωση που στηρί
ζεται σε οικονομικές δομές, η εδαφική κατάκτηση εξακολουθεί 
να θεωρείται σαν το πραγματικό αίτιο των πολέμων και τα 
πλήθη ξεκινάνε ακόμα για τον πόλεμο παρασυρμένα από κα
τακτητικά όνειρα.

Ας αναρωτηθούμε τώρα: γιατί τόσοι άνθρωποι ξεκινάνε ν’ 
αντιμετωπίσουν το θάνατο όταν η πατρίδα τους απειλείται με 
εισβολή κάποιου ξένου; Και γιατί όχι μόνον οι άνδρες αλλά 
και τα γυναικόπαιδα τρέχουν να υπερασπίσουν τη χώρα τους; 
Επειδή φοβούνται αυτό που μετά τον πόλεμο θα ακολουθήσει 
κάτω από το όνομα της ειρήνης.

Η ιστορία μας διδάσκει ότι ειρήνη σημαίνει για το νικημένο 
τη βίαιη υποταγή του στον εισβολέα μόλις ο τελευταίος εδραι
ώσει τη νίκη του- σημαίνει ότι ο νικημένος θα χάσει κάθε τι 
που αγαπάει, και θα πάψει να χαίρεται τους καρπούς των μό
χθων του και των κατακτήσεων του. Ο νικημένος είναι ανα
γκασμένος να κάνει θυσίες σαν να ήταν ο μόνος ένοχος και 
άξιος τιμωρίας, μόνο και μόνο επειδή νικήθηκε. Στο μεταξύ οι 
νικητές ασκούν αλαζονικά τα δικαιώματα που θεωρούν ότι 
κέρδισαν πάνω στο νικημένο λαό που παραμένει το μεγάλο 
θύμα της καταστροφής. Αυτές οι συνθήκες μπορεί μεν να δεί
χνουν πράγματι το τέλος των εχθροπραξιών, σίγουρα όμως 
δεν μπορούν να ονομαστούν ειρήνη. Αντίθετα μάλιστα το 
πραγματικό ηθικό πρόβλημα γεννιέται από αυτήν ακριβώς την 
κατάσταση.

Αν μου επιτρέπεται μια παρομοίωση, θα συνέκρινα τον πό
λεμο με το κάψιμο ενός παλατιού γεμάτου πολύτιμους θησαυ
ρούς και έργα τέχνης. Όταν το παλάτι έχει γίνει πια ένας 
σωρός καπνισμένα ερείπια, η φυσική καταστροφή έχει ολοκλη
ρωθεί- τα ερείπια όμως κι ο καπνός που δεν σ’ αφήνει ν’ ανα-
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σάνεις είναι σαν την ειρήνη όπως την εννοεί συνήθως ο 
κόσμος.

Είναι το ίδιο είδος ειρήνης που ακολουθεί την αρρώστια, 
όταν το σώμα του ανθρώπου, αφού δώσει τη μάχη ανάμεσα 
στις ζωτικές δυνάμεις του και τους μικροβιακούς εισβολείς, 
τελικά χάνει τον πόλεμο και πεθαίνει. Πολύ εύστοχα τότε εκ
φράζουμε την ελπίδα ότι ο νεκρός άνθρωπος θα αναπαυθεί εν 
ειρήνη. Πόση διαφορά όμως ανάμεσα σ’ αυτή την ειρήνη και 
την ειρήνη της καλής υγείας.

Το γεγονός ότι ονομάζουμε λανθασμένα τη μόνιμη κατάκτη- 
ση των πολεμικών στόχων «ειρήνη», μας εμποδίζει να αναγνω
ρίσουμε το δρόμο της σωτηρίας, το μόνο δρόμο που θα μας 
οδηγούσε στην ειρήνη. Και δεδομένου ότι η ιστορία κάθε λαού 
πάνω στη γη σημαδεύεται από διαδοχικά κύματα τέτοιων 
θριάμβων και αδικιών, όσο διαρκεί αυτή η βαθιά παρεξήγηση, 
η ειρήνη θα είναι απρόσιτη στον άνθρωπο. Δεν μιλώ μόνο για 
το παρελθόν γιατί και σήμερα ακόμη η ζωή των ανθρώπων 
που δεν βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, δείχνει την απο
δοχή της κατάστασης που δημιουργείται ανάμεσα στο νικητή 
και το νικημένο. Ο πρώτος καταστρέφει ανελέητα και ο δεύτε
ρος καταριέται την τύχη του σαν τους διαβόλους και τους κο
λασμένους στην Κόλαση του Δάντη. Βρίσκονται και οι δύο 
μακριά από τη θεϊκή επίδραση της αγάπης, έχουν χάσει για 
πάντα την παγκόσμια αρμονία που γι’ αυτούς έγινε κομμάτια. 
Κι αυτή η αλυσίδα των γεγονότων συνεχίζει να επαναλαμβά
νεται γιατί όλοι οι λαοί στάθηκαν διαδοχικά και νικητές και 
νικημένοι, όλοι σπατάλησαν τις ενέργειες τους σ’ αυτό το δι
πλό παιχνίδι της τύχης τους μέσα στην πορεία των αιώνων.

Οφείλουμε να φέρουμε στο φως τη βαθιά διαφορά, τους αν
τίθετους ηθικούς στόχους της ειρήνης και του πολέμου. Αν δεν 
το κάνουμε αυτό θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε τυφλοί, θύ
ματα των ψευδαισθήσεων μας και ενώ θα ψάχνουμε για την 
ειρήνη δεν θα συναντάμε παρά φονικά όπλα και καταστροφές. 
Η ιδέα της πραγματικής ειρήνης φέρνει στο μυαλό μας το 
θρίαμβο της δικαιοσύνης και της αγάπης ανάμεσα στους αν
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θρώπους και το χτίσιμο ενός καλύτερου κόσμου όπου θα βασι
λεύει η αρμονία. Ωστόσο ο προσανατολισμός της σκέψης μας 
προς μια σαφή διάκριση της ειρήνης από τον πόλεμο δεν είναι 
παρά ένα ξεκίνημα. Για να ξεκαθαριστεί σωστά το θέμα αυτό 
απαιτείται, όπως και σε οποιοδήποτε άλλο, μια θετική διαδι
κασία διερεύνησης. Υπάρχει όμως πουθενά, σ’ ολόκληρο τον 
κόσμο, ένα εργαστήριο όπου να προσπάθησε ο άνθρωπος να 
ανακαλύψει ένα μέρος έστω της αλήθειας, να φέρει στο φως 
κάποιο θετικό παράγοντα πάνω στο πρόβλημα της ειρήνης;

Είναι αλήθεια πως έχουν γίνει διασκέψεις διαπνεόμενες από 
τα υψηλότερα συναισθήματα και τις ειλικρινέστερες ευχές για 
την ειρήνη. Ποτέ όμως δεν θ’ ανακαλύψουμε στέρεες και θεμε
λιακές έννοιες για τη μελέτη που θα μας επιτρέψει να ξεδιαλύ
νουμε και να κατανοήσουμε τα αίτια αυτού του φοβερού αι
νίγματος, αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε μπρο
στά σ’ ένα πραγματικό ηθικό χάος. Αυτός είναι ο πιο κατάλλη
λος όρος για να περιγράφουμε μια κοινωνική κατάσταση όπου 
ο άνθρωπος που ανακαλύπτει ένα επικίνδυνο μικρόβιο και το 
προφυλαχτικό εμβόλιο που θα σώσει πολλές ανθρώπινες ζωές 
επιβραβεύεται και αναγνωρίζεται πολύ λιγότερο από εκείνον 
που ανακαλύπτει καταστροφικές τεχνικές και συγκεντρώνει 
όλες του τις διανοητικές δυνάμεις προς την εκμηδένιση ολό
κληρων λαών. Οι έννοιες της αξίας της ζωής και οι ηθικές 
αρχές που διέπουν την κάθε περίπτωση είναι τόσο διαμετρικά 
αντίθετες που θα ’πρεπε να εξετάσουμε σοβαρά την υποψία 
μήπως η συλλογική προσωπικότητα του ανθρώπινου είδους 
πάσχει από κάποιο αλλόκοτο είδος σχιζοφρένειας.

Υπάρχουν, σίγουρα, κεφάλαια της ανθρώπινης ψυχολογίας 
που δεν έχουν γραφτεί ποτέ και δυνάμεις που δεν τις ελέγχου
με και που προοιωνίζουν φοβερούς κινδύνους για την ανθρω
πότητα.

Αυτοί οι άγνωστοι παράγοντες πρέπει ν’ αποτελέσουν αντι
κείμενο επιστημονικής έρευνας. Η ιδέα της έρευνας υποδηλώ
νει την ύπαρξη κρυφών ή φαινομενικά άσχετων παραγόντων 
που απέχουν πολύ από τα τελικά τους αποτελέσματα. Τα αίτια
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του πολέμου δεν μπορεί να πηγάζουν από τα πολύ γνωστά και 
καλά μελετημένα φαινόμενα, όπως είναι οι κοινωνικές αδικίες 
που υφίστανται οι εργαζόμενοι στην οικονομική παραγωγή ή οι 
συνέπειες ενός πολέμου μέχρις εσχάτων, γιατί αυτά τα κοινωνι
κά φαινόμενα είναι τόσο φανερά και αναγνωρίσιμα κάτω από 
το φως της πιο στοιχειώδους λογικής, που δεν είναι δυνατό να 
τα θεωρήσουμε σαν τα βαθιά κρυμμένα ή μυστηριώδη αίτια του 
πολέμου. Είναι μάλλον η άκρη του φυτιλιού, το τελευταίο μέ
ρος που ανάβει μόλις πριν την τελική έκρηξη του πολέμου.

Κοιτάξτε, για παράδειγμα, την ιστορία ενός φαινομένου 
ανάλογου με τον πόλεμο, ενός φαινομένου του ιατρικού τομέα 
που παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες. Μιλάω για την πα
νούκλα, μια μάστιγα ικανή ν’ αποδεκατίσει ή και να εξαφανίσει 
ολόκληρους λαούς, μια επιδημία που στάθηκε άλλοτε κατα
στροφική ακριβώς επειδή μαινόταν ανεμπόδιστη μέσα στα σκο
τάδια της άγνοιας που την περιέβαλλε. Η πανούκλα αναχαιτί
στηκε μόνον όταν τα κρυφά της αίτια αποτέλεσαν αντικείμενο 
επιστημονικής έρευνας.

Ό πως ακριβώς οι πόλεμοι, οι επιδημίες της πανούκλας ξε- 
σπούσαν σποραδικά και εντελώς απρόβλεπτα. Επιπλέον η πα
νούκλα έφευγε μόνη της, χωρίς ενεργητική παρέμβαση εκ μέ
ρους των ανθρώπων που δεν είχαν ιδέα τι την προκαλούσε και 
τη φοβόντουσαν σαν μια φοβερή θεϊκή τιμωρία που σκόρπιζε 
καταστροφές ανάλογες μ’ αυτές του πολέμου, σύμφωνα με την 
ιστορία. Η πανούκλα όμως προκαλούσε πιο πολλούς θανάτους 
και οικονομικές καταστροφές από τους πολέμους και, σαν τους 
πολέμους έπαιρνε συχνά τ’ όνομα της από κάποιο μεγάλο ιστο
ρικό πρόσωπο. Έτσι τα χρονικά του ανθρώπινου είδους ανα
φέρουν το λοιμό του Περικλέους, του Μάρκου Αυρήλιου, του 
Κωνσταντίνου, του Γρηγορίου του Μεγάλου. Στο δέκατο τέ
ταρτο αιώνα μια επιδημία πανούκλας στην Κίνα προκάλεσε το 
θάνατο δέκα εκατομμυρίων ανθρώπων. Η ίδια τρομερή επιδη
μία σάρωσε τη Ρωσία, τη Μικρά Ασία, την Αίγυπτο και την 
Ευρώπη, απειλώντας να αφανίσει ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Ο Γουέλς αναφέρει ότι κατά τους υπολογισμούς του Χέκερ, ο
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συνολικός αριθμός των νεκρών ξεπερνούσε τα εικοσιπέντε 
εκατομμύρια -  ένας φοβερός αριθμός που κανένας πόλεμος, 
ούτε κι αυτός του 1914-18, δεν τον έχει φτάσει.. Αυτά τα φοβε
ρά χρόνια, όπου η παραγωγική δουλειά ήταν σχεδόν ανύπαρ
κτη, έφεραν πίσω τους άλλα αφάνταστα δεινά. Η μάστιγα της 
πείνας ακολούθησε την πανούκλα και καταποδιαστά ένα κύμα 
τρέλλας γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που επέζησαν 
ήταν ψυχικά ανάπηροι. Αυτή η τελευταία πληγή δυσκόλεψε 
ακόμη περισσότερο την επάνοδο στην κανονική ζωή και καθυ
στέρησε την δημιουργική εργασία που είναι απαραίτητη για 
την κοινωνική πρόοδο.

Είναι ενδιαφέρον να μάθουμε τις διάφορες ερμηνείες που 
έδωσαν οι άνθρωποι σ’ αυτή την φοβερή μάστιγα και τους 
τρόπους που χρησιμοποίησαν για να αμυνθούν σ’ αυτό τον 
«πόλεμο» που εξαπόλυσε εναντίον τους η φύση. Στον Όμηρο 
και το Λίβιο και μέχρι τα Λατινικά Χρονικά του Μεσαίωνα η 
εξήγηση είναι πάντα μία: η επιδημία προκαλείται από κακούς 
ανθρώπους που δηλητηριάζουν τους άλλους. Περιγράφοντας 
την πανούκλα του 189 μ.Χ. ο Δίων Κάσσιος λέει ότι είχαν 
στρατολογηθεί και πληρωθεί κάποιοι κακοποιοί να εξακοντί
ζουν δηλητηριώδες βελόνες σ’ όλους τους λαούς της Αυτοκρα
τορίας. Την εποχή του Πάπα Κλήμη Στ' πολλοί Εβραίοι κατη- 
γορήθηκαν ότι διέδιδαν την πανούκλα και θανατώθηκαν. Κα
τά την πολιορκία της Νεάπολης η πανούκλα θέρισε τετρακό
σιες χιλιάδες κατοίκους της πόλης -  ολόκληρο σχεδόν τον πλη
θυσμό -  και τα τρία τέταρτα περίπου, των στρατευμάτων που 
πολιορκούσαν την πόλη. Οι Ναπολιτάνοι ήταν σίγουροι πως 
τους είχαν δηλητηριάσει οι Γάλλοι και αντιστρόφως. Περισσό
τερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ντοκουμέντα που φυλάσ
σονται στην Biblioteca Ambrosiana του Μιλάνου και περιγρά
φουν την σύσταση ειδικών δικαστηρίων για τη δίκη δύο ύπο
πτων δηλητηριαστών, και την εκτέλεση τους προς παραδειγμα
τισμό του λαού. Είναι μια από τις λίγες περιπτώσεις όπου έγι
νε μια νόμιμη δίκη για να εμποδιστεί ο εξαγριωμένος από τους 
θανάτους λαός, να επιβάλλει τη δική του εκδικητική δικαιοσύ
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νη. Τα πρακτικά της δίκης που έχουν διατηρηθεί στα κρατικά 
αρχεία σύμφωνα με τους κανόνες, έχουν μελετηθεί από πολ
λούς ερευνητές και ερμηνεύτηκαν με πολλούς τρόπους.

Είναι δύσκολο για μας σήμερα να φανταστούμε πως μια επι
δημία μπορεί να θεωρηθεί σαν δολοφονική απόπειρα και πως 
είναι δυνατόν να δικαστούν οι υποτιθέμενοι αυτουργοί της σε 
κανονικό δικαστήριο. Μας φαίνεται εντελώς παράλογη η ιδέα 
να κατηγορηθούν δύο άνθρωποι σαν υπεύθυνοι για τους αμέ
τρητους θανάτους που προκάλεσε η πανούκλα. Όσο όμως κι 
αν αυτό μας φαίνεται παράλογο, κάτι παρόμοιο δεν συμβαίνει 
και στον πόλεμο; Δεν είναι κι εδώ οι άνθρωποι έτοιμοι να 
φορτώσουν αυτή την πανανθρώπινη μάστιγα σε κάποιο άτομο 
-  τον Κάιζερ, την τσαρίνα, τον Ρασπούτιν, το δολοφόνο του 
Αρχιδούκα στο Σαράγεβο ή οποιονδήποτε άλλον σκεφτούν;

Στα χρόνια της πανούκλας μήπως δεν μαζευόταν ο κόσμος 
στις δημόσιες πλατείες και τις εκκλησίες με την ελπίδα ότι. έτσι 
θα σωθεί, αγνοώντας ότι το μόνο που πραγματικά έκανε ήταν 
να μεταδίδει την αρρώστια; Κι όταν τελείωνε η επιδημία, δεν 
άρχιζαν οι επιζώντες με χαρά την καινούργια ζωή τους με την 
ευτυχισμένη βεβαιότητα πως τα βάσανα που τράβηξαν ήταν 
μια απαραίτητη δοκιμασία του ανθρώπου και ίσως η τελευ
ταία που θα γνώριζε; Μήπως τα μέσα στα οποία καταφεύγου
με σήμερα για να αποτρέψουμε τον πόλεμο δεν θυμίζουν τις 
ελπίδες και τα ψεύτικα γιατρικά αυτών των μακρινών εποχών;

Οι συμμαχίες του τελευταίου πολέμου είχαν σαν σκοπό την 
εξισορρόπηση των δυνάμεων στην Ευρώπη για την αποφυγή 
του πολέμου. Στην πραγματικότητα όμως οι συμμαχίες αυτές 
προετοίμασαν το έδαφος για μια μεγαλύτερη καταστροφή, δε
δομένου ότι πολλά κράτη μπήκαν αναγκαστικά μέσα στη διένε
ξη εξ’ αιτίας των υποσχέσεων που είχαν δώσει σε άλλα έθνη. 
Ακόμα κι αν όλα τα έθνη της γης σχημάτιζαν σήμερα μια γενι
κή συμμαχία για να αποφύγουν την ένοπλη σύγκρουση, θα 
εξακολουθούσαν να είναι όσο πάντοτε τυφλά στα βαθύτερα 
αίτια του πολέμου. Κι επιπλέον θα υπήρχε πάντα η πιθανότη
τα ενός πολέμου σε παγκόσμια κλίμακα δεδομένου ότι και πά
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λι οι άνθρωποι θα άρχιζαν να ελπίζουν ότι θα φέρουν την 
πραγματική ειρήνη, ότι θα βρουν την οριστική λύση, πολεμών
τας αυτό τον τελευταίο πόλεμο.

Χωρίς επιστημονική έρευνα ποιος θα ’βρίσκε ποτέ τα άμεσα 
αίτια της πανούκλας, τον ειδικό μικροοργανισμό που την προ- 
καλεί καθώς και τους μεταδότες -  τα ποντίκια, τους ανυπο
ψίαστους και επομένως ασύλληπτους ένοχους;

Ό ταν ανακαλύφθηκαν τα αίτια της, η πανούκλα θεωρήθηκε 
σαν άλλη μια από τις πολλές μολυσματικές ασθένειες που 
απειλούν μόνιμα την υγεία του ανθρώπου και που αφθονούν 
κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες ζωής. Μη γνωρίζοντας το αυ
τό, οι μεσαιωνικοί πληθυσμοί ζούσαν σε εξαιρετικά ανθυγιει
νά περιβάλλοντα χωρίς να ανησυχούν καθόλου γι’ αυτό. Περ
πατούσαν μέσα στα σκουπίδια και τις βρωμιές που γέμιζαν τα 
δημόσια μέρη, κοιμόντουσαν σε ανήλιαγα, πνιγηρά δωμάτια, 
δεν είχαν νερό να πλυθούν και απέφευγαν τον ήλιο. Αυτές οι 
συνθήκες πρόσφεραν ιδιαίτερα ευνοϊκό έδαφος για τη γέννηση 
όχι μόνον της πανούκλας αλλά και αμέτρητων άλλων ασθενει
ών που μάστιζαν τους ανθρώπους. Οι συνέπειες τους ήταν 
λιγότερο φανερές γιατί πρόσβαλλαν μόνο άτομα ή οικογένειες 
και δεν εμπόδιζαν την καθημερινή ζωή μεγάλων ανθρώπινων 
ομάδων.

Ό ταν βρέθηκε ο τρόπος για την καταπολέμηση της πανού
κλας μπόρεσαν κι όλες οι άλλες μολυσματικές ασθένειες να 
αντιμετωπιστούν με τα βασικά μέτρα για την πρόληψη κάθε 
επιδημίας, τον καθαρισμό του δημόσιου και ιδιωτικού περι
βάλλοντος, της πόλης δηλαδή και των σπιτιών των ανθρώπων. 
Η μάχη κατά της πανούκλας ήταν το πρώτο κεφάλαιο στην 
ιστορία της προστασίας του ανθρώπου από τα μικροσκοπικά 
και αόρατα ζωντανά όντα που βάζουν σε κίνδυνο την ύπαρξη 
του.

Η ατομική υγιεινή όμως, που ήταν το τελικό αποτέλεσμα 
αυτού του μακρόχρονου αγώνα, βασίζεται σε μια εντελώς δια
φορετική θεμελιακή αρχή: η ατομική υγεία του ανθρώπου γί
νεται ο πιο σημαντικός παράγοντας γιατί ένα απόλυτα υγιές
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άτομο με γερό και καλά ανεπτυγμένο σώμα μπορεί να εκτεθεί 
στα μικρόβια της ασθένειας και να μη μολυνθεί. Η ατομική 
υγεία συνδέεται στενά με την ικανότητα του ανθρώπου να κα
τευθύνει τον εαυτό του καθώς και με το σεβασμό για τη ζωή 
και τις φυσικές ομορφιές της. Ο σκοπός κατέληξε να είναι όχι 
τόσο ο πόλεμος κατά της αρρώστιας, αλλά κυρίως η κατάκτη- 
ση της υγείας που αποτελεί και την προφύλαξη από κάθε 
ασθένεια. Ήταν μια καινούργια ιδέα κι όταν πρωτοεμφανί- 
στηκε, ο άνθρωπος κάθε άλλο παρά υγιής ήταν. Υποσιτιζόταν 
ή υπερσιτιζόταν και ήταν γεμάτος δηλητήρια, ή καλύτερα ήταν 
ένας αθεράπευτος αυτοδηλητηριαστής. Του άρεσε να σκοτώνει 
τον εαυτό του ή να του προκαλεί πόνο. Του άρεσε να παρα
τρώει, να δηλητηριάζεται με οινοπνευματώδη και να περιφέ
ρεται μην κάνοντας τίποτε. Ήταν ευχαρίστηση και προνόμιο 
του να αρνείται τα θεραπευτικά δώρα της φύσης -  τον ήλιο, 
τον καθαρό αέρα, την άσκηση. Η πιο σημαντική αποκάλυψη 
που έφερε μαζί της αυτή η νέα έννοια της υγιεινής δεν ήταν το 
γεγονός ότι η κακή διατροφή και η φτώχεια γενικότερα δη
μιουργούσαν κινδύνους- οι κίνδυνοι αυτοί ήταν γνωστοί και 
απασχολούσαν τους ανθρώπους από τον Μεσαίωνα ή μάλλον, 
από την Αρχαιότητα. Η πραγματική αποκάλυψη ήταν η επι- 
κινδυνότητα των πραγμάτων εκείνων που οι άνθρωποι αγα
πούσαν ιδιαίτερα και τα επιζητούσαν σαν σημαντικά προνό
μια. Η αποχή από τα πλούσια, βαριά γεύματα που κρατούσαν 
ώρες ολόκληρες, τα σπάνια και γευστικά κρασιά ή την αργό
σχολη ζωή, αντιμετωπιζόταν σαν θυσία, σαν τιμωρία κι όχι 
σαν ο δρόμος για την καλή υγεία. Σήμαινε ν’ απαρνηθείς την 
άμεση ικανοποίηση, να στερηθείς τις ηδονές της ζωής. Πίσω 
όμως απ’ αυτή την ικανοποίηση βρισκόταν ένας εκφυλισμός 
που δεν τον καταλάβαιναν: ήταν η ικανοποίηση ανθρώπων 
βουτηγμένων στην αδράνεια, ανθρώπων που είχαν χάσει τη 
ζωτική τους ενέργεια. Οι λεγεώνες των μικροοργανισμών πρό- 
σβαλλαν ανθρώπους που ήταν ήδη αδύναμοι και ίσως μισοπε
θαμένοι. Ό ταν όμως η ορμή του ανθρώπου για ζωή ξαναγεν- 
νήθηκε και υπερίσχυσε ξανά, ο κόσμος άρχισε να φοβάται τις
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συνέπειες των αδυναμιών και των καταχρήσεων του. Ξεχύθη
καν έτσι οι άνθρωποι έξω, στο φως του ήλιου, και ρίχτηκαν σε 
σωματικές δραστηριότητες μ’ ένα αίσθημα χαρούμενης απε
λευθέρωσης. Η απλή ζωή -  το να τρως δηλαδή το απαραίτητο 
χωρίς υπερβολές, ν’ ακολουθείς μια δίαιτα φρούτων, λαχανι
κών, ακόμα και ωμών τροφών, να ασκείσαι και να λαβαίνεις 
μέρος σε αναζωογονητικές, φυσικές δραστηριότητες -  έγινε ο 
σκοπός του σύγχρονου ηδονοθήρα, που θέλει πια να ζήσει μια 
μακριά ζωή απαλλαγμένη από αρρώστιες.

Έτσι η έννοια της ατομικής υγιεινής αντέστρεψε εντελώς τις 
παλιές αξίες: με άλλα λόγια οι ηδονές μιας κούρσας προς το 
θάνατο παραχώρησαν τη θέση τους στις ηδονές μιας κούρσας 
προς τη ζωή. Ένας άγιος του παλιού καιρού θα θεωρούσε την 
εξωτερική μορφή ενός τέτοιου τρόπου ύπαρξης, σαν σκληρή 
άσκηση μετανοίας.

Στον τομέα της ηθικής ωστόσο δεν έχει γίνει ούτε ένα βήμα 
προς τα εμπρός και μάλιστα έχουμε μείνει τόσο πίσω όσο οι 
Μεσαιωνικοί λαοί στον τομέα της υγιεινής. Το γεγονός ότι 
άγνωστοι κίνδυνοι απειλούν την ηθική μας ζωή αγνοείται εν
τελώς και μόνο οι πιο επιφανειακές αλλαγές εξετάζονται: το 
γεγονός ότι τα ήθη είναι λιγότερο αυστηρά σήμερα αντιμετω
πίζεται σαν μια μορφή της σύγχρονης,ελευθερίας, σαν μια πά
λη ενάντια στους αρχαίους ηθικούς περιορισμούς που είχαν 
παραμείνει αναλλοίωτοι από την εποχή που η υγιεινή ζωή 
εθεωρείτο η μεγαλύτερη θυσία. Η λιγότερη εργασία και η χρη
σιμοποίηση μηχανών που θα δουλέψουν αντί για μας, αποτε
λούν τους υψηλότερους στόχους της σύγχρονης εποχής. Και 
πίσω απ’ αυτή τη χαοτική ηθική ζωή, παραμονεύει η ακατανί
κητη φιλοδοξία ν’ αποχτήσουμε πολλά χρήματα, μια φιλοδο
ξία που μαρτυρά την παρουσία του καταδυναστευτικού ελατ
τώματος της απληστίας -  ενός ελαττώματος που είναι το αντί
στοιχο, στην ηθική σφαίρα, της νωθρότητας στην σωματική 
σφαίρα γιατί και τα δύο αντιπροσωπεύουν μια μορφή αποθη- 
σαυρισμού και απατηλής απόλαυσης. Ο άνθρωπος όμως εκφυ
λίζεται, γιατί αυτό το είδος της απόλαυσης είναι θεμελιωμένο
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πάνω σε δύο ελαττώματα. Ο ευρύς κόσμος που θ’ ανοιγόταν 
μπροστά του σαν ενεργειακή πρόκληση αν ζούσε μια υγιεινή 
ζωή, παραμένει κρυμμένος και έτσι ασυνείδητα ο άνθρωπος 
απομονώνεται και αναλώνεται μέσα στο μισοσκόταδο μιας ανι
κανοποίητης αναζήτησης της ηδονής. Αν ψάξουμε να βρούμε 
και σ’ αυτό τον τομέα μιαν αναλογία με την παθολογία, μπορού
με να συγκρίνουμε την ηθική αυτή κατάσταση με τις υπόγειες και 
θανάσιμες καταστροφές της φυματίωσης. Στα αρχικά της στά
δια η φυματίωση σπρώχνει τα θύματα της σ’ ένα απεγνωσμένο 
κυνήγι της ηδονής, παρά το γεγονός ότι η παρουσία της ασθέ
νειας μπορεί να μείνει άγνωστη για μεγάλο διάστημα. Έτσι η 
πανούκλα είναι μια ξαφνική και εκρηκτική μάστιγα, ενώ η φυ
ματίωση είναι η βαθμιαία αυτοκαταστροφή της αδύναμης προ
σωπικότητας.

Με λίγα λόγια ζούμε σε μια κατάσταση ηθικής παράλυσης, 
μέσα σε μαύρα και πνιγερά σκοτάδια, και κατά καιρούς αφηνό
μαστε να παρασυρθούμε συλλογικά από θεωρίες που τροφοδο
τούν τις αυταπάτες μας. Πολλοί στοχαστές επιμένουν να λένε 
ότι το λάθος μας σήμερα είναι, η επιθυμία μας να στηρίξουμε τα 
πάντα πάνω στην ανθρώπινη λογική και πολλοί άλλοι είναι 
πεπεισμένοι ότι η πρόοδος δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά 
πάνω στη λογική και στη δικτατορική επέκταση της εξουσίας της 
πάνω σ’ ολόκληρη τη ζωή μας. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι η 
λογική κυριαρχεί και θριαμβεύει στις μέρες μας. Η αλήθεια 
ωστόσο είναι ότι η λογική είναι κρυμμένη σήμερα πίσω από ένα 
μαύρο σύννεφο και σχεδόν ολοκληρωτικά ηττημένη. Γιατί το 
ηθικό χάος δεν είναι παρά η μια πλευρά της ψυχικής μας παρακ
μής· η άλλη πλευρά είναι η απώλεια της λογικής μας σκέψης. Το 
κυριότερο χαραχτηριστικό της τωρινής μας κατάστασης είναι 
μια υποβόσκουσα παραφροσύνη και η πιο άμεση ανάγκη μας 
είναι η επιστροφή στη λογική.

Η μάχη ανάμεσα στον ενήλικο και στο παιδί
Αν θέλουμε να πετύχουμε την ψυχική ανόρθωση του ανθρώ

που, πρέπει να ξεκινήσουμε από το παιδί. Πρέπει να αναγνω
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ρίσουμε πως είναι κάτι παραπάνω από ατομικός μας απόγο
νος, κάτι παραπάνω από τη μεγαλύτερη ευθύνη μας. Πρέπει 
να το μελετήσουμε όχι σαν εξαρτώμενο πλάσμα, αλλά σαν ανε
ξάρτητο άτομο που πρέπει να αντιμετωπιστεί με όρους της 
δικής του αυτόνομης ατομικότητας. Πρέπει να δούμε το παιδί 
σαν ένα Μεσσία, σαν ένα σωτήρα ικανό να φέρει την αναγέν
νηση του ανθρώπινου είδους και της κοινωνίας. Πρέπει να 
αποβάλλουμε την αλαζονεία μας και να ταπεινωθούμε για να 
δεχτούμε αυτή την έννοια και στη συνέχεια να προχωρήσουμε 
προς το παιδί σαν τους τρεις μάγους κουβαλώντας εξουσίες 
και δώρα, ακολουθώντας το άστρο της ελπίδας.

Ο Ρουσσώ προσπάθησε να εντοπίσει μέσα στο παιδί τα 
αγνά και φυσικά χαραχτηριστικά του ανθρώπου πριν να τα 
διαστρέφει και καταστρέψει η επίδραση της κοινωνίας. Πρό
κειται για ένα ενδιαφέρον θεωρητικό πρόβλημα γύρω από το 
οποίο η γόνιμη φαντασία του Ρουσσώ έπλεξε ένα ολόκληρο 
μυθιστόρημα. Αν ασχολιόταν ένας ψυχολόγος με το θέμα αυτό 
στην αφηρημένη του μορφή, θα το εξέταζε πάνω στη βάση 
μιας εμβρυολογίας της ανθρώπινης νόησης.

Ό ταν όμως μελετήσαμε εμείς το νεογέννητο παιδί που φά
νηκε να διαθέτει απρόσμενα και εκπληκτικά ψυχικά χαραχτη- 
ριστικά, βρήκαμε κάτι περισσότερο από μια εμβρυακή νόηση. 
Προς μεγάλη μας έκπληξη αντιληφθήκαμε την ύπαρξη μιας 
πραγματικής και φοβερής σύγκρουσης, ενός αιώνιου πολέμου 
που αντιμετωπίζει το παιδί από την πρώτη του μέρα και που 
διαρκεί σ’ όλα τα χρόνια της διαμόρφωσης του. Είναι η σύ
γκρουση ανάμεσα στον ενήλικο και το παιδί, ανάμεσα στον 
ισχυρό και τον ανίσχυρο ή μάλλον, όπως θα μπορούσαμε κα
λύτερα να πούμε, ανάμεσα στον τυφλό και τον διορατικό.

Ο ενήλικος είναι πραγματικά τυφλός στο παιδί και το παιδί 
είναι πραγματικά διορατικό, υπάρχει μέσα του μια λαμπερή 
μικρή φλόγα φώτισης που μας την φέρνει σαν δώρο. Ούτε ο 
ενήλικος ούτε το παιδί γνωρίζουν την ιδιαίτερη τους φύση. 
Πολεμούν ο ένας τον άλλον μέσα σε μια μυστική πάλη που συ
νεχίζει από αναρίθμητες γενιές και που γίνεται ολοένα και πιο
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βίαιη σήμερα μέσα στον πολύπλοκο και διαλυτικό πολιτισμό 
μας. Ο ενήλικος νικάει το παιδί. Κι όταν το παιδί φθάνει στην 
ενηλικίωση τα χαραχτηριστικά σημάδια της ειρήνης αυτής, 
που δεν είναι παρά μια συνέπεια του πολέμου -  καταστροφή 
από τη μια και οδυνηρή προσαρμογή από την άλλη -  τον ακο
λουθούν σ’ όλη του τη ζωή.Το παιδί από τη δική του μεριά δεν 
μπορεί να στήσει στα πόδια του τον διαλυμένο ενήλικο, δανεί
ζοντας του τη δύναμη και την ανανεωτική ζωτικότητα του για
τί η πρώτη κίνηση του αντίπαλου-ενήλικου είναι να το πνίξει.

Η κατάσταση αυτή είναι πολύ πιο σοβαρή σήμερα από οποι
αδήποτε άλλη εποχή. Κατασκευάζοντας ένα περιβάλλον όλο 
και πιο αποκομμένο από τη φύση και κατά συνέπεια όλο και 
πιο ακατάλληλο για το παιδί, ο ενήλικος ισχυροποιεί τη θέση 
του και την εξουσία του πάνω στο παιδί. Καμμία νέα ηθική 
ευαισθησία δεν έχει ανατείλει για ν’ απελευθερώσει τον ενήλι
κο από τον εγωισμό που τον τυφλώνει και καμμία νέα κατα
νόηση των αμέτρητων αλλαγών που ζημιώνουν τα παιδιά δεν 
έχει φωτίσει το μυαλό των ώριμων ανθρώπων. Η παμπάλαιη' 
και επιπόλαιη απόψη ότι η ανάπτυξη του ατόμου είναι ομοιό
μορφη και προοδευτική παραμένει αμετάβλητη και η λανθα
σμένη ιδέα πως ο ενήλικος πρέπει να διαμορφώσει το παιδί 
σύμφωνα με το καλούπι που επιθυμεί η κοινωνία, εξακολουθεί 
να θριαμβεύει. Απ’ αυτή την αρχαία και χοντροειδή πλάνη 
ξεκινάει η σύγκρουση, ακόμα κι ο πόλεμος ανάμεσα σε ανθρώ
πινα πλάσματα που θα έπρεπε να αγαπούν και να προστατεύ
ουν το ένα το άλλο -  τους γονείς και τα παιδιά, τους δασκά
λους και τους μαθητές.

Ο πυρήνας αυτού του προβλήματος βρίσκεται στις δυο δια
φορετικές μορφές καί επιδιώξεις της ανθρώπινης προσωπικό
τητας -  η μια χαραχτηρίζει το παιδί και η άλλη τον ενήλικο. 
Το παιδί δεν είναι μια μικρογραφία ενήλικου. Έχει μια ζωή 
προσωπική και χαραχτηριστική, με τους δικούς της σκοπούς. 
Ο σκοπός του παιδιού μπορεί να συνοψιστεί με τη λέξη ενσάρ
κωση: πρέπει να γίνει μέσα του η ενσάρκωση της ανθρώπινης 
ατομικότητας.
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Το έργο του παιδιού προσανατολισμένο ολοκληρωτικά προς 
αυτή την ενσάρκωση έχει ζωικούς χαραχτήρες και ρυθμούς πο
λύ διαφορετικούς από του ενήλικου, ο οποίος είναι ο μέγας 
διαμορφωτής του περιβάλλοντος και το κατ’ εξοχή κοινωνικό 
ον.

Αν σκεφτούμε για μια στιγμή το έμβρυο, θα καταλάβουμε 
ίσως καλύτερα την ιδέα αυτή. Ο μοναδικός σκοπός του εμ
βρύου μέσα στη μήτρα είναι να φθάσει στην ωρίμανση της 
γέννησης. Αυτή είναι η προγεννητική φάση της ανθρώπινης 
ζωής. Το πιο γερό νεογέννητο θα είναι εκείνο που θα έχει 
αναπτυχθεί μέσα στις καλύτερες δυνατές συνθήκες που μπορεί 
να του προσφέρει μια υγιής μητέρα, και που είναι απλώς το να 
επιτρέψει στο νεαρό πλάσμα να ζήσει μέσα της.

Στη συνέχεια όμως το μεγάλωμα του ανθρώπου δεν είναι 
τόσο σύντομο, όσο αυτό που γίνεται μέσα στην κοιλιά της μη
τέρας του. Το παιδί περνάει από ένα άλλο είδος ανάπτυξης 
στον εξωτερικό κόσμο, ενσαρκώνοντας ένα πνεύμα που τα 
σπέρματά του βρίσκονται σε λανθάνουσα και ασυνείδητη κα
τάσταση μέσα του.

Το παιδί χρειάζεται λεπτή φροντίδα και προστασία για να 
πραγματοποιήσει το έργο του, αυτό που το συνειδητοποιεί σι
γά σιγά καθώς προχωρούν οι πειραματικές επαφές του με τον 
εξωτερικό κόσμο. Το παιδί εργάζεται με εσωτερική σοφία, κα
θοδηγούμενο από νόμους όμοιους μ’ αυτούς που ισχύουν στο 
βασίλειο της φύσης, ακολουθώντας ρυθμούς δραστηριότητας 
που δεν μοιάζουν καθόλου μ’ αυτούς του επιθετικού ενήλικα, 
διψασμένου για κατακτήσεις.

Η έννοια του έργου της ενσάρκωσης ή της πνευματικής κύη
σης σαν κάτι εντελώς διαφορετικό από τις προσπάθειες του 
ενήλικου που δρα μέσα στην κοινωνική τάξη, δεν είναι κάτι 
καινούργιο. Αντίθετα είναι κάτι που γιορτάζεται επίσημα και 
για πολλούς αιώνες και φθάνει ως τις μέρες μας με όλη τη 
δύναμη μιας ιεροτελεστίας. Δυο είναι οι γιορτές του χρόνου 
που τηρούμε όλοι μας -  τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Τις 
γιορτάζουμε μέσα στην καρδιά μας και απέχουμε από τις κοι
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νωνικές μας απασχολήσεις, ενώ πολλοί από μας πηγαίνουμε 
στην εκκλησία ειδικά στις δύο αυτές περιπτώσεις. Τι είναι αυ
τό που τιμούν αυτές οι δύο χιλιόχρονες γιορτές; Ένα και μο
ναδικό Πρόσωπο. Αλλά η ενσάρκωση και η κοινωνική αποστο
λή αυτού του Προσώπου αναγνωρίζονται χωριστά.

Στην ιστορία του Ιησού, η ενσάρκωση του κρατά ως την 
εφηβεία, ως τα δεκατρία χρόνια περίπου όταν το νεαρό αγόρι 
λέει στους μεγαλύτερους του: «τι ότι εζητείτε με; ουκ ήδειτε 
ότι εν τοις του πατρός μου δει είναι με;» Αυτά είναι τα λόγια 
ενός νεαρού αγοριού. Δεν έχει μάθει τη σοφία από τους μεγά
λους, αντίθετα τους ξαφνιάζει και τους μπερδεύει. Μόνο αρ
γότερα μαθαίνουμε για τη μυστική ζωή του παιδιού που υπά
κουε στους μεγαλύτερους του, που έκανε προσπάθεια να μάθει 
το επάγγελμα του πατέρα του και που ήρθε σε επαφή με την 
κοινωνία των ανθρώπων μέσα στην οποία θα εκπλήρωνε την 
αποστολή του.

Ας υποθέσουμε τώρα ότι τα χαραχτηριστικά και οι στόχοι 
της ανεξάρτητης ζωής του παιδιού δεν αναγνωρίζονται και ότι 
ο ενήλικος θεωρεί αυτά τα διαφορετικά χαραχτηριστικά λαθε
μένα και βιάζεται να τα διορθώσει. Στο σημείο αυτό θα μεσο
λαβήσει μια πάλη μεταξύ του δυνατού και του αδύνατου που 
έχει κρίσιμη σημασία για την ανθρωπότητα γιατί η αρρώστια ή 
η υγεία της ανθρώπινης ψυχής, η δύναμη ή η αδυναμία του 
χαραχτήρα, το καθαρό φως ή το θολό σκοτάδι του ανθρώπι
νου μυαλού, εξαρτώνται από το αν το παιδί έχει μια ήρεμη και 
ολοκληρωμένη πνευματική ζωή ή όχι.

Και αν σ’ αυτή την τόσο λεπτή και πολύτιμη περίοδο της 
ζωής μεσολαβήσει μια ανίερη υποδούλωση του παιδιού, οι 
σπόροι της ζωής θα γίνουν άγονοι και δεν θα μπορέσει πια ο 
άνθρωπος να πραγματώσει τα μεγάλα έργα που η ζωή τον κά- 
λεσε να εκτελέσει.

Σήμερα η πάλη ανάμεσα στον ενήλικο και στο παιδί διεξά
γεται στην οικογένεια και στο σχολείο, στα πλαίσια της διαδι
κασίας που ακούει στο παλιό όνομα παιδεία.

Ό ταν παραδεχτήκαμε την παιδική προσωπικότητα μέσα
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στην ιδιαιτερότητα της και της προσφέραμε ένα πεδίο έκφρα
σης (αυτό έγινε στα σχολεία μας όπου οργανώσαμε ένα περί
γυρο που ανταποκρινόταν στις ανάγκες του για πνευματική 
ανάπτυξη), είδαμε μπροστά μας μια προσωπικότητα πολύ δια
φορετική, με χαραχτηρηστικά εντελώς αντίθετα απ’ αυτά που 
της απέδιδαν άλλοι. Με την θερμή του προσήλωση στην τάξη 
και στην εργασία το παιδί απέδειξε ότι διέθετε διανοητικές 
ικανότητες πολύ ανώτερες απ’ αυτές που νομιζόταν ότι είχε. 
Είναι φανερό ότι στα παραδοσιακά συστήματα εκπαίδευσης 
το παιδί καταφεύγει ενστικτώδικα στην υποκρισία για να κρύ
ψει τις ικανότητες του και να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις 
του ενήλικου που το καταπιέζει.

Το παιδί υπακούει στη σκληρή αναγκαιότητα να κρύβει τον 
εαυτό του, να θάβει μέσα στο ασυνείδητο του μια ζωτική δύ
ναμη που πασχίζει να εκφραστεί κι όμως μοιραία φιμώνεται. 
Κουβαλώντας τελικά αυτό το κρυμμένο φορτίο, θα επαναλά- 
βει, με τη σειρά του κι αυτό, τ’ αμέτρητα λάθη της ανθρω
πότητας.

Το πρόβλημα της σχέσης της παιδείας με τον πόλεμο και την 
ειρήνη βρίσκεται εδώ μάλλον, παρά στο περιεχόμενο της μόρ
φωσης που μεταβιβάζεται στο παιδί. Το αν το πρόβλημα του 
πολέμου συζητιέται ή όχι με τα παιδιά, το αν η ιστορία του 
ανθρώπινου είδους παρουσιάζεται με τούτη ή την άλλη μορφή 
στα παιδιά, δεν αλλάζει σε τίποτε τη μοίρα της ανθρώπινης 
κοινωνίας.

Ο αποτυχημένος, ο αδύναμος, ο δούλος, μ’ ένα λόγο η ανο
λοκλήρωτη προσωπικότητα είναι πάντα προϊόν μιας εκπαίδευ
σης που συνίσταται στην τυφλή πάλη ανάμεσα στο δυνατό και 
τον αδύνατο.

Το γεγονός ότι το παιδί διαθέτει χαραχτηρολογικά γνωρί
σματα διαφορετικά απ’ αυτά που για πολλά χρόνια πιστευό
ταν ότι διαθέτει, έχει αποδειχτεί ακλόνητα ύστερα από εικοσι- 
πέντε χρόνια συνεχούς εργασίας, όχι μόνο σ’ όλα σχεδόν τα 
έθνη του Δυτικού πολιτισμού αλλά και σε πολλές από τις έντο
να διαφορετικές εθνικές ομάδες: Ινδιάνοι της Αμερικής, Αφρι
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κανοί, Σιαμέζοι, Ιαβανέζοι, Λάπωνες. Ύστερα από τα πρώ
τα πειράματα μας, άρχισαν να μιλούν με ενθουσιασμό για μια 
εκπαιδευτική μέθοδο ικανή να παράγει εντυπωσιακά αποτελέ
σματα, γρήγορα όμως μετά απ’ αυτό πολλοί άνθρωποι συνει
δητοποίησαν την πραγματικότητα και τη σημασία του φαινο
μένου αυτού. Ένα από τα πρώτα βιβλία πάνω στο θέμα αυτό 
εκδόθηκε στην Αγγλία με τον τίτλο «Νέα Παιδιά»1.

Διακρίναμε αμυδρά μια καινούργια ανθρωπότητα να γεν
νιέται. Και ξύπνησε μέσα μας η ελπίδα για καλύτερους αν
θρώπους, η ελπίδα ν’ απαλλαγούμε από τις παραμορφωτικές 
διαδικασίες που μισερεύουν τα παιδιά στα σημαντικά τους 
χρόνια, αντικαθιστώντας τες με μια φυσιολογική διαδικασία 
ανάπτυξης και επιτρέποντας τελικά στον άνθρωπο να βρει την 
■ψυχική του υγεία.

Ο ψυχικά υγιής άνθρωπος είναι τόσο σπάνιο φαινόμενο σή
μερα που δεν τον συναντάς σχεδόν ποτέ, ακριβώς όπως ήταν 
σπάνιοι οι σωματικά υγιείς άνθρωποι πριν η έννοια της ατομι
κής υγιεινής βοηθήσει τον άνθρωπο ν’ αναγνωρίσει την αξία 
της σωματικής υγείας. Στον ηθικό τομέα ο άνθρωπος εξακο
λουθεί να βρίσκει ευχαρίστηση σε ύπουλα δηλητήρια και επι- 
ζητά προνόμια που περικλείουν θανάσιμους κινδύνους για το 
πνεύμα. Αυτά που συχνά ονομάζουμε αρετή, καθήκον και τιμή 
δεν είναι παρά μεταμφιέσεις σοβαρών ελαττωμάτων που μετα
βιβάζει η εκπαίδευση από γενιά σε γενιά. Οι ανικανοποίητες 
επιδιώξεις του παιδιού επιδρούν πάνω στον ενήλικο και εξω- 
τερικεύονται με διάφορες εκφράσεις σταματημένης διανοητι
κής ανάπτυξης, με ηθικά ελαττώματα, με αμέτρητες ψυχικές 
ανωμαλίες που κάνουν την ανθρώπινη προσωπικότητα αδύνα
μη και ασταθή.

Το παιδί που δεν έχει μάθει ποτέ να δουλεύει μόνο του, να 
βάζει στόχους για τις πράξεις του, να κυριαρχεί πάνω στη 
θέληση του, αναγνωρίζεται μέσα στον ενήλικο που αφήνει 
τους άλλους να τον καθοδηγήσουν και που νιώθει συνεχώς την

1. Sheila Radice «New Children» (Frederick A. Stokes and Co. 1920).
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ανάγκη επιδοκιμασίας από τους άλλους.
Ο μαθητής που αποθαρρύνεται και καταπιέζεται μόνιμα κα

ταλήγει να μην έχει αυτοπεποίθηση. Υποφέρει από μια μορφή 
πανικού που χαραχτηρίζεται με το όνομα ντροπαλοσύνη, μια 
έλλειψη σιγουριάς που στον ενήλικο παίρνει τη μορφή της στέ
ρησης και της υποτακτικότητας και της ανικανότητας του να 
αντισταθεί σε ότι είναι ηθικά βλαβερό. Η υπακοή στην οποία 
εξαναγκάζεται το παιδί στο σπίτι και στο σχολείο, μια υπακοή 
που δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα της λογικής και της δικαι
οσύνης, προετοιμάζει τον ενήλικο να υποταχθεί σε όλους και 
σε όλα. Η πλατιά διαδεδομένη πραχτική πολλών εκπαιδευτι
κών ιδρυμάτων να εκθέτουν το παιδί που κάνει λάθη στη δη
μόσια αποδοκιμασία, κάτι σαν το βασανιστήριο της διαπό
μπευσης, γεννά μέσα του έναν ακατανίκητο και παράλογο φό
βο για την κοινή γνώμη, όσο κι αν αυτή είναι λανθασμένη ή 
άδικη. Και μέσα απ’ αυτές και από άλλες μορφές συμμόρφω
σης που δημιουργούν ένα συναίσθημα κατωτερότητας, ανοίγε
ται ο δρόμος για τον αβασάνιστο σεβασμό, για την τυφλή ει- 
δωλολατρεία του ενήλικου πλέον προς τους λαϊκούς αρχηγούς, 
που γίνονται υποκατάστατο των δασκάλων και των πατερά
δων, των μορφών δηλαδή που το παιδί έχει μάθει να θεωρεί 
σαν τέλειες και αλάθητες. Έτσι η πειθαρχία γίνεται σχεδόν 
συνώνυμη με τη δουλεία.

Το παιδί δεν μπόρεσε ως τώρα να ακολουθήσει τους ηθικούς 
δρόμους που θα του άνοιγαν οι εσώτερες ζωτικές του παρορ- 
μήσεις μέσα σ’ ένα κόσμο εντελώς νέο. Ποτέ δεν μπόρεσε να 
μετρήσει και να δοκιμάσει τις δημιουργικές του δυνάμεις· ποτέ 
δεν μπόρεσε να εγκαταστήσει μέσα του το είδος της εσωτερι
κής τάξης που θα οδηγούσε σε μία στέρεη και απαραβίαστη 
αίσθηση πειθαρχίας.

Οι απόπειρες του παιδιού να μάθει τι είναι πραγματικά η 
δικαιοσύνη, συσκοτίζονται και διαστρέφονται από τους μεγά
λους. Βλέπει να το τιμωρούν επειδή προσπάθησε να βοηθήσει 
κάποιους συμμαθητές του που ήταν πιο καταπιεσμένοι ή πιο 
αργόστροφοι. Από την άλλη μεριά όταν κατασκοπεύει και
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μαρτυράει τους άλλους αντιμετωπίζεται με ανοχή. Η αρετή 
που ενθαρρύνεται και επιβραβεύεται περισσότερο είναι να ξε
περνάει τους συμμαθητές του και να ’ρχεται πρώτος, επιτυγ
χάνοντας θριαμβευτικά στους ετήσιους διάγωνισμούς της μο
νότονης και σκλαβωμένης ζωής του. Οι άνθρωποι που ανα
τράφηκαν μ’ αυτό τον τρόπο δεν έχουν προετοιμαστεί για ν’ 
αναζητήσουν την αλήθεια και να την ενσωματώσουν μέσα στη 
ζωή τους, ούτε να είναι σπλαχνικοί με τους άλλους και να 
συνεργαστούν μαζί τους στη δημιουργία μιας καλύτερης ζωής 
για όλους. Αντίθετα, η εκπαίδευση που πήραν τους έχει προε
τοιμάσει γ ι’ αυτό που μπορεί να θεωρηθεί ένα επεισόδιο της 
συλλογικής ζωής: τον πόλεμο. Γιατί η πικρή αλήθεια είναι πως 
τον πόλεμο δεν τον προκαλούν τα όπλα μα ο άνθρωπος.

Αν ο άνθρωπος αναπτυσσόταν πλήρως και με υγιή ψυχή, 
δημιουργώντας έναν ισχυρό χαραχτήρα και καθαρό μυαλό, 
δεν θα ανεχόταν την ύπαρξη διαμετρικά αντίθετων ηθικών αρ
χών μέσα του, ούτε θα υποστήριζε ταυτόχρονα δύο είδη δικαι
οσύνης -  ένα που προστατεύει τη ζωή και το άλλο πόυ την 
καταστρέφει. Δεν θα καλλιεργούσε ταυτόχρονα δυο ηθικές δυ
νάμεις μέσα στην καρδιά του, την αγάπη και το μίσος. Και 
ούτε θα επέβαλλε δύο πειθαρχίες, μία που στρατολογεί τις αν
θρώπινες δυνάμεις για την οικοδόμιση και μία που τις στρατο
λογεί για να γκρεμίσει ότι οικοδομήθηκε. Ένας ισχυρός άν
θρωπος δεν μπορεί να δεχτεί αυτό το σχίσμα μέσα στη συνεί
δηση του κι ακόμα λιγότερο να ενεργεί με δύο εντελώς αντίθε
τους τρόπους. Έτσι, αν η ανθρώπινη πραγματικότητα είναι 
διαφορετική απ’ αυτό που φαίνεται να είναι σήμερα μέσα στην 
καθημερινή ζωή, αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι είναι πα
θητικοί και αφήνονται να παρασύρονται σαν τα ξερά φύλλα.

Ο πόλεμος σήμερα δεν πηγάζει από το μίσος ενάντια σ’ ένα 
συγκεκριμένο εχθρό. Πώς θα ήταν δυνατό αυτό, αφού οι άν
θρωποι πολεμούν ενάντια σ’ ένα έθνος σήμερα και αύριο ενάν
τια σ’ ένα άλλο και ο αυριανός εχθρός είναι ο χθεσινός σύμμα
χος; Ο λευκός άνθρωπος που περηφανεύεται τόσο για τον 
υψηλό πολιτισμό του δεν είναι σε τίποτε καλύτερος ηθικά, από
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τις μισθοφορικές στρατιές του παρελθόντος που πολεμούσαν 
με τον οποιονδήποτε αρκεί να πληρώνονταν. Τίποτε δεν έχει 
αλλάξει εκτός ίσως από το γεγονός ότι σήμερα οι άνθρωποι 
καταστρέφουν τα ίδια τους τα έργα και τους θησαυρούς τους 
και φτάνουν να πεινάνε μόνο και μόνο γιατί τους διέταξαν. Οι 
Αιγύπτιοι ήταν αρκετά σοφοί ώστε νά κάνουν διάκριση ανά
μεσα στην οικοδόμηση του πολιτισμού τους και τη διεξαγωγή 
πολέμων. Γι’ αυτό πλήρωναν Φοινικικά στρατεύματα για να 
πολεμούν για λογαριασμό τους, ενώ ο αιγυπτιακός λαός καλ
λιεργούσε τη γη και σχεδίαζε κοινωνικά έργα. Εμείς όμως, τα 
«πολιτισμένα» έθνη, τις μπερδεύουμε αυτές τις δύο δραστη
ριότητες.

Απέναντι στα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα που βασανί
ζουν την εποχή μας, μια καλύτερη ανθρωπότητα θα χρησιμο
ποιούσε τη νοημοσύνη της και τις πολιτισμικές κατακτήσεις 
των προηγούμενων γενεών για να βρει μια λύση που να μην 
είναι ο πόλεμος. Αλλιώς γιατί να διαθέτει ο άνθρωπος νοημο
σύνη; Και τι νόημα έχει η κατοχή του πλούτου που συγκεντρώ
θηκε χάρη στη σοφία των προγόνων μας; Για μια καλύτερη 
ανθρωπότητα, ακόμα κι ο πόλεμος δεν θα ήταν πρόβλημα· θα 
ήταν απλώς μια βαρβαρότητα αντίθετη προς τον πολιτισμό, 
ένας παραλογισμός ακατανόητος στο νέο άνθρωπο. Είναι λοι
πόν στο χέρι του ανθρώπου ν’ αποφασίσει για τη μοίρα του 
και αν πέσουν από τα χέρια του τα όπλα, την ίδια στιγμή θ’ 
ανατείλει μια λαμπρή μέρα για την αιωνιότητα.

Η Τρίτη Διάσταση

Μπορεί να φαίνεται τόσο αυτονόητο που να μοιάζει απλοϊ
κό, ωστόσο είναι ολοφάνερο πως δυο μόνο πράγματα χρειά
ζονται για την ειρήνη στον κόσμο: πρώτα απ’ όλα ένας νέος, 
ένας καλύτερος άνθρωπος και μετά ένα περιβάλλον που δεν 
θα βάζει πια όρια στις απεριόριστες ανθρώπινες επιθυμίες.

Είναι απαραίτητο οι πηγές του πλούτου να γίνουν προσιτές 
σε όλους εξίσου, και να μην είναι ιδιοκτησία κάποιας συγκε
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κριμένης χώρας. Πως είναι δυνατόν να εγγυηθούμε ότι οι λαοί 
του κόσμου θ’ αφήσουν άλλους να ταξιδεύουν στους δρόμους 
που έχουν χτίσει οι ίδιοι και να εκμεταλλεύονται τα πλούτη 
που κρύβονται μέσα στο έδαφος της χώρας τους; Για να ενώ
σουμε όλους τους ανθρώπους σαν αδελφούς θα πρέπει να 
γκρεμίσουμε όλα τα φράγματα, έτσι που οι άνθρωποι όλου του 
κόσμου να γίνουν σαν παιδιά που θα παίζουν σ’ ένα απέραντο 
κήπο. Οι νόμοι και οι συνθήκες δεν επαρκούν αυτό που χρει
άζεται είναι ένας καινούργιος κόσμος γεμάτος θαύματα.

Τέτοια θαύματα μας φαίνεται ότι κάνει και το παιδί όταν 
βλέπουμε με πόση λαχτάρα αναζητά την ανεξαρτησία, την ευ
καιρία να δουλέψει, όταν βλέπουμε πόσο ενθουσιασμό και 
αγάπη κρύβει μέσα του.

Ένας νέος κόσμος για ένα νέο άνθρωπο -  αυτή είναι η πιο 
επιταχτική ανάγκη μας. Αν αυτό ήταν μια ουτοπία, ένα καπρί
τσιο, θα ήταν έγκλημα να το συζητάμε τώρα που η ανθρωπό
τητα ζει στο χείλος της αβύσσου, που απειλείται από ολοκλη
ρωτικό αφανισμό. Όμως από τις αρχές του αιώνα μας'έχουμε 
δει προμηνύματα ενός κόσμου θαυμάτων.

Μήπως δεν είναι αλήθεια πως σήμερα ο άνθρωπος μπορεί 
να πετάξει; Να λοιπόν που τα γεωγραφικά σύνορα δεν χωρί
ζουν πια τη μια χώρα από την άλλη κι ο άνθρωπος μπορεί να 
πάει παντού χωρίς να φτιάχνει δρόμους και χωρίς να καταπα
τάει το έδαφος του άλλου.

Κι αν ο άνθρωπος, καταφέρνοντας να υπερνικήσει τη δύνα
μη της βαρύτητας·, φτάσει στη στρατόσφαιρα πραγματοποιών
τας ταξίδια γρήγορα και ελεύθερα, ποιος θα διεκδικήσει την 
ιδιοκτησία τούτης ή της άλλης γης; Ποιος θα απαιτήσει δικαι
ώματα πάνω στη γήινη βαρύτητα ή πάνω στο διάστημα που 
εκτείνεται πέρα από τη γήινη ατμόσφαιρα; Και σε ποιον θα 
ανήκουν τα βραχέα και τα μακρά κύματα, οι αόρατοι φορείς 
ενός μυστηριακού είδους επικοινωνίας που καταφέρνει ωστό
σο να μεταφέρει τη φωνή του ανθρώπου και τις σκέψεις της 
ανθρωπότητας μέσα απ’ το διάστημα; Και ποιος θα μπορέσει 
ποτέ να εξαντλήσει αυτή τη μεγάλη ελευθερία και δύναμη;
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Η ηλιακή ενέργεια θα μετατραπεί σε καλύτερη διατροφή και 
θέρμανση για τις ανθρώπινες κατοικίες. Ποιο έθνος θα διεκδι- 
κήσει αποκλειστικά δικαιώματα πάνω της; Δεν υπάρχουν 
όρια, δεν υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί στα νέα πλούτη 
που κατακτά ο άνθρωπος καθώς ανοίγεται προς τη στρατό
σφαιρα, προς τους απέραντους ουρανούς, προς την έναστρη 
καρδιά της δημιουργίας. Τι νόημα θα έχει τότε ο πόλεμος ανά
μεσα στους ανθρώπους;

Οι άνθρωποι στην αρχή πολεμούσαν για συγκεκριμένα αντι
κείμενα· αργότερα όμως ανακάλυψαν πως πηγή των υλικών 
πραγμάτων είναι οι μορφές ενέργειας και κατάφεραν να κυ
ριαρχήσουν πάνω στα κρυμμένα και άπειρα αίτια αντί για τα 
περιορισμένα αποτελέσματα τους. Ο άνθρωπος κυριάρχησε 
πάνω τους σαν θεός και απ’ αυτή την άποψη άλλαξε ριζικά 
την κοινωνική του ζωή. Μια θαυμαστή και γρήγορη κατάχτηση 
της υπεργήινης σφαίρας τοποθέτησε το πεδίο των ανθρώπινων 
κατακτήσεων σ’ ένα επίπεδο πάνω από την επιφάνεια της. Η 
γη είχε για τον άνθρωπο δύο διαστάσεις, τώρα όμως έχει ήδη 
προχωρήσει στην τρίτη διάσταση. Η δισδιάστατη ιστορία της 
ανθρωπότητας έχει πάρει τέλος.

Μια εποχή πολλών χιλιάδων χρόνων, παλιά όσο κι η ανθρώ
πινη ιστορία, που άρχισε στα μυθικά χρόνια κι ακόμα πιο πα
λιά, σε χρόνους που δεν μας άφησαν παρά ελάχιστα απομει- 
νάρια κρυμμένα στα σπλάχνα της γης, έφτασε στο τέλος της. 
Ένα τεράστιο κεφάλαιο της ιστορίας που πήρε χιλιάδες χρό
νια για να ξετυλιχτεί κλείνει τώρα.

Ως τις μέρες μας ο άνθρωπος ήταν αναγκασμένος να κερδί
ζει το ψωμί του με τον ιδρώτα του προσώπου του καλλιερ
γώντας τους αγρούς σαν κατάδικος, κρύβοντας τη μεγαλοσύνη 
του σαν δούλος. Αυτός, το παιδί της αγάπης, ήταν δεμένος με 
τις αλυσίδες των υλικών ανταλλαγών. Αλλά ο άνθρωπος που 
κατάκτησε τον κόσμο των αστεριών μπορεί να ορθωθεί σ’ όλη 
τη μεγαλοσύνη του και να αντιμετωπίσει το σύμπαν σαν ένα 
νέο πλάσμα. Το παιδί, το νέο παιδί είναι προορισμένο να προ
χωρήσει στην κατάχτηση του απείρου.
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Τέτοιες κατακτήσεις είναι τόσο μεγάλες που απαιτούν τη 
συνεργασία όλης της ανθρωπότητας, αλλά το μοναδικό πράγ
μα που μπορεί να δημιουργήσει την αληθινή ενότητα των αν
θρώπων είναι η αγάπη.

Αυτό είναι το όραμα της πραγματικότητας για την εποχή 
μας: εμείς οι τελευταίοι αιχμάλωτοι της γης θα πρέπει να κά
νουμε μια προσπάθεια ανάτασης για να το καταλάβουμε. Περ
νάμε μια κρίση, διχασμένοι ανάμεσα σ’ ένα παλιό κόσμο που 
τελειώνει κι ένα νέο κόσμο που ήδη έχει γεννηθεί κι έχει δώσει 
αποδείξεις για τα δημιουργικά του στοιχεία. Η κρίση που περ
νάμε δεν είναι απ’ αυτές που σημαδεύουνε το πέρασμα από τη 
μια ιστορική περίοδο στην άλλη. Δεν συγκρίνεται παρά με αυ
τές τις βιολογικές ή γεωλογικές εποχές όπου νέες, υψηλότερες 
και τελειότερες μορφές ζωής εμφανίζονται καθώς δημιουρ- 
γούνται εντελώς νέες συνθήκες ζωής πάνω στη γη.

Αν δεν εκτιμήσουμε σωστά την κατάσταση θα βρεθούμε 
μπροστά σ’ ένα είδος κατακλυσμού ανάλογου με τις προφη
τείες της Αποκάλυψης. Αν ο άνθρωπος παραμείνει αιχμάλω
τος της γης και απληροφόρητος για τις νέες πραγματικότητες 
και αν χρησιμοποιήσει τις διαστημικές ενέργειες για την αυτο
καταστροφή του, σύντομα θα το καταφέρει, γιατί οι ενέργειες 
που διαθέτει σήμερα είναι ανυπολόγιστες και προσιτές ‘στον 
καθένα, κάθε στιγμή και σε κάθε γωνιά της γης.

Και αν ο άνθρωπος που γνώρισε τα μυστικά των επιδημιών 
και μπορεί να ελέγχει τα αίτια τους και να παράγει κατά βού
ληση αμέτρητα μικρόβια, χρησιμοποιήσει αυτό το μέσο σωτη
ρίας και θεραπείας για να διαδώσει καταστροφικές επιδημίες 
που θά δηλητηριάσουν τη ζωή, θα το κατορθώσει αυτό με τη 
μεγαλύτερη ευκολία.

Σήμερα δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στο δρόμο του. Ούτε 
τα βουνά ούτε οι θάλασσες αποτελούν φραγμό και μπορεί να 
φτάσει στην πιο μακρινή γωνιά της γης πετώντας πάνω της.

Ποιος θα σημάνει τη σάλπιγγα που θα τον ξυπνήσει; Τι θα 
κάνει τελικά ο άνθρωπος που σήμερα κείτεται κοιμισμένος πά
νω στην επιφάνεια της γης, μιας γης έτοιμης να τον καταπιεί;



Εκπαίδευση για την ειρήνη 
έκτο διεθνές μοντεσσοριανό

συνέδριο

II.



1

Εναρκτήριος χαιρετισμός προς το 
Συνέδριο·

Η σημερινή επίσημη τελετή με την παρουσία της Εξοχότητας 
Σας, του Υπουργού Παιδείας της Δανίας, σημαδεύει την 
έναρξη του 'Εκτου Διεθνούς Συνεδρίου μας. Δεν πρόκειται 
για ένα παιδαγωγικό συνέδριο με τη στενή έννοια του όρου. 
Σκοπός των Συνεδρίων μας είναι η υπεράσπιση του παιδιού 
και μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο προσπαθούμε να δείξουμε στον 
ενήλικο κόσμο πως να γνωρίσει, ν’ αγαπήσει και να υπηρετή
σει καλύτερα το παιδί, βοηθώντας έτσι όλη την ανθρωπότητα 
να φτάσει σ’ ένα υψηλότερο στάδιο εξέλιξης.

Το παιδί δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένα αδύνα
μο και ανίσχυρο πλάσμα που χρειάζεται μόνο προστασία και 
βοήθεια, αλλά σαν ένα πνευματικό έμβρυο που διαθέτει από 
την πρώτη στιγμή της γέννησης του μια ενεργητική ψυχική ζωή 
και κατευθύνεται από κατάλληλα ένστικτα στην δυναμική δια-

1. Σειρά διαλέξεων που δόθηκαν στο έκτο Διεθνές Μοντεσσοριανό Συνέδριο, 
στην Κοπεγχάγη 1937.
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μόρφωση της ανθρώπινης προσωπικότητας. Και δεδομένου 
ότι από το παιδί προέρχεται ο ενήλικος, πρέπει να το θεωρού
με σαν τον πραγματικό δημιουργό της ανθρωπότητας και να 
το βλέπουμε σαν πατέρα μας. Το μεγάλο μυστικό της καταγω
γής μας κρύβεται μέσα του και μόνο μέσα του μπορούν να 
εκφραστούν οι νόμοι που θα οδηγήσουν τον άνθρωπο στη σω
στή του θέση. Απ’ αυτή την άποψη το παιδί είναι ο δάσκαλος 
μας. Οι ενήλικοι θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να μάθουν να ανα
γνωρίζουν το γεγονός αυτό, ώστε να είναι σε θέση να μετα
βάλλουν τη συμπεριφορά τους προς τις επόμενες γενιές.

Αντιμετωπίζοντας το παιδί σαν λευκό χαρτί χωρίς εσωτερι
κές κατευθύνσεις, ο ενήλικος το ανάγκασε να υποταχθεί στη 
θέληση των μεγαλυτέρων του και να προσαρμοστεί στις συνθή
κες της ενήλικης ζωής. Έτσι καταπίεσε και κατέπνιξε τις φυσι
κές και ευαίσθητες τάσεις του παιδιού ξεσηκώνοντας μέσα του 
ανυπέρβλητες ενστικτώδικες αντιστάσεις και άμυνες που κιν
δυνεύουν να εξελιχθούν σε πραγματικές πνευματικές 
ασθένειες.

Η ζωή του ανθρώπου αρχίζει έτσι μ’ έναν ασυνείδητο πόλε
μο μεταξύ ενήλικου και παιδιού. Και καθώς οι γενιές ακολου
θούν η μια την άλλη, ο άνθρωπος συνεχίζει να είναι, αντί ένα 
αρμονικά ανεπτυγμένο άτομο, ένα παραμορφωμένο πλάσμα 
που απέχει πολύ από το ιδανικό του φυσιολογικού ανθρώπου 
με την ισορροπημένη, διανοητικά και συγκινησιακά, προσωπι
κότητα.

Η ανθρωπότητα θα πρέπει να αναγνωρίσει τον κεντρικό ρό
λο του παιδιού σαν διαμορφωτή της ανθρωπότητας και να εμ- 
βαθύνει στις ψυχικές ρίζες που καθορίζουν τον αρνητικό ή 
θετικό προσανατολισμό του ώριμου ανθρώπου. Το παιδί σή
μερα είναι ένας «παραμελημένος πολίτης»· η κοινωνία οφείλει 
να τον ξαναθυμηθεί και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που 
θα ικανοποιήσει τις ζωτικές του ανάγκες και θα βοηθήσει την 
πνευματική του απελευθέρωση.

Πρέπει να γίνει μια κοινωνική προσπάθεια που θα εξασφα
λίσει στο παιδί δικαιοσύνη, αρμονία και αγάπη. Το έργο αυτό
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πρέπει να το αναλάβει η παιδεία γιατί είναι ο μόνος τρόπος 
να χτίσουμε έναν καινούργιο κόσμο και να φέρουμε την 
ειρήνη.

Το να μιλάει κανείς για μία μάθηση της ειρήνης σε εποχές 
τόσο κρίσιμες σαν τη δική μας, όταν η κοινωνία απειλείται 
συνεχώς από την πιθανότητα του πολέμου, ίσως να φαίνεται 
σαν ένας αφελής ιδεαλισμός. Εγώ παρ’ όλα αυτά πιστεύω πως 
η προετοιμασία της ειρήνης μέσω της παιδείας είναι ο πιο 
αποτελεσματικός και εποικοδομητικός τρόπος ν’ αντιταχθούμε 
στον πόλεμο, δεδομένου ότι οι ανάγκες του ανθρώπου σήμερα 
κατά κανένα τρόπο δεν δικαιολογούν τον ένοπλο αγώνα και 
δεδομένου ότι ο πόλεμος δεν προσφέρει καμιά ελπίδα να βελ
τιώσει τη μοίρα του.

Η ανθρωπότητα έχει κατρακυλήσει σε τέτοια βάθη βαρβα
ρότητας και πνευματικού χάους που το άτομο έχει καταντήσει 
ένα απειροελάχιστο σπυρί άμμου σε μια νεκρή έρημο. Ο καθέ
νας αγνοεί το πραγματικό πρόσωπο των καιρών και παραμένει 
ανυποψίαστος σ’ ότι αφορά τους κινδύνους που κρύβουν, 
ώσπου να γίνει κι αυτός έρμαιο των γεγονότων.

Σε μια τέτοια κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να υπάρξει 
ούτε πρόοδος ούτε ελπίδα για την ειρήνη, παρά μέσα από μια 
γρήγορη και δυναμική δράση στην καρδιά της ίδιας της αν
θρωπότητας.

Δράση προς την ανθρωπότητα σημαίνει πρώτα και κύρια 
δράση προς το παιδί. Θα πρέπει το παιδί, αυτός ο «παραμε- 
λημένος πολίτης», να εκτιμηθεί στην πραγματική του αξία. Τα 
δικαιώματα του σαν ενός ανθρώπινου όντος που διαμορφώνει 
ολόκληρη την ανθρωπότητα πρέπει να γίνουν ιερά και οι μυ
στικοί νόμοι της φυσιολογικής ψυχικής του ανάπτυξης πρέπει 
να φωτίσουν το δρόμο προς τον πολιτισμό.

Αν η εποχή της ανθρώπινης ιστορίας που χαραχτηρίζεται 
από τους αλλεπάλληλους πολέμους μπορεί να ονομαστεί η 
«ενήλικη περίοδος», τότε η περίοδος στην οποία αρχίζουμε να 
χτίζουμε την ειρήνη θα μπορεί να ονομαστεί η «εποχή του 
παιδιού».
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Ό πως θριάμβευσε στο παρελθόν ο νόμος της ωμής βίας έτσι 
και τώρα πρέπει να θριαμβεύσουν οι νόμοι της ζωής. Αυτή η 
πολυσύνθετη προσδοκία εκφράζεται και συνοψίζεται καλύτε
ρα με τη λέξη εκπαίδευση.

Εξοχώτατε, η γενναιόδωρη φιλοξενία που προσέφερε η Κυ
βέρνηση της Δανίας στο Έκτο Συνέδριο μας, είναι ένα προμή- 
νυμα ειρήνης για μας και για τον κόσμο- γιατί η Δανία σήμε
ρα, όπως και πάντοτε στο παρελθόν σέβεται την ειρήνη και 
τους θησαυρούς της ανθρώπινης διάνοιας.

Η Δανία είναι έτοιμη να εξετάσει το πρόβλημα του παιδιού 
και να προωθήσει την εκπαίδευση σαν κύριο εργαλείο για την 
εξασφάλιση της ειρήνης. Θα ήθελα να προσθέσω ότι και η 
πρώτη μας διάλεξη πάνω στο πρόβλημα του παιδιού έγινε στη 
Δανία, πριν οχτώ χρόνια -  στην Ελσινόρη, κοντά στο βασιλικό 
κάστρο που ενέπνευσε τον Σαίξπηρ. Όταν τελείωσε ο πόλεμος 
στην Ευρώπη, ο κόσμος άρχισε να ελπίζει στην ειρήνη κι εμείς 
οι υπερασπιστές του παιδιού διαλέξαμε σαν τόπο συνάντησης 
μας την πατρίδα της λογοτεχνικής αυτής μεγαλοφυίας, του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, που έχει μαγέψει με τα βιβλία του 
τα παιδιά όλου του κόσμου. Ο πόλεμος όμως δεν κλείστηκε 
οριστικά στο παρελθόν γιατί οι πόλεμοι θα πάψουν μόνον 
όταν η ανθρωπότητα ανομορφωθεί πνευματικά.

Η έκκληση μας προς τον κόσμο να συνειδητοποιήσει τη ση
μασία του παιδιού στην πορεία της πνευματικής εξέλιξης της 
ανθρωπότητας, βρίσκεται σε αντίθεση με όλα τα διανοητικά 
κινήματα που κεντράρουν τα ενδιαφέροντα τους αποκλειστικά 
και μόνο γύρω από τους ενήλικους. Γι’ αυτό είμαστε ιδιαίτερα 
ευγνώμονες σε όλους όσους ήρθαν να μας προσφέρουν την 
επίσημη υποστήριξη τους. Μας τιμά το γεγονός ότι πολλά δη
μόσια πρόσωπα και κυβερνήσεις συνεργάζονται μαζί μας και 
ότι εκπρόσωποι από εικοσιπέντε έθνη συγκεντρώθηκαν εδώ γι’ 
αυτό το συνέδριο, ανταποκρινόμενοι στο αδύναμο ακόμα κά
λεσμα του παιδιού που μόλις άρχισε να ακούγεται μέσα στον 
κόσμο. Εκπροσωπώντας τη Διεθνή μας Οργάνωση, θέλω να 
ευχαριστήσω το συνάδελφο μου Βίλχελμ Ρασμούσεν, τον Διευ
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θυντή του Ινστιτούτου Διδασκαλικής Μετεκπαίδευσης που 
ανέλαβε γενναιόψυχα το έργο της οργάνωσης του συνεδρίου.

Εξοχώτατε, επιθυμώ να σας εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευ
χαριστίες για την επίσημη υποστήριξη που μας προσφέρατε εξ’ 
αρχής. Επίσης θα ήθελα να εκφράσω την βαθιά ευγνωμοσύνη 
μου στον Εξοχώτατο Πρωθυπουργό Στάουνιγκ καθώς και τον 
Υπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών Λούντβιχ Κρίστενσεν, που 
συμφώνησαν να τιμήσουν το Συνέδριο μας αναλαμβάνοντας 
την Προεδρία του. Επίσης και στον Εξοχώτατο Δρα Μουνχ, 
Υπουργό των Εξωτερικών, που θα τιμήσει το Συνέδριο με την 
προσωπική του συμμετοχή. Μιλώντας εκ μέρους των παιδιών 
όλου του κόσμου θα ’θελα να φωνάξω από τα βάθη της καρ
διάς μου «Ζήτω η Δανία που πρόσφερε ευγενικά και γενναιό
δωρα τη φιλοξενία της στην παγκόσμια ειρήνη!»

Πολλές κυβερνήσεις υποστηρίζουν το συνέδριο αυτό που το 
θέμα του είναι κάτι σαν προσταγή: Εκπαίδευση για την Ειρή
νη! Το Βέλγιο, η Καταλωνία, η Χιλή, η Τσεχοσλοβακία, η 
Γαλλία, η Ελλάδα, η Αϊτή, το Καντόνιο του Τιτσίνο, η Λεττο- 
νία, το Μεξικό, η Ρουμανία, η Ρωσία, οι ΗΠΑ και η Αίγυπτος 
είτε έστειλαν επίσημους αντιπροσώπους, είτε οι διπλωματικοί 
τους εκπρόσωποι στη χώρα αυτή μας τίμησαν με την προσωπι
κή τους συμμετοχή στην εναρκτήρια συνεδρίαση μας.
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Γιατί μπορεί η εκπαίδευση να 
ασκήσει κάποια επιρροή πάνω στο 

σημερινό κόσμο;

Το θέμα που μου ζήτησαν να συζητήσω σήμερα έχει ιδιαίτε
ρη σημασία γιατί παρουσιάζεται με τη μορφή ερώτησης: Γιατί 
μπορεί η εκπαίδευση να ασκήσει κάποια επιρροή πάνω στο 
σημερινό κόσμο;

Η διατύπωση του ερωτήματος υπονοεί ότι η εκπαίδευση δεν 
είχε αυτή την επιρροή σε όλες τις εποχές και κάτω από όλες τις 
συνθήκες. Πράγματι αν η εκπαίδευση είχε από μόνη της τόσο 
ισχυρή επίδραση ώστε να εμποδίσει π.χ. αποτελεσματικά την 
κινητοποίηση ισχυρών κρατών, πως δεν είχε αυτό το αποτέλε
σμα στο παρελθόν; Για πολλούς αιώνες ο Χριστιανισμός και 
πριν από αυτόν, οι μεγάλοι φιλόσοφοι της αρχαιότητας έκα
ναν έκκληση στα αισθήματα αγάπης και αδελφοσύνης που 
κρύβονται στην ανθρώπινη ψυχή. Κι ωστόσο οι άνθρωποι συ
νέχισαν να πολεμούν σαν να τους κατεύθυνε μια αόρατη δύνα
μη, σε μια πάλη αρκετά όμοια μ’ αυτήν που περιγράφει ο Δαρ- 
βίνος ανάμεσα στα είδη. Και θα πουν ίσως κάποιοι πως έτσι 
ήταν πάντοτε τα πράγματα και έτσι θα είναι.
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Σήμερα όμως υπάρχουν τόσα πρωτοφανή νέα φαινόμενα και 
τόσο ακραίες μορφές πολέμου που έχουμε κάθε λόγο να πι
στεύουμε ότι ολόκληρη η ιστορία των περασμένων χρόνων 
διαδραματίστηκε σ’ ένα άλλο επίπεδο από τη σημερινή. Αν 
μελετήσουμε τους περασμένους πολέμους θα διαπιστώσουμε 
ότι ήταν το αποτέλεσμα της επιτακτικής ανάγκης του ανθρώ
που να κατακτήσει άλλους και να αμυνθεί και παρά το γεγονός 
ότι ίσως να ήταν δυνατές και άλλες λύσεις για τα προβλήματα 
της ανθρωπότητας, οι πόλεμοι αυτοί εξασφάλιζαν ορισμένα 
πλεονεκτήματα στη μια πλευρά σε βάρος της άλλης. Και το πιο 
σημαντικό, αυτοί οι πόλεμοι αντιπαράθεταν τον ένα πολιτισμό 
ενάντια στον άλλο, πραγματοποιώντας έτσι μια πολύ αποτελε
σματική επιλογή. Άλλες φορές βοηθούσαν τις επιμειξίες των 
λαών και τη διάδοση του πολιτισμού, παρ’ όλο βέβαια που, 
όπως είπα παραπάνω, τα αποτελέσματα αυτά μπορούσαν να 
προκύψουν και χωρίς πόλεμο.

Σήμερα όμως κανείς δεν μπορεί να διακρίνει κάποιο θετικό 
πλεονέκτημα του πολέμου. Κάποιοι θα μας πουν ίσως πως η 
κατάκτηση ενός άλλου έθνους αποτελεί ένα κέρδος. Αμφιβάλ
λω όμως αν αυτό είναι αλήθεια. Η Δανία έφτασε σε υψηλό 
σημείο πολιτισμού χωρίς να νιώσει, στη σύγχρονη εποχή, την 
ανάγκη να κατακτήσει άλλους λαούς. Και γιατί να νιώσει αυτή 
την ανάγκη; Μήπως για να έχει καλύτερη προμήθεια σε τρόφι
μα; Μα για να το πετύχει αυτό ένα έθνος δεν χρειάζεται παρά 
να αγοράζει και να παράγει. Μήπως για να επιταχύνει την 
πολιτιστική της ανάπτυξη αποκτώντας καλύτερα μέσα συγκοι
νωνίας; Μα για να το πετύχει αυτό δε χρειάζεται παρά να 
αγοράσει και να κατασκευάσει. Δεν υπάρχει σ’ ολόκληρο τον 
κόσμο τίποτε που να μην μπορεί να κατασκευαστεί και να χρη
σιμοποιηθεί. Μου φαίνεται λοιπόν ότι είναι πολύ πιο εύκολο 
να ζει ένα έθνος χωρίς περιττές έγνοιες και να προμηθεύεται 
τα αναγκαία προϊόντα από τον τόπο καταγωγής τους παρά να 
κατακτά άλλους και να τα αποκτά με τη βία. Ή  μήπως τα έθνη 
καταφεύγουν σε πολέμους για να οικειοποιηθούν και να εκμε
ταλλευτούν τις ανακαλύψεις μιας μεγαλοφυίας που ζει σε ξένο
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έδαφος; Μα δεν υπάρχει πια καμιά ανακάλυψη -  ούτε καν η 
πιο μικρή πνευματική πρόοδος -  που, απ’ όποια γωνιά της γης 
κι αν έχει ξεκινήσει να μην γίνεται γνωστή από τη μια άκρη 
του κόσμου ως την άλλη, σαν το υγρό μέσα στα συγκοινωνούν- 
τα δοχεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι παλαιές αιτίες δεν υπάρ
χουν πια. Υπάρχει όμως ένα εντυπωσιακό γεγονός: έχει σημει
ωθεί μια εξέλιξη στο κοινωνικό περιβάλλον, ιδιαίτερα μέσα 
στα τελευταία χρόνια -  μια ξαφνική, απρόσμενη εξέλιξη που 
οφείλεται σε μια χούφτα ανθρώπων. Δε χρειάζεται να αναφέ
ρω τα ονόματά τους, το σημαντικό είναι ότι εκπροσωπούν τις 
δυνάμεις της νοημοσύνης -  αυτής της μεγάλης ενέργειας, του 
ανεκτίμητου θησαυρού που μπορεί να ευεργετήσει ολόκληρη 
την ανθρωπότητα ακόμα κι αν λάμπει μέσα σε ένα και μόνο 
άτομο.

Ό λες όμως οι ανακαλύψεις και οι εφευρέσεις που φαίνον
ται να οφείλονται σε ένα μοναδικό άτομο στηρίζονται στη συ
νεχή και αφανή παρουσία ενός εργατικού υποστρώματος που 
δημιουργεί ένα προϊόν που κανείς δεν μπορεί νά κατακτήσει 

. με τη βία. Αυτό το έργο δεν ανήκει σε κανένα έθνος· είναι λίγο 
πολύ κοινή ιδιοκτησία όλων. Είναι ένα υπερφυσικό υπόστρω
μα που δημιούργησε ένα υπερφυσικό κόσμο, ένα πολιτισμό 
που απλώθηκε παντού.

Αυτά τα θαυμαστά επιτεύγματα άλλαξαν βαθιά την κοινω
νία. Την αλλαγή δεν τη συνειδητοποιούμε καν γιατί είναι το 
κύριο χαραχτηριστικό της εποχής μας. Η εκπληχτική ικανότητα 
του ανθρώπου να νικήσει τη δύναμη της βαρύτητας καθώς και 
να κυριαρχήσει πάνω σε στοιχεία άλλοτε απρόσιτα στη δύναμη 
του, είναι το χαραχτηριστικό γνώρισμα της εποχής μας.

Επιπλέον όλοι οι άνθρωποι έχουν γίνει πλουσιότεροι. Θα 
τολμούσα να πω ότι είναι τόσο πλούσιοι που έχουν γίνει θύ
ματα του πλούτου τους. Αν συγκρίνουμε την εποχή μας με το 
παρελθόν μπορούμε να πούμε πως αυτή είναι η εποχή των 
πλουσίων. Ό λα τα σπίτια έχουν φως και νερό· όλος ο κόσμος 
έχει στη διάθεση του μέσα συγκοινωνίας. Πόσο τυχερή είναι η 
ανθρωπότητα που έφτασε σ’ ένα τέτοιο ύψος γενικού πλούτου!
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Ναι, η ανθρωπότητα είναι τόσο πλούσια που λαχταράει να 
επιστρέψει σε έναν απλούστερο τρόπο ζωής, να δοκιμάσει 
πράγματα που παλιότερα τα θεωρούσε στερήσεις. Ο επιθυμη
τός τρόπος ζωής σήμερα είναι να τρως φτωχά και να κοιμάσαι 
στην ύπαιθρο κάτω από ένα αντίσκηνο.

Εξίσου πλούσιοι είμαστε και σε χρήματα- οι τράπεζες πολ- 
λαπλασιάζονται. Όσο όμως κι αν αναζητούν οι άνθρωποι ένα 
τρόπο ζωής υγιεινότερο και πιο απλό από πολλές απόψεις, 
έχουν συνηθίσει στις ανέσεις τους και δεν έχουν καμιά διάθε
ση να τις εγκαταλείψουν. Θα χάναμε τον καιρό μας αν κηρύσ
σαμε την εγκατάλειψη των εξωτερικών μορφών της πολιτισμέ
νης ζωής. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι τα πράγματα που 
απολαμβάνουμε σήμερα -  νέα συγκοινωνιακά μέσα, ηλεκτρι
σμός, ραδιόφωνο και τα παρόμοια -  αντιπροσωπεύουν μια 
πολύτιμη μορφή προόδου.

Αν παραδείγματος χάριν, πρότεινε κανείς στο σύγχρονο άν
θρωπο: «Κοίταξε το είδος του πολιτισμού πού γέννησε ένα 
Δημοσθένη, ένα Κικέρωνα και τόσες άλλες μεγάλες φυσιογνω
μίες του παρελθόντος με έντονη πνευματική ζωή. Ας ζήσουμε 
κι εμείς όπως εκείνοι τότε. Ας παραιτηθούμε από τις κατακτή
σεις του πολιτισμού μας· ας παραιτηθούμε από τον ηλεκτρι
σμό!» Κανείς δε θα συμφωνούσε μαζί μας. Κανείς δεν θα ’θελε 
να ξαναγυρίσει πίσω. Θα τη θεωρούσαν ανόητη μια τέτοια 
θυσία. Κι αν προτείναμε: «Ας παραιτηθούμε από τα μπάνια 
μας με το τρεχούμενο νερό κι ας ξαναγυρίσουμε στα πηγάδια» 
όλοι θ ’ απαντούσαν: «Μα αυτό δεν έχει καμιά σχέση με την 
πρόοδο». Κι αν κάποιος έλεγε τελικά: «Φίλοι μου, είναι προτι
μότερο ν’ απαλλαγούμε απ’ όλα τα σύγχρονα μέσα συγκοινω
νίας -  αεροπλάνα, αυτοκίνητα, λεωφορεία. Ελάτε ν’ αρχίσου
με ξανά να πηγαίνουμε με τα πόδια ή πάνω στα άλογα. Αν 
επιστρέφουμε σ’ αυτά τα μεταφορικά μέσα θα γίνουμε ανώτε
ροι άνθρωποι!» Ένα τέτοιο κήρυγμα όλοι θα το θεωρούσαν 
παράλογο. Γιατί καταλάβαμε τελικά ότι η πνευματική πρόοδος 
δεν αντιπαλεύει με την τεχνική πρόοδο αλλά αντίθετα συνερ
γάζεται μαζί της. Είμαι απολύτως σίγουρη πως αν ένας ηρωι
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κός Φραγκισκανός με σιδερένια θέληση αφιέρωνε τη ζωή του 
στο κήρυγμα ενός τέτοιου μηνύματος, κανείς δεν θα τον 
άκουγε.

Μένει όμως ν’ αναρωτηθούμε πως το επίπεδο της ανθρώπι
νης ηθικής έχει πάει ένα βήμα πίσω στο δρόμο του πολιτισμού; 
Όταν κάποιος κηρύσσει την ανάγκη να σκοτώσουμε γιατί τον 
ακολουθούμε; Γιατί μιλάμε ακόμα για ηρωισμούς, όπως και 
στα παλιά χρόνια, χωρίς να μεταβάλλουμε σε τίποτε την έν
νοια αυτή; Η δική μας απάντηση είναι αυτή: η ανθρωπότητα 
προόδευσε πολύ εξωτερικά αλλά καθόλου εσωτερικά. Ο άν
θρωπος αγνοεί εντελώς μια ολόκληρη διάσταση των προβλη
μάτων που αντιμετωπίζει. Η πνευματική του ανάπτυξη δεν 
έχει προχωρήσει καθόλου. Η προσωπικότητα του έχει μείνει 
ίδια όπως και στους προηγούμενους αιώνες, ενώ οι αμέτρητες 
αλλαγές των κοινωνικών συνθηκών τον υποχρεώνουν να ζει 
σήμερα σε ένα αφύσικο περιβάλλον. Έτσι ο άνθρωπος είναι 
αδύναμος και ανίσχυρος απέναντι στην υποβολή που ασκούν 
πάνω του τόσο το περιβάλλον όσο και οι άλλοι άνθρωποι. Δεν 
έχει εμπιστοσύνη στην κρίση του και η προσωπικότητα του 
είναι κομματιασμένη. Αυτό είναι ο σημερινός άνθρωπος, αν 
θέλουμε να είμαστε επιεικείς. Εκείνοι που τον μελέτησαν επι
στημονικά έχουν χρησιμοποιήσει πολύ πιο σκληρές λέξεις. 
Μας λένε ότι ο απεγνωσμένος αγώνας του ανθρώπου να προ
σαρμοστεί στο περιβάλλον του χωρίς να είναι προετοιμασμέ
νος γι’ αυτό, προκαλεί μεταβολές στο χαραχτήρα του που μπο
ρούν να θεωρηθούν παθολογικές. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέ
ρον πρόβλημα του καιρού μας: σε όλους μας σήμερα αρέσει να 
είμαστε λίγο ανώμαλοι.

Η στατιστική αποδεικνύει πως τα ψυχιατρικά ιδρύματα, οι 
νευρολογικές κλινικές είναι γεμάτες και ότι δεν υπάρχει σχε
δόν κανένας άνθρωπος που να μη χρειαστεί μια τουλάχιστον 
φορά στη ζωή του να συμβουλευτεί έναν ειδικό στα ψυχικά 
νοσήματα, έστω και για να βεβαιωθεί ότι δεν πάσχει από 
κανένα.

Εμείς μπορούμε να πούμε πως, αν δεν είμαστε οι μόνοι, εί-
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μαστέ οι πρώτοι που διαπιστώσαμε ότι μερικά από τα παιδιά 
που νομίζονταν για υγιή δεν ήταν και οι πρώτοι που συνειδη
τοποιήσαμε ότι αυτή η ψυχική επιδημία είναι πιο καταστροφι
κή σήμερα από παλιά γιατί το παιδί βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη 
θέση. Αυτή η θέση δεν περιγράφεται με λίγα λόγια. Θα περιο
ριστούμε εδώ στην διαπίστωση ότι δεν υπάρχει χώρος για το 
παιδί στο σύγχρονο κόσμο. Ο κόσμος του παιδιού έχει γίνει 
σαν ένας κώνος που ολοένα στενεύει, μέχρι που δεν του αφή
νει πια καθόλου χώρο. Αυτό που εννοώ λέγοντας ότι δεν 
υπάρχει χώρος στον κόσμο για το παιδί είναι ότι λείπει τόσο ο 
φυσικός, υλικός χώρος, όσο και ο χώρος στην καρδιά και στο 
μυαλό των ανθρώπων. Η ανθρωπότητα δημιουργεί τους δι
κούς της νόμους και εξελίσσεται. Και οι συνθήκες της παιδικής 
ζωής χειροτερεύουν στο βαθμό ακριβώς που βελτιώνονται οι 
συνθήκες των ενήλικων. Ακόμα κι οι γονείς παραμελούν τα 
παιδιά τους γιατί έχουν πολλά να κάνουν. Και η ανθρωπότητα 
που είναι ήδη τόσο αδύναμη, τόσο άρρωστη, θύμα τόσων πει
ρασμών, δεν έχει πια τη δύναμη ν’ αλλάξει πορεία. Επομένως 
το κεντρικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η ίδια η ανθρω
πότητα.

Η έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα στην πρόοδο του εξωτερι
κού περιβάλλοντος και την πνευματική ανάπτυξη του ανθρώ
που είναι εντυπωσιακή. Είναι ένα περίεργο φαινόμενο και πιο 
αντιφατικό κι από τον πόλεμο. Οι άνθρωποι πετύχαν τόσα 
πολλά, θα μπορούσαν να είναι τόσο πλούσιοι κι ωστόσο είναι 
φτωχοί και δυστυχισμένοι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όλοι 
αναρωτιούνται πως θα συνεχίσουν να ζούνε. Ό λα εξελίσσον
ται, όλα αλλάζουν, η ανθρωπότητα παράγει τόσα πολλά -  
στην υπερβολή θα λέγαμε, κι αυτή ακριβώς η υπερβολή μας 
κάνει καμιά φορά να λαχταράμε να γυρίσουμε πίσω.

Μια απίστευτη σύγχιση βασιλεύει στον κόσμο! Ο σύγχρονος 
άνθρωπος, αυτό το πελαγωμένο ανθρωπάκι, είναι γεμάτος αν
τιφάσεις. Δεν ξέρει αν είναι πλούσιος ή φτωχός, άρρωστος ή 
υγιής. Βασανίζεται από αγωνίες, από ένα άγχος χαραχτηρι- 
στικό του άρρωστου ανθρώπου: το άγχος της ζωής. «Πώς θα
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ζήσω;», αυτό είναι το καθημερινό ερώτημα, μέσα σ’ αυτό το 
θαυμαστό κόσμο, γεμάτο από χίλιες δυο δυνατότητες και 
νέους τρόπους ζωής. Ο άνθρωπος είναι έτοιμος να θυσιάσει 
τα πάντα για ν’ απαλλαγεί από το άγχος, πράγμα που θυμίζει 
πολύ τους αρρώστους από παθολογικές νευρώσεις. Ο παλιός 
άνθρωπος ήταν πιο απλός. Έλεγε: θα δώσει ο Θεός! Μέσα 
στον κόσμο τους υπήρχε ακόμη θέση για το φτωχό ανάμεσα 
στους άλλους φτωχούς και το άτομο ήταν πρόθυμο να θυσια
στεί για το συνάνθρωπο του. Σήμερα η αγωνία μας για τη ζωή 
θυμίζει τις απεγνωσμένες προσπάθειες να βγει κανείς ζωντα
νός από ένα φλέγόμενο σπίτι. Είμαστε πρόθυμοι να προδώ- 
σουμε τα πάντα, ακόμα και τη συνείδηση ή τις αρχές μας, εί
μαστε πρόθυμοι να παραιτηθούμε από την ανθρωπιά μας φτά
νει να συνεχίσουμε να ζούμε.

Κοιτάξτε που κατάντησε η αγωγή που δίνουν οι γονείς και 
οι δάσκαλοι! Λένε στο παιδί: «Κάτσε κάτω και διάβασε. Πρέ
πει οπωσδήποτε να πάρεις αυτό το πτυχίο. Πρέπει να ^ίπεις σ’ 
αυτή τη δουλειά. Διαφορετικά πώς θα ζήσεις;» Οι γονείς κι οι 
δάσκαλοι ξεχνούν σήμερα να πουν τις λέξεις που αποτελούσαν 
άλλοτε τον ακρογωνιαίο λίθο της αγωγής: «Όλοι οι άνθρωποι 
είναι αδέλφια».

Ο σημερινός άνθρωπος πορεύεται στη ζωή του αποξεραμέ
νος κι απομονωμένος. Τέτοιοι άνθρωποι ακόμα κι αν ενωθούν 
δεν σχηματίζουν πραγματική κοινωνία, σίγουρα πάντως όχι 
μια γόνιμη κοινωνία όπου μπορεί ν’ ανθίσει η ηθική πρόοδος 
κι η ανύψωση του ανθρώπου. Αυτοί οι άνθρωποι μοιάζουν με 
την άμμο της ερήμου. Είναι πλήθος κι ωστόσο παραμένουν 
ξέχωροι. Το έδαφος της κοινωνικής τους ζωής είναι στείρο- το 
παραμικρό αεράκι να φυσήξει, τους διαλύει. Θα αρκούσε λίγο 
πνευματικό νερό για να δυναμώσει το έδαφος και να το κάνει 
λιγότερο στείρο. Λίγη ζωή αν αναπτυσσόταν θα ’φερνε μια 
ευεργετική μεταβολή γιατί η ζωή είναι αυτή που μετατρέπει 
την άμμο σε γόνιμο έδαφος. Ο πραγματικός κίνδυνος που 
απειλεί την ανθρωπότητα σήμερα δεν είναι τόσο ο πόλεμος 
όσο αυτή η απελπιστική στειρότητα, το σταμάτημα της ανά-
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πτύξης. Η δυστυχία του ανθρώπου είναι η πιο απειλητική 
πλευρά της σημερινής πραγματικότητας. Ο άνθρωπος έχει πά- 
ψει να αισθάνεται αληθινή χαρά. Είναι τρομοκρατημένος. Αι
σθάνεται κατώτερος εξ’ αιτίας κάποιου πράγματος που βρί
σκεται μέσα του. Το κενό βρίσκεται μέσα του! Και η φύση 
αποστρέφεται το κενό, προσπαθεί να το γεμίσει με κάποιο 
τρόπο.

Ο πραγματικός κίνδυνος που απειλεί την ανθρωπότητα εί
ναι η κενότητα της ανθρώπινης ψυχής. Τα υπόλοιπα δεν είναι 
παρά συνέπειες αυτού του κενού.

Είναι πολύ χαραχτηριστικό το γεγονός ότι σ’ αυτήν ακριβώς 
την εποχή της προόδου ο άνθρωπος ανακάλυψε μέσα του αυτή 
τη μορφή ηθικής αρρώστιας που ονομάζεται «σύμπλεγμα κα
τωτερότητας». Ο άνθρωπος, το πλάσμα που πετάει στους ου
ρανούς, που συλλαμβάνει τις μουσικές του αιθέρα, που η δύ
ναμη του αγγίζει τα όρια της παντοδυναμίας, παραπονιέται 
πως είναι αδύναμος, ανεπαρκής, δυστυχισμένος.

Το βασικό πρόβλημα είναι πως να γιατρέψουμε την ανθρω
πότητα και να προσανατολίσουμε την ανάπτυξη της ατομικό
τητας προς την υψηλή αντίληψη του ανθρώπου, σαν «βασιλιά 
του σύμπαντος». Το ανθρώπινο πλάσμα που έβαλε στη δούλε
ψη του κάθε είδους φυσικές δυνάμεις, πρέπει τώρα να δαμά
σει και να χειραγωγήσει τις εσωτερικές του δυνάμεις, να γίνει 
κύριος του εαυτού του και της εποχής του. Για να γίνει αυτό 
θα πρέπει να ελευθερωθεί η δύναμη της ατομικότητας, να δο
κιμαστεί και να χρησιμοποιηθεί. Πρέπει να διδαχτεί ο άνθρω
πος να βλέπει τον κόσμο σ’ όλη του τη μεγαλωσύνη, να επε
κτείνει τα όρια της ζωής του, να την θέσει σε επαφή με την 
ατομικότητα των άλλων.

Βασιλιάς του σύμπαντος, κυρίαρχος του ουρανού και της 
γης, των ορατών αντικειμένων και των αόρατων δυνάμεων -  
αυτός είναι ο άνθρωπος που πρέπει να βασιλεύσει! Χωρίς αμ
φιβολία όλη η γη είναι βασίλειο του, μα το πραγματικό βασί
λειο κρύβεται μέσα του.

Θα τελειώσω με μια παραβολή που θα φανεί ίσως κάπως
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ταπεινή, αλλά που σίγουρα διαφωτίζει όσα είπα ως τώρα.
Ας φανταστούμε ένα πρίγκιπα που μένει σ’ ένα μεγαλόπρε

πο παλάτι, γεμάτο από υπέροχα έργα τέχνης, ανατολίτικα χα
λιά και πολύτιμα αντικείμενα. Ο πρίγκιπας αυτός παντρεύεται 
μια γυναίκα του λαού. Έρχεται λοιπόν κι αυτή να μείνει στο 
παλάτι σαν πριγκίπισσα, μα βαδίζει πάνω στα υπέροχα χαλιά 
χωρίς να καταλαβαίνει την αξία τους και ούτε εκτιμάει ή θαυ
μάζει τα έργα τέχνης. Ο πρίγκιπας τότε συνειδητοποιεί πως 
δεν φτάνει να παντρευτείς μια απλή γυναίκα του λαού για να 
την κάνεις πριγκίπισσα. Πρέπει να την εκπαιδεύσεις. Έτσι 
φροντίζει για την εκπαίδευση της και η γυναίκα επιστρέφει 
στο παλάτι σαν πριγκίπισσα και χαίρεται τα πράγματα που 
έβαλε η μοίρα ανάμεσα στα χέρια της.

Ο πολιτισμένος κόσμος είναι σαν το παλάτι του πρίγκιπα 
και η ανθρωπότητα είναι σαν τη γυναίκα του λαού. Η πριγκί- 
πισσα χρειάζεται εκπαίδευση. Αυτό είναι το πραγματικό πρό
βλημα -  δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Το παλάτι, η μεγαλοπρέ
πεια, ο τίτλος, υπάρχουν. Το μόνο που λείπει είναι η εκπαί
δευση.

Η εκπαίδευση είναι τεράστιας σημασίας σήμερα, γιατί ο άν
θρωπος κατέχει πολύ περισσότερα απ’ όσα ξέρει κι απ’ όσα 
μπορεί να χαρεί. Έχει τα πάντα! Πρέπει να μάθει να εκτιμάει 
αυτά που έχει, να χαίρεται τα υπάρχοντα του.



3

Δεύτερη Διάλεξη

Θα ήθελα να κάνω κατανοητή αυτή τη βασική ιδέα: το είδος 
της εκπαίδευσης που θα βοηθήσει στην επικράτηση της ειρή
νης, πρέπει κατ’ ανάγκη να είναι πολύπλευρο και διαφορετικό 
απ’ αυτό που έχουμε συνηθίσει να εννοούμε με τη λέξη εκπαί
δευση.

Η εκπαίδευση, με την έννοια που έχει στην εποχή μας, δεν 
παίζει ρόλο στην αντιμετώπιση των σοβαρών κοινωνικών προ
βλημάτων και δεν έχει κανένα αποτέλεσμα πάνω σε καταστά
σεις που αφορούν την ανθρωπότητα σαν σύνολο. Με άλλα λό
για θεωρείται πολύ περιορισμένης εμβέλειας. Αν θέλουμε 
όμως να έχουμε πραγματική εκπαίδευση για την ειρήνη θα 
πρέπει να θεωρηθεί από όλους σαν θεμελιακός και αναγκαίος 
παράγοντας, σαν η αφετηρία, ένα από τα θέματα παγκόσμιου 
ενδιαφέροντος.

Όταν μελετάμε τα κοινωνικά προβλήματα το παιδί αγνοεί
ται ολοκληρωτικά σαν να μην ανήκε στην κοινωνία. Αν σκε-
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φτούμε όμως την επίδραση που μπορεί να ασκήσει η εκπαίδευ
ση στην επίτευξη της παγκόσμιας ειρήνης, γίνεται φανερό ότι 
πρέπει να θέσουμε στο κέντρο των ενδιαφερόντων μας το παι
δί και την εκπαίδευση του. Να γιατί είπαμε ότι η εκπαίδευση 
έχει μεγάλη σημασία, γιατί έχει τη δύναμη να επιδράσει πάνω 
στην ανθρωπότητα.

Η εκπαίδευση δεν πρέπει να θεωρείται πια σαν ένα θέμα 
διδασκαλίας του παιδιού αλλά σαν ένας κοινωνικός παράγον
τας πρωταρχικής σημασίας, γιατί ακριβώς αφορά ολόκληρη 
την ανθρωπότητα. Τα άλλα κοινωνικά προβλήματα αφορούν 
συγκεκριμένες ομάδες ενηλίκων λιγότερο ή περισσότερο πολυ
πληθείς. Το κοινωνικό πρόβλημα του παιδιού όμως αφορά 
όλους τους ανθρώπους παντού.

Πολλές φορές βρισκόμαστε μπροστά σε κοινωνικά ζητήματα 
που περικλείουν φαινομενικά άλυτα προβλήματα. Πιστεύω 
πως η φαινομενική ανικανότητα μας να τα λύσουμε πηγάζει 
από το γεγονός ότι δεν λαβαίνουμε υπ’ όψη μας ένα κρίσιμο 
παράγοντα -  τον άνθρωπο σαν παιδί. Συζητάμε πολλά σημαν
τικά κοινωνικά ζητήματα, όλα όμως έχουν να κάνουν με τον 
ενήλικο. Κι αυτός ο ενήλικος που έχει σκεφτεί τόσο πολύ τον 
εαυτό του, που έχει προσπαθήσει να φτιάξει μια καλύτερη 
ζωή για τον ίδιο, έχει ξεχάσει ένα μεγάλο μέρος του εαυτού 
του, δεδομένου ότι κανείς άνθρωπος δεν γεννιέται ενήλικος. 
Σε ποια ήλικία όμως ένας άνθρωπος γίνεται άνθρωπος, δηλα
δή ένα κοινωνικό ον με ανθρώπινα δικαιώματα;
Θ άνθρωπος είναι άνθρωπος απ’ όταν γεννιέται.

Η κοινωνία ως τώρα ενδιαφερόταν για τα παιδιά μόνο ανα
φορικά προς τη σχολική τους εκπαίδευση. Σήμερα ενδιαφερό
μαστε και για την σωματική υγεία του παιδιού, αυτό όμως 
ονομάζεται υγιεινή, όχι εκπαίδευση. Πρέπει επίσης να προ
σθέσουμε ότι στα πρώτα χρόνια της ζωής του το ανθρώπινο 
πλάσμα αντιμετωπίζεται μόνο από την υλική άποψη, σαν ένα 
σώμα. Από ποια ηλικία αρχίζουμε να το θεωρούμε άνθρωπο;

Είναι φανερό ότι δείχνουμε μια θλιβερή έλλειψη συνείδησης 
όταν παραγνωρίζουμε ότι το παιδί είναι μια προσωπικότητα
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με μεγάλη ανθρώπινη αξία και ιερά κοινωνικά δικαιώματα. Το 
συμπέρασμα αυτό θα ξαφνιάσει σίγουρα πολλούς ανθρώπους 
και θα τους φανεί σαν υπερβολή και παραλογισμός. Θα πούνε 
αμέσως: «Πως είναι δυνατόν να μας κατηγορείτε για παραμέ
ληση του παιδιού όταν το παιδί είναι ο πιο μεγάλος θησαυρός 
μας, η ελπίδα μας; Το παραμελούμε εμείς που είμαστε τόσο 
ευσυνείδητοι και υπεύθυνοι γονείς;» Ναι, βέβαια, όλοι αγα
πούμε τα παιδιά, πάρα πολύ μάλιστα, αλλά δεν τα βλέπουμε 
κάτω από το σωστό φως. Τα αγαπάμε, ή πιστεύουμε πως τα 
αγαπάμε, μα δεν τα καταλαβαίνουμε, δεν κάνουμε αυτό που 
πρέπει γιατί δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, ποια είναι η 
θέση τους στην κοινωνία.

Εδώ και κάποιο καιρό έχει διατυπωθεί ένα πολύ σημαντικό 
ερώτημα σχετικά με τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία. 
Ακούστηκαν τότε τα ίδια περίπου λόγια που λέγονται και τώ
ρα για τη θέση των παιδιών μέσα στην κοινωνία.

Και τότε φαινόταν παράλογο να μιλάει κανείς για την πα
ραγνωρισμένη γυναικεία υπόσταση. «Μα τι λέτε, παραμελούμε 
εμείς τη γυναίκα; Δεν κάνουμε τα πάντα γι’ αυτήν, δεν την 
αγαπάμε τόσο, δεν την υπερασπιζόμαστε, δεν είμαστε πρόθυ
μοι να πεθάνουμε γ ι’ αυτήν, δεν της προσφέρουμε όλους τους 
καρπούς της εργασίας μας;» Κι όμως υπήρχε και υπάρχει πάν
τα το πρόβλημα της κοινωνικής θέσης της γυναίκας.

Κατά τον ίδιο τρόπο υπάρχει κι ένα πρόβλημα της κοινωνι
κής θέσης του παιδιού.

Χρόνια τώρα υποστηρίζουμε ότι η ιδέα του ενήλικου για το 
παιδί είναι εσφαλμένη. Ο ενήλικος διαπράττει ένα σοβαρό λά
θος όταν θεωρεί τον εαυτό του δημιουργό του παιδιού και 
πιστεύει ότι πρέπει να κάνει τα πάντα γι’ αυτό. Ο ενήλικος 
βλέπει το παιδί σαν ένα άδειο δοχείο που πρέπει να το γε
μίσει.

Ο ενήλικος πιστεύει ότι είναι δημιουργός, όταν είναι υπηρέ
της της δημιουργίας. Έτσι το μόνο που καταφέρνει είναι να 
γίνει ένας δικτάτορας που τις διαταγές του θα πρέπει να υπα
κούσει τυφλά το παιδί. Αυτή την δικτατορική κατάσταση ο
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ενήλικος την θεώρησε πάντα σαν ένα κοινωνικό πρόβλημα για 
τον εαυτό του, ποτέ όμως για το παιδί.

Το πρόβλημα αυτό δεν λύνεται τόσο εύκολα όσο φαίνεται 
να νομίζουν πολλοί σύγχρονοι παιδαγωγοί όταν λένε: «Ας 
αφήσουμε τα παιδιά να κάμουν ότι θέλουν. Ας τους δώσουμε 
πλήρη ελευθερία κι ας υποκλιθούμε μπροστά σ’ αυτή τη μερί
δα της ανθρωπότητας». Αν γινόταν αυτό ο κόσμος θα γύριζε 
τα πάνω κάτω και θα είχαμε μια επανάσταση των παιδιών. 
Εκείνο όμως που πραγματικά χρειάζεται, είναι να καταλάβου
με ότι υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα που ζητάει λύση, το 
πρόβλημα της εκπαίδευσης.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το ίδιο το παιδί μας βοηθάει να 
βρούμε αυτή τη λύση. Φυσικά δεν μπορεί το παιδί να συμβάλ
λει άμεσα, αλλά αποκαλύπτοντας τη φύση του σε μας, μας 
κατευθύνει να αλλάξουμε την ιδέα μας για την εκπαίδευση και 
μας βοηθάει να κάνουμε την προσέγγιση μας πιο πραχτική, 
πειραματική και επιστημονική.

Ό πως ξέρουμε όλοι μας τα πρώτα χρόνια του παιδιού είναι 
και τα πιο σημαντικά από την άποψη της σωματικής του ανά
πτυξης. Μάθαμε ότι αυτό ισχύει και για την ψυχική του ανά
πτυξη. Αν, λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε την εκπαίδευση μια 
προετοιμασία για τη ζωή και ένα μέσο εξύψωσης της αξίας της 
ζωής, πρέπει ν’ αρχίσουμε την εκπαίδευση του από τη μέρα 
που γεννιέται. Η πιο σημαντική εκπαιδευτική περίοδος είναι η 
πρώτη, γιατί δεδομένου ότι στην αρχή η προσωπικότητα του 
παιδιού είναι ακόμα απλή και διαμορφώνεται σταδιακά, μπο
ρεί να μας αποκαλύψει τους νόμους της ψυχικής ανάπτυξης 
του ανθρώπου, όπως η εμβρυολογία μας πληροφορεί για το 
σχηματισμό των πολύπλοκων οργανισμών που έχουν ήδη εξε
λιχθεί.

Τι περιεχόμενο πρέπει να έχει η εκπαίδευση στα πρώτα χρό
νια της ζωής;

Για μας εκπαίδευση δεν σημαίνει διδασκαλία με τον τρόπο 
που την εννοούν στο σχολείο- για μας εκπαίδευση σημαίνει 
καθοδήγηση προς μια υπακοή στους νόμους της ζωής.
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Η εκπαίδευση πρέπει να βοηθήσει την ψυχική ανάπτυξη του 
παιδιού από τη μέρα που γεννιέται. Μ’ αυτό θέλουμε να πού
με ότι το παιδί έχει ήδη στη γέννηση του, μια ψυχική ζωή. Την 
άποψη αυτή αρχίζει να την υποστηρίζει ένας ολοένα αυξανό
μενος αριθμός επιστημονικών ερευνών. Οι μελέτες πάνω στη 
συνειδητότητα του νεογέννητου και τα τεστ που έχουν γίνει σε 
βρέφη δυο μόλις ωρών, συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο εν
τυπωσιακά ντοκουμέντα του καιρού μας. Από τη στιγμή που 
γεννιέται το παιδί είναι για μας ένα μυστήριο, κάτι σαν ένα 
ψυχικό έμβρυο.

Στο βιβλίο μου Το Μυστικό της Παιδικής Ηλικίας, έκανα 
λόγο γι’ αυτά τα σημαντικά δεδομένά. Το παιδί διαθέτει νοη
μοσύνη και μπορεί να δει και ν’ αναγνωρίσει πράγματα σε μια 
ηλικία που θεωρείται άδεια από ψυχική ζωή. Στους τέσσερις 
μήνες το βρέφος έχει ήδη κοιτάξει καλά τον περίγυρο του και 
είναι σε θέση ν’ αναγνωρίσει ακόμα και εικόνες των αντικειμέ
νων. Στον ένα χρόνο έχει δει τόσα πολλά που τα φανερά 
πράγματα δεν το ενδιαφέρουν πια και ψάχνει για κάτι λιγότε
ρο εμφανές. Όταν μπαίνει στο δεύτερο χρόνο του, είναι ήδη 
αρκετά «σνομπ» και χρειάζεται κάτι πιο ενδιαφέρον, κάτι 
κρυμμένο για να κινήσει την προσοχή του, αλλιώς δείχνει τέ
τοια αδιαφορία για τα πάντα που άλλοτε συμπεραίναμε: «Δεν 
καταλαβαίνει ακόμα». Το ίδιο ισχύει και αργότερα· οι δάσκα
λοι ξέρουν καλά πόσο δύσκολο είναι να κινήσουν το ενδιαφέ
ρον του. Μπορούμε να πούμε, όσο περίεργο κι αν φαίνεται 
αυτό, ότι το παιδί είναι το πιο βαριεστημένο πλάσμα στον 
κόσμο. Δεδομένου ότι αισθάνεται ανία από τους πρώτους μή
νες της ζωής του, είναι ένα πλάσμα δυστυχισμένο και κλαίει 
πολύ, τόσο πολύ που φτάσαμε να λέμε ότι το κλάμα είναι απα
ραίτητο για να αναπτυχθεί σωστά η φωνή του. Το παιδί έχει 
μεγάλη δύναμη, μεγάλη εσωτερική ευαισθησία, φοβερές δυνα
τότητες παρατήρησης και δράσης. Όλα αυτά μας οδήγησαν 
στο συμπέρασμα ότι το παιδί είναι ένα πλάσμα έντονων πα
θών. Ναι το παιδί έχει ένα τρομερό πάθος, το πάθος της μά
θησης. Αν δεν ήταν έτσι πως θα τα κατάφερνε να προσανατο
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λιστεί μέσα στον κόσμο; Το παιδί έχει φυσικές κλίσεις -  θα 
μπορούσαμε να τις ονομάσουμε ένστικτα, ζωτικές ορμές, εσω
τερικές ενέργειες -  που του χαρίζουν μια δύναμη παρατήρη
σης και ένα πάθος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για ορισμέ
να συγκεκριμένα πράγματα. Κι απέναντι σ’ αυτά τα συγκεκρι
μένα πράγματα η δύναμη του είναι τόσο μεγάλη που δεν μπο
ρεί να εξηγηθεί παρά με την έννοια του ενστίκτου.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η ευαισθησία του παιδιού 
στην τάξη. Η ίδια θέση των αντικειμένων αποτελεί για το παι
δί σημείο αναφοράς για τον προσανατολισμό της παρατήρη
σης του. Η τοποθέτηση ενός αντικειμένου σε άλλη θέση μπορεί 
ν’ αναστατώσει το παιδί, να του προκαλέσει μια κρίση δα
κρύων που την χαραχτηρίζουμε σαν «καπρίτσιο». Παρόμοιες 
ευαισθησίες που συχνά αγνοούμε την ύπαρξη τους, στο παιδί 
είναι πολύ δυνατές και το βοηθούν να αποχτήσει ορισμένα 
στοιχεία της προσωπικότητας.

Αυτές τις ευαισθησίες τις ονομάζουμε «περιόδους ευαισθη
σίας». Οι περίοδοι αυτοί κάποτε περνάνε και αν στη διάρκεια 
τους ένα στοιχείο της προσωπικότητας δεν μπόρεσε να ολο
κληρώσει τη διαμόρφωση του, θα μείνει για πάντα αδιαμόρ
φωτο. Τα σχήματα διαμόρφωσης όχι μόνον των παιδιών αλλά 
και των ζώων έχουν μελετηθεί και αποδεικνύεται πως όλα τα 
ζωντανά πλάσματα έχουν στη διάρκεια της ανάπτυξης τους 
περιόδους ευαισθησίας. Οι ευαισθησίες αυτές εξαφανίζονται 
αργότερα, καταλήγουν όμως σε συγκεκριμένα χαραχτηριστικά 
που αν έχουν αποκτηθεί στη διάρκεια αυτών των περιόδων, 
γίνονται μόνιμα.

Μια από τις πιο σημαντικές κατακτήσεις του παιδιού είναι η 
χρήση της γλώσσας. Ένα βρέφος έξη μηνών μπορεί να διακρί
νει τους ήχους της ανθρώπινης φωνής από τους άλλους θορύ
βους γύρω του και να αρχίζει να τους συνδυάζει. Αν ήταν 
απλώς ένα μηχάνημα που άκουγε ήχους και τους αναπαρήγαγε 
αδιάκριτα, το παιδί που ζει κοντά στις γραμμές του τραίνου 
θα σφύριζε σαν ατμομηχανή σ’ όλη του τη ζωή! Αυτό όμως δεν 
συμβαίνει ποτέ. Φαίνεται πως υπάρχει μέσα στο παιδί κάτι
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που του δίνει τη δυνατότητα να διακρίνει τον ήχο της ανθρώ
πινης φωνής από όλους τους άλλους και του δημιουργεί τέτοια 
έλξη που ν’ αρχίζει να μιλάει. Ένα πράγμα είναι σίγουρο -  
μια γλώσσα μαθαίνεται τέλεια μόνο στην παιδική ηλικία. Αν 
ένας ενήλικος κι ένα παιδί πάνε να ζήσουνε σε μια ξένη χώρα, 
το παιδί θα μάθει γρήγορα να μιλάει σαν ντόπιος, ενώ ο ενή
λικος θα κρατήσει πάντα μια «ξενική» προφορά.

Το παιδί έχει τρομερές ικανότητες που εμείς οι ενήλικοι δεν 
τις έχουμε πια. Είναι επομένως ένα πλάσμα διαφορετικό. Βέ
βαια κι εμείς έχουμε πολλές ικανότητες. Παραδείγματος χάριν 
μπορούμε να σκεφτούμε λογικά. Το παιδί όμως έχει μια ικανό
τητα που δεν την έχουμε: να χτίσει τον άνθρωπο. Τι πρέπει να 
κάνει ο ενήλικος; Ο ενήλικος βρίσκεται μπροστά σ’ αυτό το 
πνευματικό έμβρυο και οφείλει να το βοηθήσει να πραγματο
ποιήσει τις κατακτήσεις του.

Αν το παιδί δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη νοημοσύνη 
του αυτή θα ατροφήσει. Χρειάζεται να έχει κάτι να κάνει, αν
τικείμενα πάνω στα οποία να δράσει. Αυτό σημαίνει πως πρέ
πει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο να 
μπορεί να δράσει. Πότε πρέπει να δημιουργηθεί αυτό το περι
βάλλον; Μόλις αρχίζει να κινείται το παιδί. Οι μεγάλοι εμπο
δίζουν τη δραστηριότητα του παιδιού και νομίζουν πως έτσι 
το εκπαιδεύουν. Ο ενήλικος είναι ένας δικτάτορας. Ο δικτάτο
ρας θέλει οι άλλοι να τον υπακούνε και αρνείται να λάβει υπ’ 
όψη του τις προσωπικότητες τους. Το κεντρικό πρόβλημα του 
ενήλικου είναι: πως να κάνει το παιδί να τον υπακούσει; Με 
μαλακότητα ή με αυστηρότητα; Ο ενήλικος δεν μπορεί να κα- 
ταλήξει κι έτσι χρησιμοποιεί πότε τον ένα τρόπο πότε τον 
άλλο. Το παιδί όμως ούτε υπακούει, ούτε αλλάζει συμπεριφο
ρά, γιατί το πρόβλημα δεν είναι οι μέθοδοι του ενήλικου: το 
πρόβλημα είναι η δημιουργία. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα 
περιβάλλον δραστηριότητας!

Γι’ αυτό το λόγο έλεγα ότι μια εκπαίδευση που θα βοηθούσε 
στην ανάπτυξη της ανθρωπότητας είναι ένα τεράστιο πρόβλη
μα. Πρέπει να χτίσουμε ένα κόσμο για τα παιδιά και τους
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νέους, ένα κόσμο που σήμερα δεν υπάρχει.
Η ψυχική υγεία των παιδιών συνδέεται στενά με τις δυνατό

τητες τους να ασκήσουν τη δραστηριότητα τους. Κάθε ανθρώ
πινο ον γίνεται ανώμαλο όταν δεν μπορεί να ασκήσει αυτές τις 
δραστηριότητες. Γι’ αυτό έχουμε να κάνουμε μ’ ένα θεμελιακό 
κοινωνικό πρόβλημα.

Αυτά τα μικρά ανθρώπινα όντα που δεν μπορούν να υπερα
σπίσουν τη θέση τους, μας λένε: «Έχουμε δικαίωμα στον κό
σμο». Η εκπαίδευση πρέπει να αρχίζει από την ημέρα της γέν
νησης και το παιδί πρέπει να μπορέσει να ζήσει σε ένα περι
βάλλον κατασκευασμένο γι’ αυτό, που να ανταποκρίνεται στις 
δικές του ανάγκες.

Μ’ αυτό τον τρόπο μπορεί να γεννηθεί μια νέα επιστήμη και 
μέσα απ’ αυτήν το ξεκίνημα για τη δημιουργία ενός κόσμου 
ειρηνικού. Η αρμονία μεταξύ ενήλικου και παιδιού, η δη
μιουργία μιας θέσης στον κόσμο για τα πλάσματα που σήμερα 
δεν έχουν, αυτοί είναι οι στόχοι του έργου αναδημιουργίας 
που μας περιμένει.



4

Η μορφή που πρέπει να πάρει η 
εκπαίδευση για να βοηθήσει τον 
κόσμο κάτω από τις σημερινές 

συνθήκες.

Ποιος είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης σήμερα; Πάνω απ’ 
όλα να γεφυρώσει τα χάσματα, να γεμίσει τα κενά που είναι 
μεγάλα και σοβαρά. Το πρώτο βήμα είναι η συνειδητοποίηση 
των αξιών της ανθρώπινης προσωπικότητας και η ανάπτυξη 
της ανθρωπότητας.

Ό ποιος θέσει στον εαυτό του αυτό το διπλό στόχο ίσως να 
πιστέψει πως η πρόοδος της ανθρωπότητας βασίζεται στη δια
μόρφωση μιας ειρηνόφιλης ανθρώπινης προσωπικότητας και 
ότι το σύνολο των ατόμων που έχουν ανατραφεί με τέτοιο 
προσανατολισμό θα αποτελέσουν χάρη σ’ αυτό το γεγονός και 
μόνο μια ειρηνική κοινωνία.

Αν προσθέσουμε ακόμα πως η προσπάθεια εξύψωσης των 
ανθρώπινων αξιών πρέπει να στηριχτεί πάνω στην ίδια του τη 
φύση και να λάβει επομένως σαν αφετηρία τις φυσικές κλίσεις 
του παιδιού, πολλοί θα σκεφτούν ίσως ότι είναι απαραίτητο 
πρώτα απ’ όλα να καθορίσουμε την πιθανή δραστηριότητα ή
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το μελλοντικό επάγγελμα του παιδιού. Δεν πιστεύω όμως πως 
θα πετύχουμε το σκοπό μας ακολουθώντας αυτό το δρόμο. Ο 
δρόμος αυτός θα .οδηγήσει απλώς σε κάποια πρόβλεψη του 
επαγγελματικού προσανατολισμού χωρίς να προκαλέσει αλλα
γές στη βασική οργάνωση της κοινωνίας. Από την άλλη μεριά 
κάθε φορά που γίνεται μια προσπάθεια ν’ ανακαλύψουμε την 
πραγματική φύση του παιδιού, προσφέροντας του την δυνατό
τητα να αποκαλύψει τις εσωτερικές του τάσεις, βγαίνουν στο 
φως εκπληχτικές ανακαλύψεις: το παιδί αποκάλυψε κάτι το 
απρόσμενο με μια τέτοια καθαρότητα μάλιστα που δεν αφήνει 
χώρο για αμφιβολίες. Το παιδί είπε: «Μη με βοηθάτε. Μην 
ασχολείστε με μένα. Αφήστε με ήσυχο».

Όλοι οι ενήλικοι την έχουν ζήσει αυτή την εμπειρία αλλά 
δεν έδωσαν προσοχή ή παρέλειψαν ν’ ακολουθήσουν τη συμ
βουλή του παιδιού γιατί τους φάνηκε υπερβολικά απλή.

Ό ταν το παιδί αφεθεί ελεύθερο να κινηθεί μέσα σ’ ένα κό
σμο αντικειμένων, έχει την φυσική τάση να εκτελεί από μόνο 
του όλα τα απαραίτητα έργα για την ανάπτυξη του. Ας το 
πούμε ξεκάθαρα: το παιδί θέλει να τα κάνει όλα μόνο του. Ο 
ενήλικος όμως δεν το καταλαβαίνει αυτό κι έτσι αρχίζει μια 
υπόγεια πάλη. Το παιδί δεν θέλει ούτε να παίζει, ούτε να 
χάνει τον καιρό του με άχρηστα πράγματα, ούτε να χαζεύει 
όπως νομίζει ο περισσότερος κόσμος. Αναζητάει κάποιο συ
γκεκριμένο στόχο με μια ενστικτώδικη αμεσότητα. Το ένστικτο 
που το οδηγεί να κάνει τα πράγματα από μόνο του, μας δεί
χνει ότι πρέπει να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον που να του 
επιτρέπει πραγματικά να αναπτυχθεί. Όταν απαλλαγεί από 
τον καταπιεστικό ενήλικο που ενεργεί για λογαριασμό του, το 
παιδί πετυχαίνει και το δεύτερο στόχο του, την θετική οικοδό
μηση της ανεξαρτησίας του.

Όλοι συμφωνούν πως το παιδί πρέπει να είναι ελεύθερο, 
αλλά τι είδος ελευθερία του δώσαμε; Η μόνη αληθινή ελευθε
ρία για το άτομο είναι η ευκαιρία να ενεργήσει ανεξάρτητα. 
Αυτή είναι η προϋπόθεση της ατομικότητας. Το άτομο αυτό 
καθαυτό δεν υπάρχει παρά από τη στιγμή που μπορεί να ενερ
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γήσει αυτόνομα. Το ένστικτο που οδηγεί το παιδί ν’ αναζητή
σει την ανεξαρτησία του μας βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε 
αυτό που μαρτυράει ολόκληρη η φύση: ότι κάθε συνάθροιση 
αποτελείται από χωριστά άτομα. Αλλιώς δεν θα υπήρχαν κοι
νωνίες αλλά μια μοναδική αποικία. Στη φύση συναντάμε ένα 
κατώτερο επίπεδο, εκπροσωπούμενο από αποικίες όπου τα μέ
λη διακρίνονται σωματικά μόνον, χωρίς να είναι αυτόνομα και 
ένα ανώτερο επίπεδο, όπου κάθε άτομο είναι ξεχωριστό και 
ανεξάρτητο και λειτουργεί από μόνο του. Η ατομικότητα είναι 
η βασική μονάδα, ο θεμέλιος λίθος της κοινωνίας με πολλά 
άτομα, καθένα από τα οποία λειτουργεί αυτόνομα αλλά ενώνε
ται με τα άλλα για κάποιο κοινό σκοπό. Στη φύση μπορούμε να 
βρούμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Διάφορα άτομα του ίδιου 
είδους πραγματοποιούν από κοινού ένα συγκεκριμένο έργο 
προκειμένου να διατηρηθεί η ισορροπία της γήινης οικονο
μίας. Η δράση τους μπορεί να είναι απεριόριστη, ενώ η δράση 
των αποικιών είναι πάντοτε περιορισμένη. Το άτομο σπάνια 
ζει μια ζωή πραγματικά ξεχωριστή: είναι φτιαγμένο για μια 
ένωση σε μεγάλη κλίμακα. Η ένωση αυτή μπορεί να είναι ορ
γανωμένη ή όχι. Στην τελευταία περίπτωση δεν αποτελεί κοι
νωνία, αλλά ένα σύνολο ατόμων που λειτουργούν χωριστά.

Ξεκαθαρίσαμε έτσι ποιο είναι το νόημα αυτών των δύο εν
νοιών: η εκπαίδευση πρέπει να βοηθήσει την ανάπτυξη της 
ατομικότητας και της κοινωνίας. Η κοινωνία δεν μπορεί να 
αναπτυχθεί χωρίς την ανάπτυξη του ατόμου, κι αυτό το βλέ
πουμε παρατηρώντας το παιδί που χρησιμοποιεί αμέσως τη 
νεοαποχτημένη αυτονομία του για να δράσει πάνω στο κοινω
νικό περιβάλλον. Οι περισσότερες από τις πράξεις μας δεν θα 
είχαν λόγο ύπαρξης αν δεν υπήρχαν γύρω μας άλλοι άνθρωποι 
και τα περισσότερα απ’ όσα κάνουμε, τα κάνουμε γιατί ζούμε 
συλλογικά. Μόλις το παιδί αρχίσει να αναπτύσσεται σ’ ένα 
περιβάλλον φτιαγμένο γι’ αυτό και καταφέρει να δράσει αυτό
νομα, ανεξάρτητα από τον ενήλικο, δημιουργείται μια αρμονία 
όχι μόνο ανάμεσα στο παιδί και το περιβάλλον αλλά και με τον 
ενήλικο.
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Αυτή η διαδικασία απελευθέρωσης είναι πολύ σημαντική 
γιατί το παιδί που είναι ελεύθερο να δράσει, γιατρεύεται από 
όλες τις ψυχικές του ανωμαλίες ή τις αποφεύγει εντελώς και 
γίνεται κύριος των ενεργειών του. Το γεγονός ότι η αλλαγή 
αυτή δεν μπορεί να γίνει παρά μέσα από την ελεύθερη δραστη
ριότητα δείχνει καθαρά ότι το παιδί που την στερείται είναι ένα 
παιδί παραμορφωμένο.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι χαραχτηρολογικά γνωρί
σματα που θεωρούνται φυσιολογικά και ανιχνεύονται σε παι
διά κάθε εθνικότητας και κοινωνικής προέλευσης (ψέματα, 
ακαταστασία, πείσματα, παθητική ονειροπόληση κλπ.) εξαφα
νίζονται μέσα σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, αντικαθιστούμενα από 
εντελώς διαφορετικά στοιχεία. Ο χαραχτήρας του παιδιού αλ
λάζει με την ήρεμη εποικοδομητική δραστηριότητα που ανα
πτύσσει τη νοημοσύνη.

Η εκπαίδευση θα πρέπει να ασχοληθεί με την ανάπτυξη της 
ατομικότητας και να επιτρέψει στο άτομο-παιδί να παραμείνει 
ανεξάρτητο όχι μόνο στα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλι
κίας αλλά και σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης του. Δυο πράγ
ματα είναι απαραίτητα: η ανάπτυξη της ατομικότητας και η 
συμμετοχή του ατόμου σε μια αληθινή κοινωνική ζωή. Αυτή η 
ανάπτυξη κι αυτή η συμμετοχή θα πάρουν διάφορες μορφές στη 
διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Σ’ όλα όμως τα διάφορα στάδια 
μια αρχή θα παραμείνει αμετάβλητη: θα πρέπει να προσφέρον- 
ται κάθε φορά στο παιδί τα απαραίτητα μέσα για να δράσει και 
ν’ αποκτήσει πείρα. Έτσι η ζωή του σαν κοινωνικού όντος θα 
αναπτύσσεται στη διάρκεια αυτών των χρόνων προετοιμασίας 
και θα γίνεται όλο και πιο σύνθετη καθώς μεγαλώνει.

Το παιδί δεν μπορεί να αναπτυχθεί αν δεν έχει γύρω του 
αντικείμενα που να του δίνουν ευκαιρίες δράσης. Ως τώρα 
πίστευαν πως η πιο αποτελεσματική διδασκαλία ήταν αυτή που 
παίρνει το παιδί από τους δασκάλους του. Στην πραγματικότη
τα ο καλύτερος δάσκαλος είναι ο περίγυρος του. Το παιδί χρει
άζεται αντικείμενα για να δράσει- αυτή είναι η τροφή για το 
πνεύμα του.
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Αν σκεφτούμε πόσα πράγματα κατασκεύασε ο άνθρωπος 
στον κόσμο, τι τρομερές βελτιώσεις έχει επιφέρει στο περιβάλ
λον του, μπορεί να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι η απο
στολή του ανθρώπινου είδους στο σύμπαν είναι η μεταβολή 
της φύσης.

Έχει ειπωθεί πως η μεγαλύτερη ευχαρίστηση του ανθρώπου 
είναι να κατέχει πράγματα. Όχι! Η μεγαλύτερη ευχαρίστηση 
του είναι να τα χρησιμοποιεί! Να τα χρησιμοποιεί για να τε
λειοποιήσει τον εαυτό του και να βελτιώσει το περιβάλλον.

Υπάρχει μια συνεχής αλληλεπίδραση ανάμεσα στο άτομό 
και το περιβάλλον του. Η χρήση των αντικειμένων διαμορφώ
νει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος διαμορφώνει τα αντικείμενα. 
Αυτή η αλληλοδιαμόρφωση είναι μια εκδήλωση της αγάπης 
του ανθρώπου για τον περίγυρο του. Η αρμονική αλληλεπί
δραση -  όταν λειτουργεί, όπως στο παιδί -  αντιπροσωπεύει 
την φυσιολογική σχέση που θα πρέπει να υπάρχει ανάμεσα 
στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η σχέση αυτή είναι μια σχέ
ση αγάπης. Η αγάπη σπρώχνει το παιδί όχι προς την απόκτη
ση του αντικειμένου αλλά προς την επεξεργασία του. Κι όταν 
αρχίζει σ' ένα περιβάλλον το έργο, αρχίζει και η συνεργασία 
με τους συνανθρώπους μας γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει τη 
δουλειά του μόνος του. Και μ’ αυτό τον τρόπο εξελίσσεται η 
ζωή: εμφανίζεται μια ενδιαφέρουσα μορφή εργασίας που 
αξιοποιεί την ατομικότητα κι αυτή εξυψώνει την προσωπικό
τητα. Αν όμως αυτό δεν συμβεί, αν κάτι εμποδίσει το άτομο 
να πράξει, τότε αρχίζει να θέλει να κατακτήσει τα αντικείμενα 
γύρω του. Αντί να συνεργάζεται με τους άλλους, το παιδί τσα
κώνεται μαζί τους. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας συσχέτισης με 
τους άλλους δεν είναι η συνεργασία αλλά η σύγκρουση.

Αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη την οφείλουμε στο παιδί. Δυο 
δρόμοι ανοίγονται στην ανάπτυξη της προσωπικότητας -  ο 
ένας οδηγεί στον άνθρωπο που αγαπάει κι ο άλλος στον άν
θρωπο που κατέχει. Ο ένας οδηγεί στον άνθρωπο που έχει 
κερδίσει την ανεξαρτησία του και συνεργάζεται αρμονικά με 
τους άλλους και ο άλλος στον άνθρωπο-δούλο που ενώ προ
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σπαθεί ν’ απελευθερωθεί, γίνεται σκλάβος των αποχτημάτων 
του και καταλήγει στο μίσος.

Οι δυο αυτοί δρόμοι μοιάζουν με τους δρόμους της Αρετής 
και της Κακίας: ο ένας οδηγεί στον παράδεισο και ο άλλος 
στην κόλαση, ο ένας οδηγεί τον άνθρωπο στην υπερφυσική του 
τελείωση και ο άλλος τον κατεβάζει πιο χαμηλά από το φυσιο
λογικό του επίπεδο.

Ό ταν τα άτομα εξελίσσονται φυσιολογικά, αισθάνονται 
αγάπη όχι μόνο για τα πράγματα αλλά για όλα τα ζωντανά 
όντα. Την αγάπη αυτή δεν την διδάσκεται ο άνθρωπος, είναι 
το φυσικό αποτέλεσμα της σωστής ζωής. Μπορούμε να πούμε 
πως όταν εμφανίζεται η αγάπη είμαστε μέσα στα πλαίσια του 
φυσιολογικού, ενώ η έλλειψη της είναι ένδειξη ανωμαλίας. Η 
αγάπη δεν είναι η αιτία αλλά το αποτέλεσμα της φυσιολογικής 
ανάπτυξης του ατόμου. Κι άλλες καταστάσεις στη ζωή προ
σφέρουν την ίδια εμπειρία. Για παράδειγμα αυτό που ονομά
ζουμε αγάπη ανάμεσα σ’ έναν άντρα και μια γυναίκα είναι 
δυνατή μόνο αν τα άτομα έχουν φτάσει σε κάποιο στάδιο της 
ανάπτυξης τους, το ίδιο ισχύει και για τη μητέρα με το παιδί.

Ίσως είναι δυνατόν να διδάξουμε την αγάπη με το παρά
δειγμα; Πως θα γίνει όμως αν λείπει η αιτία, της οποίας η 
αγάπη είναι αποτέλεσμα; Ίσως είναι δυνατό να διδάξουμε την 
αδελφική αγάπη, την αγάπη για την ανθρωπότητα σαν ένα 
αφηρημένο ιδανικό; Μα για να το υλοποιήσουμε αυτό το ιδα
νικό θα πρέπει πρώτα να έχουμε οργανωθεί σωστά και σύμφω
να με τους νόμους της ανθρωπότητας. Για να μπορούμε να 
μιλήσουμε γ ι’ αυτή την αγάπη, για να μπορέσουμε να τη νιώ- 
σουμε θα πρέπει πρώτα να συμμορφωθούμε με τους νόμους 
της φύσης ή καλύτερα της ανθρώπινης υπερφύσης. Έχουμε 
πολλές αποδείξεις ότι μια τέτοια αγάπη είναι δυνατή. Πολλοί 
άνθρωποι αισθάνθηκαν αυτό το είδος αγάπης για την ανθρω
πότητα και αποτελεί την ουσία κάθε ατόμου. Μερικοί άνθρω
ποι «σώθηκαν» από το ναυάγιο της ανθρωπότητας και έζησαν 
απλές και δραστήριες ζωές -  ζωές παιδιών στην πραγματικό
τητα. Οι άνθρωποι αυτοί που κέρδισαν τη σωτηρία τους και
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που τους ονομάσαμε αγίους, απέδειξαν ότι υπάρχει στον κό
σμο μια αγάπη ικανή να ωφελήσει ολόκληρη την ανθρω
πότητα.

Το παιδί που έχει νιώσει έντονη αγάπη για τον περίγυρο 
του και για όλα τα ζωντανά πλάσματα, που έχει ανακαλύψει 
τη χαρά και τον ενθουσιασμό στην δραστηριότητα του, μας 
δίνει λόγους να ελπίζουμε ότι η ανθρωπότητα θα εξελιχθεί 
προς μια νέα κατεύθυνση. Η ελπίδα μας για ένα ειρηνικό μέλ
λον βρίσκεται όχι στην τυπική γνώση που μπορεί να μεταβιβά
σει ο ενήλικος στο παιδί, αλλά στη φυσιολογική ανάπτυξη του 
νέου ανθρώπου.

Αυτό ακριβώς μας επιτρέπει να πιστεύουμε ότι υπάρχει 
ακόμα μπροστά μας μια μεγάλη δυνατότητα, ότι υπάρχει ακό
μα ελπίδα να σωθούμε χάρη σε μια φυσιολογική εξέλιξη που 
ευτυχώς δεν εξαρτάται από τις δικές μας διδασκαλίες.

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ερευνήσουμε το 
φαινόμενο αυτό με την αντικειμενικότητα του επιστήμονα -  να 
μελετήσουμε τα στοιχεία που το καθορίζουν, ποιες συνθήκες 
απαιτούνται για να παραχθεί και να συνεχίσουμε να βαδίζου
με στο δρόμο που οδηγεί στη φυσιολογικότητα. Αυτό που 
μπορούμε και πρέπει να κάνουμε είναι να κατασκευάσουμε 
ένα περιβάλλον που θα προσφέρει τις σωστές συνθήκες για τη 
φυσιολογική του ανάπτυξη.

Ό ταν ξυπνήσει μέσα στο παιδί η ψυχική του ενέργεια, θα 
αναπτυχθεί σύμφωνα με τους δικούς της νόμους και θα επη
ρεάσει και μας τους ίδιους. Η απλή επαφή μ’ ένα ανθρώπινο 
πλάσμα που αναπτύσσεται μ’ αυτό τον τρόπο, μπορεί να δώ
σει νέα πνοή στην ενέργειά μας. Ένα παιδί που αναπτύσσεται 
αρμονικά δίπλα σ’ έναν ενήλικο που βελτιώνει τον εαυτό του, 
είναι μια εικόνα συναρπαστική και ελκυστική.

Αυτός είναι ο θησαυρός που έχουμε ανάγκη σήμερα -  να 
βοηθήσουμε το παιδί να γίνει ανεξάρτητο από μας και να προ
χωρήσει μόνο του, ανταποδίδοντας μας το δώρο της ελπίδας 
και του φωτός.

Σ ’ αυτή τη νέα εικόνα ο ενήλικος δεν θα είναι μόνον ο δη-
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μιουργός του εξωτερικού κόσμου αλλά κάτι σημαντικότερο, ο 
προστάτης των ηθικών και πνευματικών δυνάμεων που ανα
νεώνονται με κάθε άνθρωπο που γεννιέται.



5

Η ανάγκη της παγκόσμιας συμφω
νίας με σκοπό την ηθική προπαρα- 
σκευή για την υπεράσπιση της αν
θρωπότητας.

Ο τίτλος της διάλεξης αυτής υπογραμμίζει την ανάγκη να 
επιτευχθεί μια ομόφωνη ηθική συμφωνία ανάμεσα σε όλους 
τους ανθρώπους για την επιδίωξη ενός από τους σκοπούς της 
εκπαίδευσης.

Ό ταν μιλάμε για ειρήνη δεν μιλάμε για μια μερική συμμα- 
χία ανάμεσα σε συγκεκριμένα έθνη, αλλά για ένα μόνιμο τρό
πο ζωής όλης της ανθρωπότητας. Ο σκοπός αυτός δεν επιτυγ
χάνεται με την υπογραφή συνθηκών ανάμεσα σε χωριστά έθνη. 
Το ζήτημα για μας δεν είναι κατά πόσο μια πολιτική πράξη 
έχει τη δυνατότητα να σώσει ένα έθνος ή δύο. Θα πρέπει μάλ
λον να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειες μας για να λύσουμε 
ένα ψυχολογικό πρόβλημα που αφορά όλη την ανθρωπότητα, 
αποχτώντας έτσι και μια σαφή ιδέα για το είδος της ηθικής 
που απαιτείται για την υπεράσπιση ολόκληρης της ανθρωπό
τητας. Γιατί σήμερα δεν απειλείται με καταστροφή ένα έθνος 
απλώς, αλλά ολόκληρη η ανθρωπότητα απ’ άκρη σ’ άκρη, με
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όλους τους διαφορετικούς λαούς και τα διάφορα στάδια πολι
τισμού.

Ό ταν ο κίνδυνος απειλεί ένα έθνος, όλοι οι πολίτες του 
ενώνονται για να το υπερασπίσουν και πολύ συχνά ο ίδιος ο 
κίνδυνος φέρνει την ενότητα, σε χώρες διαιρεμένες σε εχθρικές 
πολιτικές ή θρησκευτικές παρατάξεις. Ο κίνδυνος που μας 
απειλεί σήμερα είναι ίσως σταλμένος από τη μοίρα μας για να 
ενώσει όλη την ανθρωπότητα σε μια κοινή άμυνα.

Αν αυτή η απειλή έχει προκαλέσει μια συγκεκριμένη ψυχο
λογική κατάσταση στον καθένα, είναι φανερό πως δεν μπο
ρούμε να αμυνθούμε ενάντια σ’ αυτή την επικίνδυνη κατάστα
ση με τα όπλα και πως ο μοναδικός τρόπος άμυνας είναι κι 
αυτός ψυχολογικός, βασισμένος πάνω στην γνώση του κοινω
νικού μηχανισμού και σε μια ηθική προετοιμασία.

Ίσως να ρωτήσει κανείς: «Τι είναι η ηθική και πότε γίνεται 
ένα όπλο άμυνας της ανθρωπότητας;»

Η ηθική δεν έχει μόνο την περιορισμένη έννοια που της δί
νουμε συνήθως. Σήμερα η ιδέα μας για την ηθική είναι ένα 
σύνολο εντολών -  να μην βλάπτουμε τους άλλους, να είμαστε 
δίκαιοι, ν’ αγαπάμε το συνάνθρωπο μας. Αν θέλουμε όμως να 
χρησιμοποιήσουμε την ηθική σαν ένα μέσο υπεράσπισης της 
ανθρωπότητας δεν αρκεί να την βλέπουμε σαν ένα αφηρημένο 
ιδανικό- πρέπει ν’ αποχτήσει μια θετική πραχτική βάση.

Πρώτα απ’ όλα να αποχτήσουμε γνώση της ανθρώπινης 
υπόστασης και των φαινομένων που την κυβερνούν. Αυτά τα 
φαινόμενα απέχουν πολύ από το να είναι σαφή. Άδικα ψά
χνουμε να εντοπίσουμε στο παρελθόν του ανθρώπου τό είδος 
του μαθήματος που θα μας βοηθήσει να βρούμε το δρόμο μας 
στο σημείο αυτό της κοινωνικής μας ιστορίας. Μας περιτριγυ
ρίζουν διάφορα σκοτεινά φαινόμενα και τα πιο σκοτεινά 
έχουν να κάνουν με τον πόλεμο.

Θα σας αναφέρω μερικά παραδείγματα που δείχνουν καλά 
πόσο ψάχνουμε στο σκοτάδι σ’ ότι αφορά τις αιτίες της ψυχο
λογικής κατάστασης που απειλεί να καταστρέψει την ανθρω
πότητα. Ανάμεσα στις προτεινόμενες λύσεις για την κατρπολέ-
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μηση του πολεμικού πνεύματος, άκουσα πρόσφατα να μιλούν 
για την ανάγκη να διδαχτεί στα παιδιά η ιστορία από μια νέα 
σκοπιά. Είναι φανερό πως η ιστορία όπως διδάσκεται στα 
σχολεία μας δεν έχει άμεση σχέση με τα σύγχρονα φαινόμενα. 
Η ανάλυση μας όμως πρέπει να είναι προσεχτική γιατί αν, 
στην προσπάθεια μας να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με 
την εκπαίδευση, εισάγουμε κάτι άχρηστο, τότε έχουμε πάρει 
λάθος δρόμο.

Οι πόλεμοι δεν γίνονται επειδή το μάθημα της ιστορίας στα
λάζει την εκδικητικότητα στις ψυχές των παιδιών. Η αιτία του 
πολέμου σήμερα, δεν είναι το μίσος. Η ανθρωπότητα έχει προ
σπαθήσει από καιρό να ξεπεράσει αυτό που ονομάζουμε συνή
θως «εθνικισμό» -  σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που πρόσφατα 
ακούστηκαν πολύπλευρα παράπονα για την έλλειψη πατριω
τισμού.

Ο νέος προσανατολισμός έκανε τον άνθρωπο να βλέπει τον 
κόσμο πέρα από εθνικά σύνορα. Αυτό το αποδεικνύει το εν
διαφέρον των ανθρώπων κάθε χώρας να γνωρίσουν τα γεγονό
τα που συμβαίνουν και στην παραμικρή γωνιά της γης κι αν 
είναι δυνατόν να τα δούνε με τα μάτια τους. Όλο και περισ
σότεροι άνθρωποι θέλουν να ταξιδεύσουν, να διασχίσουν ολό
κληρη τη γη. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι εκφράζουν την 
επιθυμία να μάθουν πολλές γλώσσες ή, ακόμα καλύτερα, να 
μάθουν μια γλώσσα παγκόσμια για να συνεννοούνται αποτελε
σματικά με ανθρώπους από ξένες χώρες, να έρχονται σε στε
νότερη επαφή με λαούς απ’ όλο τον κόσμο.

Ποτέ ο κόσμος δεν είχε τόση περιέργεια για τους λαούς των 
μακρινών τόπων: Ιαπωνία, Κίνα, Ινδία. Αυτή την έντονη επι
θυμία να δουν τον κόσμο όλο και περισσότεροι είναι σε θέση 
να την πραγματοποιήσουν, γιατί τα νέα μεταφορικά μέσα επέ
τρεψαν στον άνθρωπο να ξεπεράσει ανυπέρβλητα γεωγραφικά 
εμπόδια. Είναι αρκετός καιρός τώρα που ο άνθρωπος εκδήλω
σε καθαρά την επιθυμία του να συναναστραφεί άλλους λαούς, 
να δει πως ζούνε. Και τα μέτρα που παίρνονται για να ενθαρ- 
ρυνθούν οι ανταλλαγές και τα ταξίδια στο εξωτερικό δείχνουν
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την ανταπόκριση που συναντούν αυτές οι επιθυμίες. Το πα
τροπαράδοτο δέσιμο με «τον τόπο που γεννήθηκα» ή «το χω
ριό μου», έχει παραχωρήσει τη θέση του στη μεγάλη επιθυμία 
του ανθρώπου να επισκευτεί ολόκληρο τον κόσμο.

Μπορεί ν’ αναρωτηθεί κανείς γιατί παρατηρείται παρ’ όλα 
αυτά μια προσπάθεια απ’ όλες τις πλευρές να κλείσουν τα 
εθνικά σύνορα, να δημιουργήσουν τελωνειακούς σταθμούς και 
να εμποδίσουν την ελεύθερη κίνηση του συναλλάγματος, εμπο
δίζοντας έτσι την ελεύθερη μετάβαση από τη μια χώρα στην 
άλλη. Ό ταν προσπαθούμε να εξηγήσουμε τέτοιους παραλογι- 
σμούς καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα τεράστιο 
πρόβλημα, αποτελούμενο από δεδομένα άγνωστα αλλά ικανά 
για τρομερές καταστροφές.

Η σημερινή κοινωνική οργάνωση περιλαμβάνει μηχανισμούς 
που η πλειοψηφία της ανθρωπότητας αγνοεί εντελώς. Ο άν
θρωπος ελάχιστα συνειδητοποιεί την ύπαρξη οικονομικών πα
ραγόντων που καθορίζουν τα γεγονότα. Αλλά αν αυτοί και 
άλλοι παράγοντες υπάρχουν, πρέπει να τους απομονώσουμε 
και να τους φέρουμε στο φως.

Το σημαντικό δεν είναι ν’ αλλάξουμε τον τρόπο που διδά
σκεται στα σχολεία η ιστορία, όσο το να μελετήσουμε τη σημε
ρινή δομή της κοινωνίας μας -  μια δομή εντελώς άγνωστη στον 
άνθρωπο δεδομένου ότι η εκπαίδευση δεν τον βοηθάει σε τί
ποτε να καταλάβει τα σύγχρονα φαινόμενα. Επείγει λοιπόν να 
δημιουργήσουμε μιαν επιστήμη που θα ερευνήσει την εποχή 
μας, μιαν επιστήμη της ειρήνης.

Η επιστήμη αυτή θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να ασχολη
θεί με δυο πραγματικότητες και να μας δείξει πως να επωφε
ληθούμε απ’ αυτές. Η πρώτη είναι το γεγονός ότι υπάρχει σή
μερα ένα νέο είδος παιδιού- έχουμε καταφέρει να προσφέρου
με στο παιδί τα μέσα για τη φυσιολογική του ανάπτυξη ανακα
λύπτοντας έτσι νόμους που αποδεικνύουν τον άνθρωπο εντε
λώς διαφορετικό απ’ όπως τον νομίζαμε στο παρελθόν. Η δεύ
τερη είναι το γεγονός ότι η ανθρωπότητα σήμερα είναι από 
πολλές απόψεις ένα ενιαίο έθνος. Υπάρχουν αμέτρητες απο
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δείξεις για την ενότητα όλων των ανθρώπων τόσο από οικονο
μική, όσο και από διανοητική πλευρά.
■ Η αλληλοεξάρτηση των λαών της γης έχει δημιουργήσει μια 
ενότητα μεταξύ τους που αποδεικνύεται από τους πολέμους 
του καιρού μας. Ο νικητής σήμερα δεν πλουτίζει από τη νίκη 
του- αντίθετα φορτώνεται κατά κάποιο τρόπο και το νικημένο. 
Αυτό φαίνεται και αντίστροφα από το γεγονός ότι τα έθνη 
που επέστρεψαν στον εθνικισμό αναγκάστηκαν να σπάσουν 
πολλούς από τους δεσμούς τους με άλλες χώρες.

Οι αρχές του εθνικισμού απαιτούν την απαγόρευση της με
τάβασης των ατόμων σε άλλες χώρες, τον περιορισμό στις χρη
ματικές ανταλλαγές και την ανάπτυξη μέσα στα άτομα μιας 
τεχνητής και υπερβολικής προσκόλλησης στην εθνική τους πα
τρίδα, προετοιμάζοντας τα από πολύ νωρίς να δέχονται μόνο 
τα εθνικά συμφέροντα.

Γιατί δημιουργήθηκε αυτό το βίαια καταπιεστικό κίνημα σε 
διάφορες χώρες; Γιατί οι δεσμοί ανάμεσα στα έθνη προήλθαν 
από τεχνητούς μηχανισμούς χωρίς την ύπαρξη μιας ηθικής 
υποδομής που θα τους στήριζε. Ο πολιτικός διεθνισμός βασί
ζεται στα συμφέροντα μιας μόνο μερίδας της ανθρωπότητας 
και τείνει προς μία ένωση βασισμένη στην κατάργησή των δι
καιωμάτων της υπόλοιπης ανθρωπότητας και την καταστροφή 
των ιδιαίτερων ηθικών χαραχτηριστικών της.

Είναι πάντώς γεγονός πως, όταν τόσο οι έθνικιστές όσο και 
οι διεθνιστές θέλησαν να κατευθύνουν ένα έθνος προς ένα ορι
σμένο σκοπό, δεν κινήθηκαν όπως στο παρελθόν όταν έστρε
φαν όλες τις προσπάθειες τους προς την καθοδήγηση του ενή
λικου αφήνοντας απ’ έξω το παιδί. Σήμερα τόσο οι έθνικιστές 
όσο και οι διεθνιστές επιδιώκουν να επηρεάσουν και το παιδί 
μαζί με τον ενήλικο.

Και τα δυο αυτά κινήματα είναι ισχυρά και τα δυο έχουν 
υποστηριχτές εμπνεόμενους από νέες ιδέες που μοιάζουν να 
έχουν αναβλύσει από μιαν άβυσσο, σαν λουλούδια που φυ
τρώνουν σε κάποια απροσμέτρητα βάθη. Στα έθνη που κανένα 
από τα δύο αυτά ρεύματα δεν έχει επικρατήσει, τέτοιοι άν
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θρωποι αποτελούν σοβαρό κίνδυνο και απαιτούν τη λήψη των 
κατάλληλων αμυντικών μέτρων.

Τα δύο αυτά κινήματα που είναι παρόμοια, αν και διαμετρι
κά αντίθετα, έχουν την τάση να διαδίδονται σαν επιδημία και 
δημιουργούν φόβο στους υπόλοιπους λαούς. Ο κίνδυνος ότι οι 
ιδεολογίες αυτές εδραιώνονται όλο και περισσότερο είναι τό
σο έντονα αισθητός που η πλειοψηφία, προβλέποντας μοιρο
λατρικά ότι θα πέσει τελικά στα χέρια τους, αναρωτιέται ποια 
από τις δύο είναι προτιμότερη. Και τα δύο αυτά κινήματα 
οργανώθηκαν για να επανορθώσουν κοινωνικές αδικίες και οι 
προσπάθειες τους να γιατρέψουν το κακό στάθηκαν τόσο 
ακραίες, που τελικά έγιναν και τα δύο επικίνδυνα και κατα
στροφικά σαν κοινωνικές μάστιγες. Η επιλογή ανάμεσα στα 
δύο είναι σαν να διαλέγεις ανάμεσα στην πανούκλα και τη 
χολέρα. Ακόμα κι αν η πανούκλα είναι σε θέση να εξαφανίσει 
τη χολέρα και αντίστροφα, σίγουρα η καλύτερη εκλογή θα 
ήταν έτσι κι αλλιώς η υγεία.

Το γεγονός ότι η ανθρωπότητα έχει φτάσει σ’ αυτό το ση
μείο σήμερα είναι απόδειξη ότι οι τωρινές συνθήκες δεν έχουν 
καμιά σχέση με τα φαινόμενα του παρελθόντος και μια ένδειξη 
ότι η σημερινή κοινωνική δομή πρέπει να μελετηθεί σαν ένα 
εντελώς νέο φαινόμενο.

Η κοινότητα των ενδιαφερόντων, η ενότητα που υπάρχει 
ανάμεσα στους ανθρώπους, πηγάζει κυρίως από την επιστημο
νική πρόοδο, από τις ανακαλύψεις, τις εφευρέσεις και τον 
πολλαπλασιασμό των νέων μηχανημάτων. Μέσα από την επί
δραση αυτών των παραγόντων τα συμφέροντα της ανθρωπό
τητας τείνουν να ενοποιηθούν, ταυτόχρονα όμως υπάρχουν 
τεράστια χάσματα στην ανθρώπινη ψυχή και διαπράττονται 
λάθη που διχάζουν τους ανθρώπους και που μένει να διορθω
θούν με την εκπαίδευση.

Ο σύγχρονος άνθρωπος αντί για θύμα του καιρού του πρέ
πει να γίνει κύριος της εποχής του. Αν οι άνθρωποι ήταν 
προετοιμασμένοι για τις συνθήκες της ζωής θα ήταν σε θέση 
να ελέγχουν τα γεγονότα αντί να γίνονται ανίσχυρα θύματα
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τους και θα βρίσκονταν στο δρόμο της κοινωνικής υγείας αντί 
να βασανίζονται από αλλεπάλληλες κρίσεις και ταραχές.

Αντί να έχει παραλύσει από το φόβο της, όπως γίνεται σή
μερα, η ανθρωπότητα θα γνώριζε τη δύναμη και το κουράγιο 
της και θα ήταν ικανή να οργανώσει τα πράγματα προς την 
κατεύθυνση που θέλει. Για να το πετύχει αυτό πρέπει να δη- 
μιουργηθούν νέες επιστήμες, νέοι δρόμοι της σκέψης που να 
ρίχνουν φως πάνω στα νέα ιδανικά και να τα διαδίδουν με τον 
τρόπο που οι αντιθετικές ιδεολογίες διαφήμισαν την προπα
γάνδα τους.

Ό πω ς είπα και πριν, δύο είναι οι πραγματικότητες που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν θεμέλιο για την οργάνωση 
της ανθρωπότητας: η νέα ενότητα της ανθρωπότητας και το 
νέο παιδί.

Ένα ενιαίο έθνος κι ένας καλύτερος άνθρωπος: αυτές είναι 
οι δυο μεγάλες πραγματικότητες. Το νέο ανθρώπινο ον πρέπει 
να δείξει στην ανθρωπότητα πως να συνειδητοποιήσει την 
ενότητα της. Οι άνθρωποι που θα γεννήσουν αυτό τον και
νούργιο κόσμο είναι διαφορετικοί από μας. Ίσως αυτός ο κό
σμος ν’ αναπτύσσεται κιόλας χωρίς να το ’χουμε καταλάβει. 
Τα σημάδια του τα βλέπουμε παντού. Ανάμεσα στα σκοτάδια 
της αμφιβολίας και του φόβου που απειλούν το ανθρώπινο 
είδος, ανιχνεύουμε κιόλας το φως που θα τα διασκορπίσει, 
γιατί έχει αρχίσει ήδη να γεννιέται μια νέα κοινωνία. Μια νέα 
ανθρωπότητα για ένα νέο κόσμο.



6

Πέμπτη Διάλεξη

Η εκπαίδευση που θα προετοιμάσει τη νέα ανθρωπότητα 
έχει ένα και μόνο σκοπό: να οδηγήσει τόσο το άτομο όσο και 
την ανθρωπότητα σ’ ένα υψηλότερο στάδιο ανάπτυξης. Η 
ιδέα αυτή περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες που μπορεί να 
φαίνονται σκοτεινοί, γίνεται όμως σαφέστερη αν συνειδητο
ποιήσουμε ότι η ανθρωπότητα έχει να πραγματοποιήσει μια 
συλλογική αποστολή πάνω στη γη, μιαν αποστολή που αφορά 
όλο τον κόσμο και κάθε άτομο χωριστά. Η αντίληψη αυτή 
μπορεί να μας δώσει έναν αποφασιστικό προσανατολισμό. 
Ποια όμως μπορεί να είναι η αποστολή της ανθρωπότητας;

Μπορεί να είναι η κυριαρχία ενός έθνους: πάνω σ’ ένα άλ
λο; Η λαϊκή εξουσία; Η βιομηχανική ή πολιτιστική πρόοδος; 
Και τι μπορεί να θεωρήσει το άτομο σαν προσωπική του 
αποστολή; Το να εξασφαλίσει τα μέσα επιβίωσης για τον 
εαυτό του και τους άλλους; Να εξασφαλίσει τη δυνατότητα 
μιας μόρφωσης; Πάνω και πέρα από τους σκοπούς αυτούς 
που αφορούν συγκεκριμένα άτομα ή ομάδες, υπάρχει κάτι 
που αφορά όλη την ανθρωπότητα, ίσως και όλο το σύμπαν, 
τη δημιουργία, την κοσμική αρμονία.
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Το «κάτι» αυτό θα μπορούσε να είναι ένα θρησκευτικό ιδεώ
δες. Αυτό όμως που θα ’θελα να τονίσω είναι η πιθανότητα να 
ανακαλύψουμε αυτόν τον μοναδικό συμπαντικό στόχο χάρη 
στην επιστήμη.

Είναι δυνατόν να εξετάσουμε τη ζωή των γήινων όντων από 
μια μοναδική σκοπιά, και θα ’θελα να κάνω μερικές παρατη
ρήσεις πάνω στη σύγχρονη μελέτη της γεωλογίας και της 
εξέλιξης.

Το πιο ενδιαφέρον, εντυπωσιακό θα ’λεγα, γεγονός που συ- 
μπεραίνεται από τη μελέτη αυτή είναι ότι η γη είναι μια δη
μιουργία της ζωής. Η ζωή δημιούργησε τους βράχους και το 
χώμα και η ζωή είναι αυτή που συντηρεί την αρμονία της γης. 
Ναι η γη είναι κατασκεύασμα των ζωντανών όντων. Οι ωκεα
νοί διατηρούνται σε σταθερή χημική ισορροπία χάρη στα έμ
βια όντα, το ίδιο συμβαίνει και με την καθαρότητα του αέρα.

Ό λα τα όντα που ζουν πάνω στη γη έχουν ένα σημαντικό 
ρόλο να παίξουν. Η διατήρηση της ζωής πάνω στη γη εξαρτά- 
ται από πολλά είδη που έχουν το καθένα τους μια ειδική, συ
γκεκριμένη λειτουργία. Τα ζώα τρέφονται, ζουν κάι αναπαρά- 
γονται- το καθένα τους έχει ένα κύκλο ζωής που εκπληρώνει 
έναν ειδικό ρόλο σε σχέση με τη ζωή των άλλων ειδών. Όλοι 
ξέρουμε για παράδειγμα ότι η εξαφάνιση ενός είδους σε ένα 
τόπο ανατρέπει την ισορροπία, γιατί οι ζωές των ειδών αλλη- 
λοσυνδέονται. Η ζωή επομένως μπορεί να θεωρηθεί σαν μια 
αυτοσυντηρούμενη ενέργεια.

Θα ’θελα τώρα να θέσω ένα ερώτημα: ο άνθρωπος δεν έχει 
κι αυτός μια συμπαντική αποστολή να εκπληρώσει; Είναι δυ
νατόν αυτό το ον με την τόση νοημοσύνη και την τόση εργατι
κότητα να μην έχει κανένα ρόλο να παίξει στο συμπαντικό 
έργο;

Η ανθρώπινη ενέργεια εμφανίστηκε κι αυτή πάνω στη γη για 
να αναλάβει και να εκτελέσει μια ορισμένη αποστολή.

Είναι φανερό πως ο άνθρωπος έχει μια αποστολή. Έχει αν
τλήσει κρυφούς πλούτους και θαυμαστές ενέργειες από τα 
έγκατα της γης, δημιούργησε έναν υπερκόσμο ή, πιο σωστά,
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μιαν υπερφύση. Χτίζοντας σταδιακά αυτή την υπερφύση ο άν
θρωπος τελειοποίησε παράλληλα τον εαυτό του και μετέτρεψε 
τον φυσικό άνθρωπο σε υπερφυσικό. Η φύση ήταν μια διάστα
ση που υπήρχε αιώνες ολόκληρους, η υπερφύση είναι μια άλλη 
διάσταση δημιουργημένη από τον άνθρωπο σταδιακά.

Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν ζει πια μέσα στη φύση αλλά 
στην υπερφύση. Ένα ζώο προμηθεύεται την τροφή του κατ’ 
ευθείαν από τη γη, ο άνθρωπος όμως εξαρτάται από τους άλ
λους ανθρώπους. Πόσοι άνθρωποι δεν δουλεύουν για να φτά
σει ως το στόμα μας το ψωμί που τρώμε! Και οι καρποί που 
μας έρχονται από τα μακρινά μέρη προϋποθέτουν μια μεγάλη 
οργάνωση ανθρώπων, μια εντυπωσιακή και πολύπλοκη οργά
νωση που συνδέει την ανθρώπινη κοινωνία.

Η αναγνώριση αυτής της οργάνωσης είναι απαραίτητη για 
να διαφωτίσουμε μερικές ιδέες που κυκλοφορούν και που συ
νοψίζονται στα σλόγκαν: «Επιστροφή στη φύση», «Ένωση με 
τη φύση».

Η ζωή που μερικοί την ονομάζουν «τεχνητή» είναι η υπερ
φυσική ζωή του ανθρώπου. Ο τρόπος της ζωής μας δεν είναι 
τεχνητός, αλλά ένα προϊόν εργασίας. Αν δεν κάναμε τη διά
κριση αυτή θα καταλήγαμε να πούμε πως και η ζωή πολλών 
ζώων είναι τεχνητή -  των μελισσών, για παράδειγμα, που «τε
χνητά» παράγουν μέλι. Ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα με τρο
μερή εργατικότητα, ικανό να δημιουργήσει μιαν υπερφύση με 
την εργασία του.

Εδώ θα ’πρεπε ίσως να αναρωτηθούμε: αν τα ζώα εργάζον
ται με τόση ευχαρίστηση, γιατί δεν χαίρονται και οι άνθρωποι 
με τη δουλειά τους; Ο άνθρωπος θα ’πρεπε να είναι πολύ πιο 
ευτυχισμένος από τα ζώα. Η δυστυχία του αποτελεί απόδειξη 
πως υπάρχουν εγγενή σφάλματα στην ανθρώπινη κοινωνία και 
στην υπερφύση που δημιούργησε η ανθρωπότητα. Ο άνθρω
πος πρέπει να εργάζεται όχι μόνο για να συντηρεί τον εαυτό 
του και την οικογένεια του, αλλά για να γίνει ο ίδιος το εργα
λείο κάποιου μεγαλύτερου και σπουδαιότερου σκοπού -  όχι 
μόνο για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του αλλά για να
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υπηρετήσει την ανθρωπότητα σαν σύνολο. Από την άποψη 
αυτή η ιστορία της ανθρωπότητας αποχτάει ενδιαφέρον. 
Ό ταν μελετάμε τον άνθρωπο απ’ αυτή την άποψη, διαπιστώ
νουμε πρώτα την προσπάθεια του να εξερευνήσει τη γη, να 
αντλήσει τα πλούτη της και κατόπιν την προσπάθεια του να 
εξερευνήσει τους ουρανούς και να κυριαρχήσει πάνω στις 
ενέργειες του ασύλληπτου, του απεριόριστου, του άπειρου. 
Μια τεράστια, απίστευτη ανθρώπινη κατάκτηση! Και παρ’ όλα 
αυτά ο άνθρωπος θεωρεί την απλή επιβίωση του πρόβλημα.

Ο άνθρωπος δεν έχει συνειδητοποιήσει την αποστολή του, 
ούτε τα ύψη που έχει φτάσει. Η ανθρωπότητα είναι άρρωστη 
σαν ένας οργανισμός που πάσχει από κυκλοφοριακά προβλή
ματα. Ο άνθρωπος είναι αδύναμος και δυστυχής. Κι-ωστόσο 
συνεχίζει να αναζητά τον απώτατο σκοπό του και η ανθρωπό
τητα είναι σήμερα ενωμένη σαν ένα έθνος.

Είναι αλήθεια πως ο άνθρωπος αυτό το αδύναμο και δυστυ
χισμένο πλάσμα μπορεί να γιατρευτεί αν το θελήσει. Αρκεί ν’ 
ανοίξει τα μάτια του, να διορθώσει τα λάθη του και να συνει
δητοποιήσει τις δυνάμεις του. Ό ταν λέμε ότι ο άνθρωπος πρέ
πει να εντείνει τα μέσα επικοινωνίας και ανταλλαγής που δια
θέτει, μιλάμε για ένα στόχο που δεν μπορεί να επιτευχθεί άμε
σα. Η ανθρωπότητα πρέπει πρώτα να πειστεί για την ανάγκη 
της επιδίωξης αυτής. Ο άνθρωπος πρέπει να εκπαιδευτεί. Εί
ναι αλήθεια ότι η εκπαίδευση μπορεί να δημιουργήσει ένα κα
λύτερο είδος ανθρώπου, χρειάζεται όμως γι’ αυτό πολλή δου
λειά. Μια δουλειά μακρόχρονη που φαίνεται όμως σύντομη σε 
αναλογία με τη δουλειά που έχει ήδη πραγματοποιήσει ο άν
θρωπος.

Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να κατασκευαστεί ένα 
περιβάλλον προσαρμοσμένο στις ανάγκες των νεαρών βλα
στών της ανθρωπότητας. Τι έχει γίνει ως σήμερα γι’ αυτή την 
περίοδο της ανθρώπινης ζωής που προηγείται της ωριμότη
τας; Τι έχει γίνει για τα παιδιά, για τους νέους; Σχεδόν τίποτε 
ή ελάχιστα. Σε αντίθεση με τα ζώα που κάνουν μεγάλες προε
τοιμασίες για τα παιδιά τους, ο άνθρωπος, το πλάσμα με την
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υψηλή νοημοσύνη που χτίζει με τα χέρια του, δεν έχει κάνει 
κάτι ανάλογο για τα δικά του παιδιά. Αυτός ο κόσμος, τόσο 
γεμάτος με πλούσιες κατασκευές, με «ανέσεις», τι έχει δη
μιουργήσει για τα παιδιά; Δεν αρκεί ν’ αγαπάει κανείς με τρό
πο αφηρημένο: πρέπει ν’ αρχίσουμε να κάνουμε κάτι συγκεκρι
μένο, κάτι πραχτικό -  να κατασκευάσουμε την απαραίτητη 
υπερφύση για τη ζωή των παιδιών και των νέων.

Στο σημείο αυτό θα ’θελα να κάνω ένα σύντομο απολογισμό.
Έχουμε κατασκευάσει ένα περιβάλλον εξοπλισμένο με όλα 

τα μικρά πράγματα που χρειάζονται για τη ζωή του παιδιού. 
Το παιδί δε μας είπε «ευχαριστώ» αλλά μας αποκάλυψε τους 
κρυφούς θησαυρούς της ανθρώπινης ψυχής. Κι αυτή η γνώση 
της ανθρώπινης ψυχής, της μεγαλωσύνης και της δύναμης της, 
αποτελεί μια προειδοποίηση και μια ελπίδα μαζί.

Ας συνεχίσουμε λοιπόν τις προσπάθειες μας! Ας χτίσουμε 
ένα περιβάλλον για τα παιδιά και τους νέους· το ευχαριστώ 
που θα πάρουμε γι’ αυτή την προσπάθεια μας θα είναι η φώτι
ση που χρειαζόμαστε για να εντοπίσουμε τα λάθη της υπερφύ- 
σης, που κατασκευάσαμε εμείς οι ενήλικοι μόνο για τον εαυτό 
μας. Πρέπει να χτίσουμε κάτι καινούργιο κι όχι να προσφέρου
με στα παιδιά τα ίδια που προσφέρουμε στους νέους. Οι μι
κρογραφίες των αντικειμένων και των σκευών δεν ικανοποιούν 
τα επτάχρονα παιδιά. Χρειάζονται άλλα πράγματα. Οι τέσσε
ρις τοίχοι ενός Σπιτιού1 γίνονται πολύ περιοριστικοί- τα μεγα
λύτερα παιδιά έχουν ανάγκη να βγουν έξω και να εξερευνή
σουν τον κόσμο. Χρειάζονται πλατύτερο κοινωνικό ορίζοντα. 
Ο άνθρωπος χρειάζεται να αναμετριέται με τον πραγματικό 
κόσμο για να δει την αξία του- οι πρόσκοποι ικανοποίησαν σ’ 
ένα βαθμό αυτή την ανάγκη. Η ιδέα της οργάνωσης των νέων 
δεν είναι λανθασμένη. Το λάθος είναι να παρεμποδίζουμε την 
ικανοποίηση των πιο εσωτερικών αναγκών της ατομικότητας.

Είναι καιρός να τα διορθώσουμε αυτά τα λάθη, να κάνουμε

1. Το Μοντεσσοριανό περιβάλλον για παιδιά από δυόμισυ έως έξη χρόνων 
ονομάζεται «Παιδικό Σπίτι».
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τη μεγάλη μεταρρύθμιση, να προσφέρουμε στους νέους τα 
απαραίτητα μέσα για την ανάπτυξη και την εξύψωση της προ
σωπικότητας τους.

Το έργο αυτό δεν μπορεί να ανατεθεί στην ιδιωτική προ
σπάθεια και μόνο- ολόκληρη η κοινωνία καλείται να το επιτε- 
λέσει. Το κράτος έχει ζωτικό συμφέρον να οργανώσει τη ζωή 
των νέων. Το δωδεκάχρονο παιδί θα ’πρεπε να λαβαίνει ήδη 
ενεργό μέρος στην κοινωνική ζωή· θα πρέπει να παράγει, να 
πουλάει και να εργάζεται, όχι για να μάθει κάποιο επάγγελμα 
αλλά γιατί εργασία σημαίνει επαφή με τη ζωή, συμμετοχή στη 
δημιουργία της υπερφύσης. Τα νέα παιδιά θα πρέπει να μά
θουν τις οικονομικές συναλλαγές, να μάθουν την αξία του 
χρήματος και να λάβουν συνειδητό μέρος στις παραγωγικές 
δραστηριότητες.

Σήμερα η μηχανή έχει αντικαταστήσει το λεπτοδουλεμένο 
χειροποίητο αντικείμενο με το μηχανοποίητο, γιατί η ζωή του 
ανθρώπου πήρε ένα ρυθμό όλο και πιο ξέφρενο. Αυτή η όμορ
φη δουλειά του τεχνήτη που προσπαθεί να την ξαναζωντανέ
ψει στις μέρες μας η κοινωνία, είναι κάτι που μπορεί να ανα
τεθεί στους νέους. Ας μη χαθεί η ομορφιά μόνο και μόνο επει
δή υπάρχουν μηχανές! Ας δοθεί στα νιάτα η δυνατότητα να 
συνεχίζουν να παράγουν το ωραίο! Το δημιουργικό πνεύμα 
των νέων μπορεί να παράγει και πολλά άλλα πράγματα. Η 
βοτανολογία για παράδειγμα απαιτεί καλή όραση και σωστή 
κρίση. Οι νέοι μπορούν να νιώσουν μεγάλο ενθουσιασμό και 
αγάπη γι’ αυτές τις ήρεμες και γεμάτες ομορφιά δουλειές που 
επιτρέπουν στην προσωπικότητα τους ν’ αναπτυχθεί και να 
προσανατολιστεί σωστά. Αν οι νέοι πρόκειται να κληθούν κά
ποια στιγμή να λάβουν ενεργό μέρος στη ζωή της ανθρωπότη
τας, πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν να εκπλη
ρώσουν ένα σπουδαίο σκοπό και να προετοιμαστούν γι’ αυ
τόν. Πρέπει να έχουν μια ευκαιρία για στοχασμό. Αυτή την 
περίοδο την ονομάζουμε «περίοδο της ερήμου». Έτσι και ο 
Χριστός βγαίνοντας από την παιδική του ζωή αποσύρθηκε 
στην έρημο πριν να αναλάβει 'τη μεγάλη αποστολή του. Ο άν
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θρωπος που έχει προετοιμαστεί έτσι, θα εκπληρώσει το σκοπό 
του πιστά και συνειδητά.

Ο νέος σήμερα πιέζεται να σπουδάσει, να βιαστεί, να μη 
χάνει τον καιρό του, να βρει μια θέση. Ο καημένος, όταν τε
λειώσει τις σπουδές του δεν έχει καμιά κοινωνική μόρφωση 
και νιώθει πελαγωμένος και προδομένος. Γιατί ήταν ανάγκη 
να δουλέψει τόσο σκληρά; Γιατί έπρεπε να μελετήσει αν τα 
βιβλία του είναι τώρα άχρηστα;

Δεν μπορώ να επεκταθώ πιο πολύ πάνω σ’ αυτό το θέμα. 
Θα πω μόνο ότι, κατά τη γνώμη μάς, ο άνθρωπος πρέπει να 
μάθει να αναζητάει την παγκοσμιότητα ως τη μέρα που θα 
πεθάνει.

Μ’ αυτή την προετοιμασία και με συνείδηση της αποστολής 
του στο συμπαν, θα είναι ικανός ο άνθρωπος να χτίσει το νέο 
κόσμο της ειρήνης.



7

Διάλεξη για τη λήξη του Συνε
δρίου

Εξ ονόματος όλων των μελών του Συνεδρίου θα ήθελα να 
ευχαριστήσω θερμά την πόλη της Κοπεγχάγης για την εγκάρ
δια φιλοξενία της και τις αρχές που μας έκαναν την τιμή να 
λάβουν μέρος στο Συνέδριο μας, υποστηρίζοντας έτσι το μεγά
λο κοινωνικό ζήτημα του καιρού μας: Το κοινωνικό ζήτημα 
του παιδιού.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τις κυβερνήσεις των χω
ρών που έστειλαν αντιπροσώπους στο Συνέδριο, προσφέρον- 
τας την ηθική τους υποστήριξη στο ιερό θέμα του παιδιού.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του συνεδρίου 
που ήρθαν από μακρινές χώρες, και που παρευρίσκονται κάθε 
χρόνο στις συζητήσεις μας αποδεικνύοντας έτσι με το παρά
δειγμά τους την θέληση όλων μας να μείνουμε ενωμένοι σ’ αυ
τή την προσπάθεια σωτηρίας της ανθρωπότητας. Έχουν έρθει 
εδώ από χώρες πολύ μακρινές, ακόμα κι από την Αμερική και 
ή παρουσία αυτή, το ξαναλέω, αποδεικνύει τη σημασία που
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έχει σήμερα ν’ αποδεσμεύσουμε τις ανθρώπινες ηθικές αξίες 
από τα απειλητικά σκοτάδια που τις περιβάλλουν.

Το θέμα του Συνεδρίου μας ήταν Εκπαίδευση για την Ειρή
νη. Αυτοί που έλαβαν μέρος ήρθαν φυσικά χάρη στο ενδιαφέ
ρον τους για την εκπαίδευση. Τους προσέλκυσε όμως και ο 
στόχος που ορίσαμε στην εκπαίδευση: την επίτευξη της ειρή
νης. Με τον ερχομό τους έδωσαν μιαν απόδειξη της' καλής 
τους θέλησης και εν όψει του σκοπού που θέσαμε, ελπίζουμε 
ότι θα είναι πρόθυμοι όχι μόνο να ασπαστούν τις ιδέες που 
προτείναμε, αλλά και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να 
τις υλοποιήσουν, γιατί η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
θετική δράση.

Πως λοιπόν θα συντονίσουμε τις προσπάθειες μας και θα 
εργαστούμε όλοι μαζί για τους συγκεκριμένους στόχους μας;

Το πρώτο και το σημαντικότερο βήμα είναι να εξετάσει ο 
καθένας μας τη συνείδηση του, να συνειδητοποιήσει τις ελλεί
ψεις και τα λάθη του και να προσπαθήσει να τα διορθώσει.

Η κατάργηση της αδικίας δεν είναι ένα θετικό βήμα προς 
την ειρήνη; Αν ναι, τότε θα πρέπει ν’ αρχίσουμε με την ανα
γνώριση της πιο μεγάλης αδικίας -  της αδικίας απέναντι στο 
παιδί, που δεν περιορίζεται σε μία μόνον ομάδα ή έθνος, αλλά 
είναι καθολική.

Ή  μήπως είναι η κοινωνική πρόοδος ο δρόμος προς την 
ειρήνη; Σ’ αυτήν την περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
υπάρχει μια τεράστια μερίδα της ανθρωπότητας που περιμένει 
να την απελευθερώσουμε: τα παιδιά.

Μήπως πιστεύουμε και επιμένουμε διαρκώς πως η συνεργα
σία των λαών του κόσμου είναι απαραίτητη για την ειρήνη; Αν 
ναι, τότε το πρώτο που χρειάζεται είναι η συνεργασία με τα 
παιδιά. Οι ενήλικοι έχουν δουλέψει σκληρά για λογαριασμό 
τους. Έχουν ήδη πετύχει πολλά στην προσπάθεια τους να βά
λουν ένα τέλος στις αδικίες και έχουν αναζητήσει ενεργά τη 
συνεργασία, χωρίς αποτέλεσμα όμως γιατί λείπει κάτι βασικό. 
Είναι μάταιο να σπαταλάει κανείς τις προσπάθειες του όταν 
δεν υπάρχουν τα θεμέλια για να χτίσει.
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Όλες οι προσπάθειες μας θα παραμείνουν άκαρπες αν δεν 
διορθώσουμε τη μεγάλη αδικία που γίνεται σε βάρος του παι
διού, να τη διορθώσουμε με τη δική του συνεργασία. Αν ανή
κουμε στους ανθρώπους της καλής θέλησης που επιζητούν την 
ειρήνη, τότε πρέπει να χτίσουμε τα θεμέλια της ειρήνης μόνοι 
μας, δουλεύοντας για το κοινωνικό σύμπαν του παιδιού.

Η εικόνα του παιδιού πρέπει να λάμπει μπροστά μας σαν ένα 
σύμβολο που δείχνει όχι μόνο το σκοπό που πρέπει να πετύχου- 
με αλλά και το μοναδικό δρόμο που θα μας οδηγήσει σ’ αυτόν.

Το παιδί θεωρείται συνήθως σαν ένα μικρό ανίσχυρο πλάσμα 
που πρέπει να το βοηθήσουμε όταν πονάει, να το παρηγορή
σουμε όταν κλαίει, να το γιατρέψουμε όταν αρρωστήσει. Κι 
όμως ο Χριστός μας έδειξε τι είναι πραγματικά το παιδί από 
μια σκοπιά νέα και εκπληχτική -  ο οδηγός του ενήλικου στο 
Βασίλειο των Ουρανών, το πρότυπο που πρέπει να μιμηθεί ο 
ενήλικος αν θέλει ν’ αλλάξει.

Αυτή η αντίληψη είναι ίσως ακόμα πολύ μακριά από τα πρα- 
χτικά δεδομένα που εξακολουθούν να περιορίζουν την άποψη 
μας για το τι είναι πραγματικά το παιδί. Χρειάζεται να δοθεί 
συγκεκριμένη ψυχολογική απόδειξη για την πραγματική του 
φύση. Και ακριβώς επειδή υπάρχουν σήμερα σαφείς πειραμα
τικές αποδείξεις, γι’ αυτό και αναλάβαμε να υποστηρίξουμε 
αυτή την αντίληψη για το παιδί. Τα πειράματα μας με τα παι
διά απέδειξαν πράγματα που αγνοούσαμε εντελώς, πράγματα 
που πρέπει να τα λάβουμε υπ’ όψη μας αν θέλουμε να προχω
ρήσουμε στο δρόμο της ειρήνης.

Αλλά ακόμα κι αν δεν θέλουμε να λάβουμε υπ’ όψη μας αυτή 
την πνευματική διάσταση και περιοριζόμαστε στα πραχτικά δε
δομένα, πρέπει και πάλι να δούμε το παιδί κάτω από νέο φως.

Θέλουμε το παιδί να αναγνωριστεί κοινωνικά σαν πολίτης, 
σαν άτομο με τη δική του αξιοπρέπεια και με δικαίωμα στη ζωή 
και στην προστασία. Ό ποια και να ’ναι η κοινωνική ή φυλετική 
του προέλευση, όπου κι αν γεννήθηκε, το παιδί πρέπει ν’ ανα
γνωριστεί σαν πολίτης.

Ας ρίξουμε μια ματιά στις πρόσφατες κοινωνικές προόδους
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του ανθρώπου. Κατακτήσαμε πολλά δικαιώματα, κι αποχτή- 
σαμε την ελευθερία μας σε πολλούς τομείς -  οι δούλοι, οι γυ
ναίκες και οι εργαζόμενοι ελευθερώθηκαν. Οι λύσεις όμως αυ
τές αφορούσαν μόνο τους ενήλικους άμεσα. Παρά τις προό
δους που έγιναν, παρά τους νόμους που ψηφίστηκαν, το παιδί 
παραμένει ακόμα ένας ξεχασμένος πολίτης, και δεν έχει γίνει 
τίποτε γ ι’ αυτόν. Η παιδική ηλικία δεν είναι παρά ένα στάδιο 
προς την ενήλικη ζωή και το παιδί δεν έχει ακόμα αναγνωρι
στεί σαν ανεξάρτητο άτομο με δικά του δικαιώματα.

Η Γαλλική Επανάσταση έφερε τη Διακήρυξη των Δικαιωμά
των του Ανθρώπου. Ανάμεσα σ’ αυτά ήταν και το δικαίωμα 
στην παιδεία. Ποιο ήταν όμως το αποτέλεσμα; Φορτώθηκε στο 
παιδί όλη η δουλειά που απαιτείται για τη δημιουργία ενός 
καλλιεργημένου ανθρώπου. Οι επιθυμίες του, τα προβλήματα 
του δεν μέτρησαν πουθενά. Το μόνο πράγμα που είχε σημασία 
ήταν να εξασφαλίσει ο ενήλικος ένα δικαίωμα που είχε διεκδι- 
κήσει.

Θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να σας περιγράψω όλη την 
εικόνα της τραγικής μας έλλειψης κατανόησης για το παιδί. 
Πάντως ο κόσμος σήμερα αρχίζει να καταλαβαίνει πως η ζωή 
του παιδιού είναι γεμάτη καταπιέσεις και αδικίες που πρέπει 
να αλλάξουν.

Το κυριότερο μήνυμα που προσπαθήσαμε να κηρύξουμε εί
ναι η ανάγκη να χτίσουμε ένα κατάλληλο περιβάλλον. Δεν εί
ναι μια υλιστική ιδέα· έχει γερά θεμέλια στην ψυχή του αν
θρώπου γιατί λαβαίνει υπ’ όψη της κάτι βαθιά θαμμένο μέσα 
της. Αυτό το κοινωνικό περιβάλλον για το παιδί χρειάζεται 
για να προστατέψει όχι την αδυναμία του αλλά την έμφυτη 
μεγαλοσύνη του, γιατί διαθέτει ανεξάντλητες δυνητικές ενέρ
γειες που υπόσχονται να ωφελήσουν όλη την ανθρωπότητα.

Αυτό το έργο της προστασίας που είναι ταυτόχρονα έργο 
εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης των ενηλίκων, είναι μια 
προσπάθεια να σώσουμε τον πιο μεγάλο θησαυρό μας, αυτόν 
που θα μας οδηγήσει προς το φως που έχει ένα μόνο όνομα: 
ειρήνη.
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Οι συζητήσεις ή ο σ·οχασμός πάνω στο τι υποφέρει το παιδί 
δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια 
νέα προσέγγιση που να περιλαμβάνει ένα νέο τρόπο σκέψης. 
Τότε ο δρόμος γίνεται φανερός και ευθύς. Και ακριβώς όπως 
δεν υπάρχει κανείς, άντρας ή γυναίκα που να μην ήταν κάποτε 
παιδί και που να μην υποχρεωθεί να ομολογήσει ότι όλες του 
τις ικανότητες τις απέχτησε στην παιδική ηλικία, έτσι και η 
κοινωνία θα πρέπει να οδηγηθεί στην αναγνώριση ότι το ίδιο 
ισχύει και για τις δικές της δυνάμεις. Η μελλοντική δράση της 
ανθρωπότητας δεν μπορεί να είναι μονόπλευρη: τίποτε δεν πε
τυχαίνει στον κόσμο του ενήλικου αν δεν έχει πρώτα κατορθω
θεί στον κόσμο του παιδιού. Πρέπει επομένως ν’ ακολουθή
σουμε ένα διπλό μονοπάτι, να ’χουμε στο μυαλό μας μια διπλή 
ανθρωπότητα: αυτήν που διαμορφώνεται κι αυτή που εφαρμό
ζει. Κάθε βήμα που πραγματοποιεί ο ενήλικος στον κοινωνικό 
τομέα θα πρέπει να έχει το αντίστοιχο του στον κόσμο του 
παιδιού. Κάθε νόμος για ενήλικους πρέπει να συνοδεύεται 
από τον ανάλογο νόμο για παιδιά. Κάθε νέα ανακάλυψη που 
προάγει τη ζωή του ενήλικου πρέπει να περιέχει κι ένα ανάλο
γο μέρος στη ζωή του παιδιού. Ό χι σπίτια μόνο για τους ενή
λικους αλλά και για τα παιδιά, όχι αντικείμενα μόνο για τους 
ενήλικους αλλά και για τα παιδιά, όχι δικαιώματα για τους 
ενήλικους μόνο αλλά και για τα παιδιά. Πιστεύω ακόμα πως 
το παιδί θα ’πρεπε να εκπροσωπείται στο κοινοβούλιο της χώ
ρας του. Αυτές οι συνελεύσεις όπου συζητούνται οι νόμοι και 
εξετάζονται τα υλικά και πνευματικά συμφέροντα της ανθρω
πότητας θα ’πρεπε να περιλαμβάνουν και εκφραστές των συμ
φερόντων αυτού του μεγάλου μέρους της ανθρωπότητας: των 
παιδιών. Κατά παρόμοιο τρόπο θα ’πρεπε να υπάρχει και ένα 
υπουργείο της παιδικής ηλικίας, όπως για τους άλλους σημαν
τικούς τομείς. Θα ’πρεπε να υπάρχει ένα υπουργείο για την 
προστασία της ανθρωπότητας, δηλαδή ένα Υπουργείο του 
Παιδιού.

Ένα Υπουργείο Παιδείας δεν αρκεί. Ένα τέτοιο υπουργείο 
απασχολείται μόνο με ένα ειδικό πρόβλημα- ενδιαφέρεται για



84 ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙ

το παιδί μόνον εφ’ όσον έχει φτάσει σ’ ένα ορισμένο επίπεδο 
ανάπτυξης και είναι σε σχολική ηλικία. Το κοινωνικό ζήτημα 
του παιδιού πρέπει να εξεταστεί τόσο από νομική όσο και από 
πρακτική πλευρά και θα πρέπει να μας απασχολεί από την 
πρώτη μέρα που γεννιέται, ή ακόμα και από τότε που συλλαμ- 
βάνεται. Στη λήξη αυτού του Συνεδρίου θα ’θελα να βάλλω τα 
θεμέλια μιας κοινωνικής κίνησης υπέρ του παιδιού, κάνοντας 
κάτι συγκεκριμένο και πραχτικό: ιδρύοντας ένα Κόμμα του 
Παιδιού.

Καλούμε όλους όσους παρευρίσκονται σ’ αυτό το συνέδριο, 
αλλά και όσους απουσιάζουν, να συμμετέχουν σ’ αυτό το έργο 
για την υπεράσπιση της ανθρώπινης φυλής και του πολιτι
σμού. Ειδωμένη απ’ αυτή την άποψη η προστασία του παιδιού 
είναι μια νέα μεγάλη προσπάθεια, που απελευθερώνοντας τις 
αξίες μιας μερίδας της ανθρωπότητας θα μας επιτρέψει να δη
μιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο. Αυτός είναι και ο δρόμος 
που οδηγεί στην ειρήνη.

Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του κόμματος του παιδιού εί
ναι να επιτύχει την αναγνώριση της αξιοπρέπειας του παιδιού 
και του νέου και να τους εξασφαλίσει την θέση στην κοινωνία, 
που δικαιωματικά θα έπρεπε να κατέχουν σ’ αυτούς τους φω
τισμένους καιρούς. Για το σκοπό αυτό ζητάμε τη βοήθεια όχι 
μόνο των παιδαγωγών αλλά και του μεγάλου κοινού και ιδιαί
τερα όλων εκείνων που έχουν συνειδητοποιήσει το καθήκον 
τους σαν γονείς. Γιατί είναι υποχρέωση των γονιών να υπερα
σπίσουν τα δικαιώματα των παιδιών τους. Πράγματι το παιδί 
δεν στέλνεται στη γη αδιάφορα από τη φύση· ανατίθεται στη 
φροντίδα ενός πατέρα και μιας μητέρας που έχουν σαν απο
στολή να το αγαπούν και να το προσέχουν. Αυτή η ένωση 
γονιών και παιδιών μπορεί να μας οδηγήσει πιο πέρα στο δρό
μο του πολιτισμού όταν δοθούν και στις δύο γενιές νέες κοινω
νικές υπευθυνότητες. Γιατί όλοι οι άνθρωποι κάθε ράτσας και 
κάθε χώρας έχουν παιδιά και το παιδί μπορεί να γίνει το κέν
τρο των παγκόσμιων ενδιαφερόντων και σκοπών. Ο στόχος 
του κοινωνικού κόμματος του παιδιού είναι επομένως, όχι μό-
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νο να προστατεύσει την κοινωνία από πολλά σημερινά δεινά, 
αλλά και να δημιουργήσει μια κοινή σφαίρα δράσης για ολό
κληρη την ανθρωπότητα.



7

Η Μέθοδος μου

Όταν βλέπω μπροστά μου ένα κοινό τόσο πυκνό και εκλε
κτό, αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση, γιατί ξέρω ότι αυτοί που 
ήρθαν να με ακούσουν δεν ήρθαν για μένα προσωπικά αλλά 
γιατί έμαθαν ότι το θέμα μου θα είναι τα παιδιά. Το γεγονός 
αυτό με συγκινεί βαθιά, γιατί μου επιτρέπει να συμπεράνω 
πως ο κόσμος ξυπνάει και πάλι από τον ύπνο του και θέλει να 
μάθει γι’ αυτό το νέο βασιλιά που γεννήθηκε -  το παιδί.

Το θέμα αυτής της βραδιάς, Η  Μέθοδος μου, με βάζει σε 
αρκετά δύσκολη θέση. Θα ’θελα μάλιστα να πω, διακινδυνεύ
οντας να μη με πιστέψουνε οι ακροατές μου, ότι το θεωρώ το 
πιο δύσκολο θέμα για δημόσια διάλεξη, γιατί εγώ δεν κατα
σκεύασα μια εκπαιδευτική μέθοδο. Στην πραγματικότητα όταν 
προσπαθεί κανείς να εξηγήσει τη μέθοδο αυτή με συγκεκριμέ
νους όρους, αναγκάζεται να αναφερθεί στην ψυχολογία του 
παιδιού, γιατί η ψυχολογία του παιδιού, η ζωή της ψυχής του, 
είναι αυτή που μας υπαγόρευσε σταδιακά αυτό που θα μπο
ρούσαμε να ονομάσουμε παιδαγωγική και εκπαιδευτική μέθο
δο. Αν μπορεί να ειπωθεί πως έχω μια μέθοδο εκπαίδευσης,
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αυτή βασίζεται στην ψυχολογική ανάπτυξη του φυσιολογικού 
παιδιού.

Όλες οι άλλες μέθοδοι έχουν σαν αφετηρία τη δουλειά του 
ενήλικου και επιδιώκουν να εκπαιδεύσουν ή να διδάξουν το 
παιδί σύμφωνα με προγράμματα υπαγορευμένα από τους ενή
λικους. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το ίδιο το παιδί πρέπει 
να είναι ο άξονας της εκπαίδευσης του -  όχι το παιδί με τη 
συνηθισμένη έννοια, αλλά περισσότερο η ψυχή του παιδιού, 
σύμφωνα με μια προοπτική που ήταν άγνωστη πριν απ’ αυτό 
που ονομάστηκε Μοντεσσοριανή μέθοδος.

Ένα παράδειγμα θα διαφωτίσει ίσως καλύτερα την ιδέα 
που θέλω να εκφράσω. Φανταστείτε πως έχουμε ένα διαμάντι 
καλυμμένο ολόκληρο από χώμα και βρωμιές και ότι το καθαρί
ζουμε καλά, αφήνοντας να φανεί το λαμπερό πετράδι. Βλέ
ποντας το κάποιοι, ίσως να μας ρωτήσουν: «Πώς πετύχατε ένα 
τόσο καταπληχτικό πετράδι που να αντανακλά το φως τόσο 
τέλεια;» Εμείς θα απαντούσαμε πως δεν το δημιουργήσαμε 
εμείς· υπήρχε πάντα θαμμένο μέσα στο ξένο υλικό που το πε
ριτριγύριζε. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για το παιδί. Μας 
έδειξε πως έπρεπε να το μεταχειριστούμε και μας αποκάλυψε 
τη θαυμάσια λάμψη του.

Στην εκτέλεση του έργου αφιέρωσης που θα αναλάβει απέ
ναντι στο παιδί, ο ενήλικος θα πρέπει να συνειδητοποιήσει 
πάνώ απ’ όλα πως σκοπός του είναι η αποκάλυψη της παιδι
κής ψυχής. Αν έχει αυτή τη συνείδηση, οι πράξεις που θα 
κάνει κι η βοήθεια που θα προσφέρει θα έχουν μεγάλη σημα
σία, αλλιώς όλη η δουλειά του θα πάει χαμένη. Το έργο αυτό 
πρέπει να έχει ένα διπλό στόχο: την κατασκευή του κατάλλη
λου περιβάλλοντος και τη δημιουργία μιας νέας στάσης απέ
ναντι στα παιδιά εκ μέρους των ενηλίκων.

Για να αναπτυχθεί το παιδί πρέπει να υπάρχουν δύο παρά
γοντες. Χρειάζεται να δημιουργηθεί για το παιδί ένα περιβάλ
λον που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, όχι μόνο από 
την άποψη της σωματικής του υγείας αλλά και την άποψη της 
πνευματικής του ζωής.
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Το παιδί πρέπει να είναι ελεύθερο να δράσει άνετα σ’ ένα 
τέτοιο περιβάλλον. Μέσα σ’ αυτό πρέπει να μπορεί να βρει 
κίνητρα για δημιουργική δραστηριότητα που να ανταποκρί- 
νονται στις ανάγκες της ανάπτυξης του. Πρέπει να έχει επαφή 
με έναν ενήλικο που να γνωρίζει τους νόμους που κυβερνούν 
τη ζωή του και που να μην το εμποδίζει υπερπροστατεύοντας 
το, καθοδηγώντας το, ή προτρέποντας το σε μια δράση που 
δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.

Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον το παιδί αποκαλύπτεται κάτι ριζι
κά διαφορετικό από ένα πλάσμα που δεν ξέρει τίποτε άλλο 
από το να χαζεύει και να παίζει. Γίνεται ένα άτομο που εργά
ζεται πολύ σκληρά, που είναι ιδιαίτερα παρατηρητικό και κα
θόλου καταστροφικό. Είναι φοβερά προσεχτικό, πιο πολύ από 
τον ενήλικο, εκτελεί τη δουλειά του με μεγάλη ακρίβεια, αυτο
συγκεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό, ελέγχει θαυμάσια τις κινή
σεις του στόματος του, αγαπάει τη σιωπή, και υπακούει όχι 
μόνο πρόθυμα, αλλά με πραγματική ευχαρίστηση, χωρίς να 
συναγωνίζεται τους συντρόφους του. Ό λα αυτά συμβαίνουν 
μέσα στη σχέση του παιδιού με το περιβάλλον του, στη σχέση 
του παιδιού με τη δουλειά του. Δεν συμβαίνουν επειδή υπάρ
χει κάποιος μεγάλος που καθοδηγεί το κάθε του βήμα, κάποιος 
που εξουσιάζει. Αντίθετα ο ενήλικος που έρχεται σε επαφή μ’ 
ένα τέτοιο παιδί νιώθει να ξυπνούν μέσα του πρωτόγνωρα συ
ναισθήματα και αρχίζει να παραμερίζει. Αποχτάει ένα είδος 
ταπεινοφροσύνης γιατί σκέφτεται: «Αυτό το παιδί μπορεί να 
κάνει τόσα πράγματα χωρίς την άμεση βοήθεια μου, χωρίς να 
το πιέζω εγώ να τα κάνει».

Βλέπουμε λοιπόν ότι το παιδί βρίσκει θαυμάσια κίνητρα, 
τόσο μέσα του όσο και στο κοινωνικό του περιβάλλον. Αυτό 
πια έχει αποδειχτεί αμέτρητες φορές. Τριάντα ή σαράντα παι
διά δουλεύουν μαζί σ’ ένα όμορφο, γοητευτικό περιβάλλον 
φτιαγμένο ειδικά γι’ αυτά. Αν χρειαστεί να φύγει ο δάσκαλος 
τα παιδιά συνεχίζουν να δουλεύουν. Οι δραστηριότητες τους 
συνεχίζουν κανονικά όπως πριν, ο καθένας κοιτάζει τη δου
λειά του. Και συχνά ακούμε εδώ κι εκεί φράσεις σαν κι αυτές:
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«Ποιος στο έμαθε αυτό;»
«Ποιος το ’κανε εκείνο;»
«Χρειάστηκε να το κάνω εγώ».
«Το ’μαθα μόνος μου».
Αυτή η ανάπτυξη εμφανίζεται επειδή το παιδί είναι ελεύθε

ρο να εργαστεί και να βρίσκεται σε άμεση επαφή με την πραγ
ματικότητα. Δεν οφείλεται σε κάτι που διδάσκουμε εμείς στο 
παιδί. Είναι μια συγκεκριμένη, δημιουργική διαδικασία, ένα 
φυσικό φαινόμενο που προκαλείται όταν δίνεται στο παιδί η 
ευκαιρία να εργαστεί άμεσα.

Πιστεύουμε συνήθως πως το παιδί είναι ευτυχισμένο όταν 
παίζει. Η αλήθεια είναι πως είναι ευτυχισμένο όταν εργά
ζεται.

Για χάρη αυτών που δεν ξέρουν τίποτε για τη μέθοδο μας, 
θα περιγράφω τι έχουμε κάνει για τα μικρά παιδιά. Όταν 
φτάσουν στην ηλικία των τριών χρόνων περίπου, τους προ
σφέρουμε ένα περιβάλλον που διαθέτει χρήσιμα σπιτικά αντι
κείμενα: σκούπες, πιατικά, τραπεζάκια, όλα σε μικρογραφία. 
Η πιο μεγάλη ευχαρίστηση των παιδιών αυτών είναι να δου
λεύουν σωστά και δεν περνάει στιγμή που να μην είναι απα
σχολημένα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό -  αλλάζει και η στάση 
τους στο σπίτι, έτσι που η οικογένεια τους έρχεται και μας 
ρωτάει: «Πέστε μας πως γίνεται και έχουν γίνει τα παιδιά μας 
τόσο φρόνιμα και τόσο εργατικά;». Όσο κι αν φαίνεται παρά
ξενο, αρρώστιες σαν την αναιμία και τις πεπτικές διαταραχές 
συχνά εξαφανίζονται, αποδεικνύοντας ότι τα παιδιά υποφέ
ρουν όταν το περιβάλλον δεν προσφέρει διέξοδο στην έντονη 
ανάγκη τους να αναπτυχθούν μέσα από τη δραστηριότητα. 
Στα πρώτα σχολεία που στήσαμε τα παιδιά προέρχονταν από 
πολύ φτώχειές οικογένειες. Την πρώτη μας ομάδα την αποτε
λούσαν παιδιά μεροκαματιάρηδων που έφευγαν το πρωί για 
τη δουλειά κι άφηναν τα παιδιά τους μόνα στους δρόμους. Τα 
παιδιά αυτά ήταν ντροπαλά κι είχαν όλα τα υπόλοιπα χαρα- 
χτηρολογικά γνωρίσματα του εγκαταλειμένου παιδιού. Κι 
όμως, παρά τον έντονο ψυχικό τραυματισμό που είχαν υπο-
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στεί τα παιδιά αυτά έγιναν σιγά σιγά ευτυχισμένα και ήρεμα 
μέλη του περιβάλλοντος που δημιουργήθηκε γι' αυτά. Ακόμα 
όμως και τα πλούσια παιδιά που δεν γνωρίζουν ούτε μια στιγ
μή την ελευθερία αφού έχουν πάντα ένα σωρό ανθρώπους γύ
ρω τους και που είναι συνήθως τα πιο απείθαρχα, γίνονταν κι 
αυτά, σιγά σιγά, σαν τα άλλα.

Έτσι, μέσα σ’ αυτή την ατμόσφαιρα όπου μπορούν να αφο- 
σιωθούν ανενόχλητα στη δουλειά τους, όλα τα παιδιά αλλά
ζουν χαραχτήρα και γίνονται ήρεμα και ικανά γι’ αυτοσυγκέν
τρωση.

Δεν θέλω, με όλα αυτά, να νομίσετε πως το περιβάλλον κά
νει θαύματα και πως ο ενήλικος απουσιάζει εντελώς. Ο ενήλι
κος έχει το ρόλο του. Πρέπει να δείξει στο παιδί πως να χρη
σιμοποιεί σωστά τα αντικείμενα- παραδείγματος χάρη πρέπει 
να του δείξει πως να γυαλίζει το μέταλλο. Για να το κάνει 
αυτό πρέπει να έχει έτοιμα όλα τα απαραίτητα -  κουρέλια, 
βερνίκι κλπ. -  και θα πρέπει να είναι αρκετά «λεπτολόγος» θα 
’λεγα, γιατί η ακρίβεια των κινήσεων είναι αυτή που προσελ
κύει το παιδί. Το παιδί βλέπει τον μεγάλο να δουλεύει μεθοδι
κά και προσεχτικά και επαναλαμβάνει τις κινήσεις του με την 
ίδια μεθοδικότητα και προσοχή. Αφού όμως γυαλίσει καλά το 
μεταλλικό του αντικείμενο, έτσι που ν’ αστράφτει, το παιδί 
κάνει ένα εντυπωσιακό πράγμα, που εμείς οι ενήλικοι δεν θα 
το κάναμε ποτέ -  συνεχίζει να το γυαλίζει και καμιά φορά 
μάλιστα ξαναρχίζει από την αρχή, δυο και τρεις ή και τέσσερις 
φορές.

Το κίνητρο του παιδιού δεν είναι επομένως ο στόχος που 
του βάζει ο ενήλικος, αλλά η δική του ορμή προς την αυτοτε
λείωση. Το παιδί τελειοποιεί τον εαυτό του μέσα από την επα
φή με την πραγματικότητα, μέσα από τη δραστηριότητα που 
απορροφά την προσοχή του.

Το παιδί έχει δικό του τρόπο εργασίας, ένα τρόπο διαφορε
τικό από τον δικό μας που πρέπει να μάθουμε να τον καταλα
βαίνουμε και να τον σεβόμαστε. Σύμφωνα με τον ενήλικο τρό
πο σκέψης μας, το παιδί θα ’πρεπε να γυαλίσει το μεταλλικό
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αντικείμενο μόνο μια φορά κι ίσως θελήσουμε να το εμποδί
σουμε να το ξαναγυαλίσει. Η επανάληψη όμως αυτή επιτρέπει 
μια εσωτερική ανάπτυξη που θα εκδηλωθεί αργότερα με εντυ
πωσιακούς τρόπους.

Το παιδί μπορεί να επαναλάβει αμέτρητες φορές μια συγκε
κριμένη δραστηριότητα. Αυτό το απέδειξε και ένα ψυχολογικό 
πείραμα στη διάρκεια του οποίου δόθηκαν στα παιδιά ορισμέ
νες εργασίες να εκτελέσουν. Ένα παιδί τριών χρόνων στο 
οποίο είχε δοθεί ένας κύβος με τρύπες, τοποθέτησε δέκα κυ
λίνδρους στις τρύπες του, περισσότερες από σαράντα φορές 
και απορροφήθηκε τόσο πολύ που δεν συνειδητοποιούσε τους 
εξωτερικούς ερεθισμούς. Αυτή η αυτοσυγκέντρωση είναι σί
γουρα ένα μέσο ανάπτυξης.

Στο παιδί πρέπει να δίνεται πάντα χειρωνακτική εργασία 
μαζί με την πνευματική, γιατί η προσωπικότητα του παιδιού 
έχει μια λειτουργική ενότητα. Στα παραδοσιακά σχολεία 
ωστόσο δεν δίνονται στο παιδί καθήκοντα που να απαιτούν 
ταυτόχρονα κινητική δραστηριότητα και πνευματική προσπά
θεια. Η αρχή της λειτουργικής ενότητας μας επέτρεψε να εκ
πληρώσουμε ένα σημαντικό σκοπό της εκπαίδευσης -  να προ
σφέρουμε στο παιδί τη δυνατότητα να έρθει σε άμεση επαφή 
με την πραγματικότητα. Το γεγονός ότι ένα τρίχρονο παιδί 
είναι ικανό να συγκεντρώσει την προσοχή του πάνω σε αντι
κείμενα για μεγάλο διάστημα μας απέδειξε ότι το παιδί διαθέ
τει πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις απ’ ότι συνήθως πιστεύεται. 
Στα παραδοσιακά σχολεία δίνονται στα παιδιά ασχολίες που 
δεν τα συγκινούν γιατί είναι υπερβολικά εύκολες. Οφείλουμε 
να ερευνήσουμε και να ανακαλύψουμε τα όρια των δυσκολιών 
που μπορεί ν’ αντιμετωπίσει το παιδί, καθώς και το επίπεδο 
που διατηρεί πιο πολύ το ενδιαφέρον του.

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που ανακαλύψαμε είναι ότι 
τα παιδιά, ενώ δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν την προσοχή 
τους πάνω στα λόγια, εύκολα συγκεντρώνονται πάνω στα αν
τικείμενα. Αυτό μας εξηγεί αυτομάτως δύο από τις μεγάλες 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο δάσκαλος στην κλασσική τάξη.
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Η πρώτη γενικά αναγνωρισμένη δυσκολία είναι η μετάδοση 
της γνώσης δια της ομιλίας και η δεύτερη είναι η δυσκολία να 
συγκρατήσεις την προσοχή του παιδιού. Το πρόβλημα της δι
δασκαλίας του παιδιού δεν μπορεί να λυθεί ούτε με την εξα
σφάλιση καλών σχολικών βοηθημάτων, ούτε με την παρουσία 
ενός καλού δασκάλου που θα πει το σωστό πράγμα για αντι
κείμενα που δεν βλέπει το παιδί, αλλά δημιουργώντας ένα πε
ριβάλλον ζωής που θα περιλαμβάνει αντικείμενα ικανά να πα
ρουσιάσουν χειροπιαστά τις γνώσεις που πρέπει να διδα
χτούν. Το πρόβλημα αυτό εξετάζεται σοβαρά και οι νεώτερες 
διδακτικές μέθοδοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο, υλικά 
αντικείμενα σαν παιδαγωγικά όργανα. Παρ’ όλα αυτά ακόμα 
δεν έχει αναγνωριστεί πλατιά το γεγονός ότι όλοι οι μαθητές 
της παραδοσιακής τάξης βαριούνται αφάνταστα γιατί οι δά
σκαλοι τους τους αναθέτουν δουλειές υπερβολικά εύκολες που 
δεν κινούν το ενδιαφέρον τους.

Ο άνθρωπος χρειάζεται να γνωρίζει πράγματα και είναι πο
λύ πιο ικανός για αυθόρμητη γνώση απ’ όσο έχουμε υποθέσει. 
Είναι επίσης αλήθεια ωστόσο, πως αν το παιδί δεν κεντριστεί 
νοητικά, αποσύρεται και το ενδιαφέρον του πέφτει. Έτσι τα 
περισσότερα παιδιά καταδικάζονται στη μάταιη σπατάλη της 
παιδικής τους ηλικίας, χωρίς ποτέ να γνωρίσουν το πραγματι
κό της δυναμικό.

Υπάρχει κι άλλος ένας σημαντικός παράγοντας που καθορί
ζει το ενδιαφέρον του παιδιού. Τα παιδικά ενδιαφέροντα δεν 
παραμένουν ίδια σε όλα τα στάδια της παιδικής ηλικίας. Επι
πλέον τα παιδιά δεν έχουν γραμμικό σχήμα ανάπτυξης. Αυτό 
που ενδιαφέρει το παιδί σήμερα, θα το αφήνει αδιάφορο αρ
γότερα. Αν προσπαθήσουμε να διδάξουμε το ίδιο πράγμα σ’ 
ένα παιδί έξη χρόνων και σ’ ένα παιδί οχτώ χρόνων, το δεύτε
ρο δεν θα μαθαίνει τόσο γρήγορα. Αυτό γίνεται, το επαναλαμ
βάνω, γιατί το πράγμα που κινεί το ενδιαφέρον του παιδιού 
σε μια ηλικία, το αφήνει αδιάφορο σε μιαν άλλη.

Ένα από τα προβλήματα της διδασκαλίας είναι επομένως 
να ανακαλύψου με τα θέματα που ταιριάζουν καλύτερα στις
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διάφορες ηλικίες του παιδιού ή καλύτερα, στα διαφορετικά 
ενδιαφέροντα του. Η πείρα μας έχει αποδείξει, για παράδειγ
μα, ότι τα παιδιά ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο να μάθουν 
το αλφάβητο στα τέσσερα, παρά σε οποιαδήποτε άλλη ηλικία. 
Τα παιδιά της ηλικίας αυτής δείχνουν τέτοιο ενθουσιασμό για 
το γράψιμο που ονομάσαμε το φαινόμενο αυτό «έκρηξη γρα
ψίματος», αλλά αν αρχίσουν να διδάσκονται τη γραφή αργό
τερα, στα έξη για παράδειγμα, αυτή η «έκρηξη» δεν εμφανίζε
ται. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν συνήθως τα παιδιά 
σχετικά με την αριθμητική ή τη γραμματική, λύνεται εύκολα αν 
τα δύσκολα σημεία αυτών των μαθημάτων διδάσκονται στη 
σωστή στιγμή. Στα δυο πρόσφατα βιβλία μου, Ψνχοαριθμητι- 
κή και Ψυχογεωμετρία, έχω περιγράψει πειράματα με εφτά
χρονα παιδιά που κατάφερναν να λύνουν ασκήσεις ανώτερης 
αριθμητικής και άλγεβρας που συνήθως δεν δίνονται στα παι
διά πριν από το γυμνάσιο, δεδομένου ότι πράγματι τα μαθη
ματικά και η γεωμετρία παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες 
όταν διδάσκονται προφορικά. Αυτές όμως οι δυσκολίες λύνον
ται αν χρησιμοποιούμε υλικά που εικονογραφούν με παραστα
τικό τρόπο τις μαθηματικές αφαιρέσεις. Αυτά τα υλικά επιτρέ
πουν στο παιδί να μάθει σύμφωνα με τους νόμους της νοητι- 
κής ανάπτυξης. Παρατηρώντας τα παιδιά διαπιστώσαμε ότι 
όταν θέλουν να μάθουν κάτι ασκούνται αμέτρητες φορές. Εί
ναι ικανά να επαναλάβουν μια άσκηση ακόμα και διακόσιες 
φορές χωρίς να βαρεθούν. Αντίθετα βρίσκουν αυτή την επα
νάληψη ηρεμιστική και καθησυχαστική. Είναι λοιπόν φανερό 
ότι η ψυχική διαδικασία της μάθησης που συμβαίνει μέσα στο 
παιδί είναι τέτοιας φύσης, που δεν είναι επιτρεπτό να βλέπου
με το μυαλό του σαν ένα καθρέφτη που παθητικά αντανακλά 
εικόνες.

Μαθαίνω σημαίνει δουλεύω σκληρά και για πολύ καιρό. 
Υπάρχουν παιδιά που εκτελούν ατέλειωτες αριθμητικές πρά
ξεις γιατί τις βρίσκουν συναρπαστικές. Είδα κάποτε ένα παιδί 
να πολλαπλασιάζει έναν αριθμό τριανταδύο ψηφίων με έναν 
εικοσαψήφιο αριθμό. Τέτοιες πράξεις είναι τόσο κουραστικά
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πολύπλοκες που εμείς οι ενήλικοι θα τις βρίσκαμε βαριές, το 
παιδί όμως τις κάνει αυθόρμητα, από ευχαρίστηση. Τόσο τα 
μικρά όσο και τα μεγαλύτερα παιδιά αισθάνονται την ανάγκη 
να ασκούνται ξανά και ξανά, ακολουθώντας το δρόμο της 
ανάπτυξης τους με το δικό τους τρόπο.

Από μιαν άλλη άποψη, το σχολείο μοιάζει να είναι το μέρος 
όπου αναπτύσσεται ο άνθρωπος αποχτώντας μόρφωση. Η 
μόρφωση όμως είναι ένα μέσο , όχι σκοπός. Σωστά τοποθετη
μένο το γεγονός αυτό διευκολύνει κατά πολύ το έργο των δα
σκάλων, των καθηγητών και των γονιών και αλλάζει εντελώς 
τις ιδέες μας για την εκπαίδευση.

Χωρίς αμφιβολία το γεγονός ότι το παιδί μαθαίνει μόνο 
του, ότι μπορεί να ξεπεράσει μόνο του τόσες δυσκολίες του 
δίνει μια εσωτερική ικανοποίηση που αναπτύσσει το αίσθημα 
της αξιοπρέπειας του. Η δυνατότητα να διαλέξει μόνο του τις 
δραστηριότητες του το βοηθάει επίσης να αποχτήσει στοιχεία 
που δεν τα θεωρούμε συνήθως χαραχτηριστικά του παιδιού -  
μια αίσθηση ανεξαρτησίας και πρωτοβουλίας, για παρά
δειγμα.

Η μόρφωση δεν μπορεί να γεμίσει τη ζωή του ανθρώπου. Ο 
άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος μόνον από διάνοια και η μόρ
φωση δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες του. Πι
στεύω πως πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα για την 
εκπαίδευση των παιδιών και των νέων. Ακριβώς όπως χτίσαμε 
ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μικρών 
παιδιών, έτσι πρέπςι να προετοιμάσουμε ένα περιβάλλον στον 
εξωτερικό πια κόσμο που θα προάγει την κοινωνική εκπαίδευ
ση των μεγαλύτερων παιδιών. Η παραδοσιακή τάξη δεν αρκεί 
πια: ένα παιδί μπορεί να μάθει εκεί περισσότερα από τους 
συμμαθητές του, αλλά να εξακολουθεί να μην ξέρει τίποτε από 
τον εξωτερικό κόσμο και να μην έχει διαμορφώσει το χαραχτή- 
ρα του.

Η εξύψωση του επιπέδου της ανθρωπότητας δεν μπορεί να 
γίνει μέσα από τη μόρφωση μόνο. Το πρόβλημα είναι πιο πε
ρίπλοκο και είναι απαραίτητο να το λύσουμε όσο γίνεται πιο
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γρήγορα. Χρειάζεται να χτίσουμε ένα κοινωνικό περιβάλλον, 
ένα νέο κόσμο για το παιδί και για τον έφηβο, για να μπορέσει 
ν’ αναπτυχθεί η ατομική τους συνείδηση. Απαιτείται σήμερα 
μια μεγάλη μεταρρύθμιση εκπαιδευτική και κυρίως κοινωνική.



σημασία της εκπαίδευσης
για την ειρήνη

III



1

Πρώτη Διάλεξη·

Ο καθηγητής Τζόρνταν μου ζήτησε να σας μιλήσω όχι σαν 
να απευθύνομαι σε μία τάξη αλλά να επωφεληθώ της συνάντη
σης μας αυτής, για να εδραιώσω μια πνευματική επαφή μαζί 
σας και να σας πω τι αισθάνομαι όταν δουλεύω με τα παιδιά.

Ό ταν είμαι ανάμεσα στα παιδιά δεν βλέπω τον εαυτό μου 
σαν επιστήμονα ή θεωρητικό. Όταν είμαι ανάμεσα στα παιδιά 
χάνω κάθε ταυτότητα, και το μεγάλο προνόμιο που έχω όταν 
τα πλησιάζω είναι πως ξεχνάω ακόμα και την ύπαρξη μου την 
ίδια, γιατί αυτό μου επέτρεψε να δω πράγματα που θα μου 
διέφευγαν αν ήμουν κάποιος -  πράγματα μικρά, αλλά πολύτι
μες αλήθειες. Δεν είναι πάντα απαραίτητο να βλέπει κανείς τα 
μεγάλα πράγματα, αυτό που έχει οπωσδήποτε σημασία είναι 
να επισημαίνεις την αρχή των πραγμάτων. Υπάρχουν σημάδια 
απλά που τα αναγνωρίζεις αργότερα όταν αναπτύσσονται και 
μεγαλώνουν. Τότε γίνονται φωτεινοί οδηγοί για να προσανα-

1. Οι παρακάτω διαλέξεις δόθηκαν στη Διεθνή Σχολή Φιλοσοφίας στο 
Άμερσφουτ, στις 28 Δεκέμβρη 1937.
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τολιστούμε στον περίπλοκο λαβύρινθο της ενήλικης κοινωνι
κής ζωής.

Το παιδί είναι ένα πνευματικό έμβρυο που αναπτύσσεται 
αυτόνομα και αν ακολουθήσουμε από την αρχή την ανάπτυξη 
του μπορεί να μας αποκαλύψει πολλά πράγματα. Η κοινωνική 
ζωή σήμερα είναι πολύπλοκη, γεμάτη λάθη και ακατανόητες 
αντιφάσεις. Περνάμε μέρες σκοτεινές μέσα σ' ένα πνευματικό 
χάος. Η προφητεία της Βίβλου: «Θα έρθει ο καιρός που θα 
μας καταπιεί το σκοτάδι», έγινε πραγματικότητα. Τα φαινόμε
να που μας περιτριγυρίζουν είναι ακατανόητα. Έχουμε πάψει 
πια να καταλαβαίνουμε την αρχή των εξωτερικών πραγμάτων 
που κατασκεύασε ή κατασκευάζει ο ίδιος ο άνθρωπος. Ζούμε 
σ’ έναν κόσμο θαυμαστό χάρη στις επιστημονικές ανακαλύ
ψεις. Αντί όμως όλα αυτά τα εξωτερικά επιτεύγματα να φωτί
ζουν τη ζωή μας, είμαστε βυθισμένοι σε πνευματικά σκοτάδια.

Ο σημερινός άνθρωπος, αυτός που κυριαρχεί πάνω στη φύ
ση και πέρα απ’ αυτήν, αυτός που νίκησε τις αποστάσεις, που 
δάμασε τις ενέργειες του σύμπαντος, είναι ένα πελαγωμένο 
και τρομοκρατημένο πλάσμα. Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι 
σαν το μικρό παιδί που χάθηκε στο δάσος και δεν φοβάται τα 
πράγματα που βλέπει ή τα ζώα που το παραμονεύουν, αλλά 
τρομάζει από μικροπράγματα, το σάλεμα των φύλλων, τα 
φαντάσματα. Τρομάζει με πράγματα που δεν υπάρχουν.

Ο άνθρωπος χρειάζεται πνευματική γαλήνη και ειρήνη· 
χρειάζεται το φως. Ποιος μπορεί να του δώσει λίγο φως;

Η ανάγνωση ακόμα και των πιο σύγχρονων βιβλίων δεν 
βοηθάει σε τίποτε από την άποψη αυτή. Αναζητώντας τις αι
τίες των φαινομένων γύρω του ο άνθρωπος έμαθε οπωσδήποτε 
ένα μεγάλο αριθμό πραγμάτων για το περιβάλλον του. Γνώρι
σε όλα τα μυστικά της φύσης, όλες τις μορφές της ενέργειας 
της. Υπάρχει όμως ακόμα ένα πράγμα που παραμένει άγνωστο 
κι αυτό είναι ο ίδιος ο άνθρωπος.

Θα ’ταν πολύ κουραστικό να καταγράψουμε όλες τις ανακα
λύψεις του ανθρώπου στο φυσικό κόσμο. Ποιες είναι όμως οι 
ανακαλύψεις του ανθρώπου σχετικά με τον εαυτό του, τη ζωή
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του, τους σκοπούς του, σχετικά με την αλήθεια και το ψέμα;
Σε όλα αυτά ο άνθρωπος ακολούθησε τη διαίσθηση του. Ο 

κόσμος άλλαξε, αλλά πόσο άλλαξε ο άνθρωπος στα συναισθή
ματα ή στις προκαταλήψεις του;

Ο άνθρωπος παραμένει ένα μυστήριο, όπως λέει σωστά και 
ο τίτλος του γνωστού βιβλίου Ο άνθρωπος, αυτός ο άγνωστος. 
Η ανθρώπινη ψυχή είναι ένα αίνιγμα, μια ακατανόητη οντότη
τα που ζει μέσα σ’ ένάν άγνωστο χώρο. Ούτε κι η Ψυχολογία 
δεν κατάφερε να μας διαφωτίσει πάνω στο θέμα αυτό.

Η ψυχολογία δεν είδε παρά μεμονωμένα φαινόμενα του 
ασυνείδητου, δεν μπόρεσε να δει την ουσία, την αλήθεια. Η 
ερμηνεία των μεμονωμένων φαινομένων δεν είναι σε θέση ν’ 
αποκρυπτογραφήσει τον ανθρώπινο γρίφο. Είναι όμως στ’ 
αλήθεια καταδικασμένος ο άνθρωπος από την ίδια του τη φύ
ση να παραμείνει άγνωστος;

Θα ’λεγα όχι, όχι απαραίτητα. Πρέπει όμως να προσθέσω 
ότι αν συνεχίσει να συμπιέζει την ψυχή του μπορεί να μείνει 
άγνωστος για πάντα. Δεν είμαστε εμείς που θα μπορέσουμε να 
δείξουμε στον άνθρωπο ποιος είναι.

Υπάρχει μια αλήθεια που δε θα πάψουμε να την επαναλαμ
βάνουμε. Μόνο το παιδί μπορεί να μας αποκαλύψει τα μυστι
κά της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Και για να γίνει απο- 
δεχτή αυτή η αποκάλυψη πρέπει ο ενήλικος να πάψει να 
υπάρχει, πρέπει να αδειάσει τον εαυτό του έτσι που το παιδί 
να μπει μέσα και να γεμίσει το κενό.

Το παιδί -  το πνευματικό έμβρυο -  αποκαλύπτεται σε μας 
τους ενήλικους για να μας οδηγήσει μέσα από το λαβύρινθο. 
Το παιδί μας φέρνει το φως μέσα στα πυκνά σκοτάδια μας.

Κάτι ανάλογο έγινε και στη βιολογία. Πως να καταλάβουμε 
έναν οργανισμό αν τον μελετάμε μόνον όταν έχει ήδη αναπτυ
χθεί πλήρως; Η κατανόηση άρχισε όταν οι βιολόγοι μπόρεσαν 
να μελετήσουν τους οργανισμούς μέσα στη διαδικασία της 
ανάπτυξης τους, όταν το μικροσκόπιο έκανε δυνατή τη μελέτη 
της διαίρεσης του κυττάρου. Η εμβρυολογία διαφώτισε όλη τη 
βιολογία.
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Η απλότητα μας αποκαλύπτει σημαντικές αλήθειες· η αλή
θεια βρίσκεται συνήθως στα απλά πράγματα.

Είναι δύσκολο να κατανοήσεις μια πολύπλοκη κοινωνία, ορ
γανωμένη από καταπιεσμένους ανθρώπους με φύση παραμορ
φωμένη από την πρώτη στιγμή της γέννησης, καταδικασμένους 
στην ίδια τη ρίζα τους. Τι μας έχει διδάξει το παιδί; Όταν 
ένα παιδί ζει μέσα στο κατάλληλο ζωτικό κλίμα, αποκαλύπτει 
χαραχτηρολογικά γνωρίσματα διαφορετικά απ’ αυτά που του 
αποδίδουμε συνήθως. Αποτελεί τη ζωντανή απόδειξη πως η 
ανθρωπότητα μπορεί ν’ αλλάξει και να βελτιωθεί. Πρέπει 
όμως ν’ αλλάξει ο κόσμος των ενήλικων. Πρέπει να ενωθούμε, 
να στραφούμε προς το παιδί, να πιστέψουμε σ’ αυτό, να κατα
σκευάσουμε το κατάλληλο περιβάλλον γι’ αυτό και ν’ αλλάξου
με εμείς οι ίδιοι.

Το παιδί μας υπόσχεται τη σωτηρία της ανθρωπότητας και 
θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτή την αλήθεια περικλείει το 
μυστήριο της Γέννησης. Το παιδί δεν πρέπει να θεωρείται πια 
σαν ο γιος του ανθρώπου, αλλά σαν δημιουργός και πατέρας 
που μας φέρνει το φως και μας δίνει μια καλύτερη ζωή. Πρέ
πει να δούμε το παιδί σαν τον πατέρα του ανθρώπου, ένα 
πατέρα ικανό να δημιουργήσει μια καλύτερη ανθρωπότητα. 
Είναι επομένως καθήκον μας να υπηρετήσουμε το παιδί και να 
δημιουργήσουμε μιαν ατμόσφαιρα που να ικανοποιεί τις ανά
γκες του.

Τότε θα μπορέσουμε να παρατηρήσουμε πως αναπτύσσεται 
το παιδί μέσα σ’ αυτή την κατάλληλη ατμόσφαιρα. Θα ’θελα 
εδώ να αναφέρω μερικά σημεία που αφορούν άμεσα τη ζωή 
μας. Το παιδί απέδειξε ότι διαθέτει ένστικτα που δεν τα υπο
πτευόμαστε καν. Απέδειξε ότι διαθέτει ένα εκπληχτικό βασικό 
ένστικτο: την επιθυμία για εργασία. Τη λέξη άυτή δεν την χρη
σιμοποιούμε με την συνηθισμένη της έννοια. Το παιδί μας δι
δάσκει ότι η εργασία δεν είναι ένα καθήκον, μια υποχρεωτική 
προσπάθεια, δεν είναι το αποτέλεσμα της ανάγκης για την επι
βίωση Η  εργασία είναι ένα θεμελιακό ανθρώπινο ένστικτο.

Ο άνθρωπος μπορεί με την εργασία να γιατρευτεί από τις
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ψυχικές του διαταραχές. Μπορεί να βρει το δρόμο για την 
πνευματική ζωή μέσα από την εργασία. Η εργασία είναι ένα 
μέσο θεραπείας όλων των ελλείψεων του. Πολλά από τα χαρα- 
χτηριστικά που επισημαίνουμε στα παιδιά δεν είναι τα φυσιο
λογικά χαραχτηριστικά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος γεννήθη
κε για να δουλεύει. Το ένστικτο της εργασίας είναι το καθορι
στικό χαραχτηριστικό του. Πρέπει να αλλάξουμε τη ζωή μας 
γιατί όπως είναι τώρα, ούτε το καλό ούτε το κακό δεν είναι 
πραγματικά έτσι.

Θεωρούμε καλό πράγμα τη συναισθηματική προσκόλληση 
του παιδιού. Η υπακοή θεωρείται η κυριότερη ηθική αρετή. Η 
φρονιμάδα, η φαντασία θεωρούνται θετικά στοιχεία. Ό λα αυ
τά όμως εξαφανίζονται όταν εργάζεται το παιδί. Το ίδιο γρή
γορα εξαφανίζεται και η αστάθεια, η απειθαρχία, το ψέμα. Τι 
απομένει τότε;

Αυτό που απομένει είναι ο νέος άνθρωπος που δεν έχει κα
νένα από τα δικά μας ελαττώματα -  ο άνθρωπος που εργάζε
ται, ο θεραπευμένος άνθρωπος.

Αυτός ο άνθρωπος έχει αληθινά προτερήματα: την αγάπη 
που δεν έχει σχέση με τη συναισθηματική προσκόλληση, την 
πειθαρχία που δεν είναι υποταγή, την σωστή επαφή με την 
πραγματικότητα που δεν είναι φανταστική. Το παιδί μας φέρ
νει το φως· μας δείχνει το νέο άνθρωπο, τον ηθικό άνθρωπο, 
και μας διδάσκει την αξία των απλών και ταχτικών συνηθειών 
γιατί η απλότητα και η κανονικότητα είναι πάντα τα κλειδιά 
της υγείας.

Μίλησα για την αγάπη. Το παιδί μας έχει διδάξει σημαντικά 
πράγματα για την αγάπη. Στη φύση παρατηρούμε τη μητρική 
και την οικογενειακή αγάπη. Γνωρίζουμε ορισμένες μορφές 
αγάπης, άλλες όμως μας μένουν άγνωστες εκτός αν μας τις 
αποκαλύψει κάποιος.

Το παιδί μας έχει δώσει εντυπωσιακά δείγματα άλλων μορ
φών αγάπης που σχετίζονται όλες με τη δουλειά. Πολλοί από 
μας νιώθουμε το είδος της αγάπης που μας ενώνει με ορισμένα 
άτομα. Η αγάπη αυτή είναι περαστική. Έχουμε κάθε λόγο
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ωστόσο να πιστεύουμε ότι το ανθρώπινο πνεύμα έχει από τη 
φύση του την ικανότητα να αισθανθεί ένα άλλο είδος αγάπης 
που δεν είναι περαστικό, που δεν αλλάζει, ούτε σβήνεται. Ο 
άνθρωπος το εκφράζει αυτό λέγοντας πως αγαπάει κάτι υψη
λότερο από την οικογένεια του και εννοεί την αγάπη για την 
πατρίδα του ή την αγάπη του για το Θεό.

Ο άνθρωπος γνωρίζει διαισθητικά αυτή την υψηλότερη μορ
φή αγάπης, γιατί μέσα στην ψυχή του αναγνωρίζει διαισθητι
κά όλες τις αλήθειες ακόμη κι αν συχνά δεν τις ακολουθεί ούτε 
τις εφαρμόζει στην καθημερινή ζωή του. Αυτή όμως η υψηλό
τερη μορφή αγάπης αναβλύζει αυθόρμητα μέσα στα παιδιά 
και τα χαραχτηρίζει.

Η αγάπη αυτή είναι η θεμελιακή φλόγα στον άνθρωπο- χω
ρίς αυτήν δεν μπορεί να ζήσει. Δεν είναι μια απλή συναισθη- 
ματικότητα. Σας βεβαιώ πως την έχω δει αυτή την αγάπη, τη 
θαύμασα και την ονόμασα αγάπη «για το περιβάλλον». Τι θέ
λω να πω μ’ αυτό; Τι είναι αυτή η αγάπη;

Λέμε πως το παιδί αγαπάει τα ζωηρά χρώματα και τα 
ωραία πράγματα. Ό ταν βλέπει ζωηρά χρώματα και ωραία 
πράγματα αισθάνεται κάποια συγκίνηση, μα δεν αισθάνεται 
αγάπη. Αυτό που του συμβαίνει είναι ένα αισθητηριακό φαι
νόμενο, συνοδευόμενο από μια επιθυμία απόκτησης, γιατί οι 
αισθήσεις δεν προκαλούν μόνο νευρική αντίδραση αλλά και 
ψυχική ανταπόκριση.

Συνήθως όταν βλέπουμε κάτι θέλουμε να το αποκτήσουμε. 
Ό σα περισσότερα κατέχει ο άνθρωπος τόσα περισσότερα θέ
λει ν’ αποχτήσει. Ό λοι οι άνθρωποι, πλούσιοι και φτωχοί, 
θέλουν ν’ αποκτήσουν πράγματα. Και θα ’πρεπε να τους θεω
ρούμε όχι φυσιολογικούς ανθρώπους αλλά άρρωστους.

Υπάρχουν κοινωνικά κινήματα που έχουν σαν στόχο να κα
τάσχουν τις περιουσίες των άλλων. Η μανία της απόκτησης 
έχει οργανωθεί από την κοινωνία. Στον παραμορφωμένο ενή
λικο παρατηρούμε μια μανία απόκτησης και μια δίψα εξου
σίας που διαφέρουν ριζικά από αυτές του φυσιολογικού αν
θρώπου. Στο παραμορφωμένο παιδί είναι ολοφάνερη η μανία
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της απόκτησης. Το παιδί αυτό δεν σταματάει να ζητάει πράγ
ματα κι όσο περισσότερα έχει τόσο περισσότερα θέλει. Είναι 
ένα παιδί που δεν εργάζεται, που νιώθει αισθήσεις, όχι όμως 
αγάπη.

Η αγάπη για το περιβάλλον είναι το μυστικό κάθε ανθρώπι
νης προόδου και κάθε κοινωνικής εξέλιξης. Την βλέπουμε κα
θαρά στους ανθρώπους που κατάφεραν να ξεπεράσουν τις δυ
σκολίες της ζωής που διατήρησαν την ακεραιότητα τους ή που 
ανακάλυψαν ξανά αυτή την ακεραιότητα μέσα τους. Η αγάπη 
για το περιβάλλον παρακινεί τον άνθρωπο να μάθει, να μελε
τήσει, να εργαστεί. Ποια είναι λοιπόν η διαφορά ανάμεσα 
στην αγάπη που οδηγεί στην απόκτηση και σ’ αυτήν που οδη
γεί στη γνώση;

Η αγάπη σπρώχνει προς τη γνώση, προς τη στενή εκείνη 
επαφή ανάμεσα στο αγαπημένο αντικείμενο και στο πνεύμα 
που οδηγεί στην παραγωγή: τότε εμφανίζεται η εργασία, η 
ζωή, η ομαλότητα. Η αγάπη σπρώχνει τον άνθρωπο στη μελέ
τη πραγμάτων που μπορεί να φαίνονται απωθητικά. Στην 
Αμερική ένας άνθρωπος είχε μια τέτοια αγάπη για τα φίδια 
που αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη των συνηθειών τους. Το 
αντικείμενο της αγάπης δεν έχει σημασία: η αγάπη είναι εκεί
νη που μας σπρώχνει στη διανοητική δραστηριότητα, την δη
μιουργία, την εργασία του ανθρώπου πάνω στη γη. Ό λα τα 
προϊόντα του πολιτισμού είναι έργα του ανθρώπου. Κάθε και
νούργιο πράγμα που εμφανίζεται είναι φτιαγμένο από τον άν
θρωπο που αγαπάει το περιβάλλον του: το ψωμί, η κατοικία, 
τα έπιπλα κλπ. Ολόκληρο το κοινωνικό μας περιβάλλον έχει 
προέλθει από κάποια μορφή εργασίας.

Οι άνθρωποι που μπόρεσαν να νιώσουν την αγάπη αυτή, 
είναι προνομιούχοι. Κάθε φορά που υπάρχει επικοινωνία 
ανάμεσα σ’ ένα αντικείμενο και στο ανθρώπινο πνεύμα κάτι 
βαθιά μέσα του ξυπνάει: η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η αγάπη είναι το ένστικτο που κατευθύνει τις πράξεις μας. 
Ακόμα και τα ζώα έχουν τέτοιο ένστικτο. Αν δεν ξυπνήσει και 
μέσα στον άνθρωπο δεν μπορεί να έχει φυσιολογική ζωή. Η
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δουλειά του αντί να τον απορροφά θα τον εξαντλεί και θα του 
δημιουργεί μίσος αντί γ ι’ αγάπη. Η ανία και το μίσος είναι τα 
σκοτάδια της απόκτησης που τυλίγουν το ανθρώπινο μυαλό. 
Τα λάθη μας πηγάζουν όλα από το μίσος.

Μαθαίνουμε στα παιδιά καλούς τρόπους. Όταν όμως ένα 
παιδί αναπτυχθεί φυσιολογικά είναι ένα πλάσμα γεμάτο αγά
πη, με αυθόρμητη καλοσύνη και ευγένεια. Οι παραδοσιακοί 
κανόνες της καλής ανατροφής είναι περιττοί όταν επικρατεί 
μια λεπτή πνευματική ευαισθησία. Αν λείπει όμως, είναι φυσι
κό να διδάσκεται. Οι εξωτερικοί κανόνες της συμπεριφοράς 
είναι απαραίτητοι μόνον όταν ο άνθρωπος είναι αναίσθητος. 
Τότε όλα πρέπει να διδαχτούν. Ό λα μας γίνονται βάρος. Εί
μαστε δούλοι· πρέπει να εκπαιδευτούμε στην αγάπη του συν
ανθρώπου μας κι αυτό απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Η αγάπη 
του ενός για τον άλλον είναι αδύνατη μέσα σε μια ατμόσφαιρα 
μίσους.

Η δίψα μας για εξουσία και απόκτηση μας υποδουλώνει και 
αντί για μιαν ανθρώπινη κοινωνία βασισμένη στην αγάπη και 
τη δικαιοσύνη έχουμε μια κοινωνία όπου για να ζήσουμε είμα
στε όλοι αναγκασμένοι να κρυβόμαστε πίσω από μάσκες. Η 
εργασία που θα ’πρεπε να είναι πηγή χαράς γίνεται αγγαρεία. 
Θυμηθείτε την κατάρα του Αδάμ: «Με τον ιδρώτα του προσώ
που σο,υ θα κερδίζεις το ψωμί σου».

Αν ο ενήλικος δεν είχε πάρει λάθος δρόμο, ακριβώς επειδή 
αγνόησε και κακομεταχειρίστηκε το παιδί, θα ένιωθε αγάπη 
για το περιβάλλον του και για την εργασία. Θα ήταν φυσιολο
γικός άνθρωπος. Η αγάπη είναι συνέπεια, όχι αφετηρία. Τα 
κηρύγματα αγάπης δεν μπορούν να μας βοηθήσουν την αγάπη 
δεν την προκαλεί κανείς με τη δύναμη της θέλησης του. Βάση 
της είναι η ηθική υγεία. Έχουν υπάρξει εξαιρετικές ανθρώπι
νες προσωπικότητες που απέδειξαν πως αυτή η αγάπη είναι 
δυνατή. Τέτοια προσωπικότητα ήταν ο Άγιος Φραγκίσκος της 
Ασίζης.

Τώρα που μπορέσαμε να δούμε λίγο πως είναι ο φυσιολογι
κός άνθρωπος, έχουμε λόγους να πιστεύουμε πως μια μέρα
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όλη η ανθρωπότητα θα γίνει καλύτερη, πιο υγιής.
Ο άνθρωπος δοκιμάζει ένα πνευματικό συναίσθημα που τον 

εξυψώνει, που τον δοξάζει: την αγάπη για το περιβάλλον. Αυ
τό το θεϊκό ξύπνημα τον σπρώχνει προς ένα μυστικό στόχο -  
τη δημιουργία της υπερφύσης.

Ο άνθρωπος είναι προορισμένος να καταχτήσει τη γη. Αν 
δεν είναι υγιής θα το κάνει με τη βία και το μίσος. Αν έχει 
αναπτυχθεί σ’ ένα φυσιολογικό άτομο, τότε θα βρει την ευτυ
χία της ζωής, την υγεία. Ο άνθρωπος πρέπει να υπακούσει 
στους νόμους της ζωής του και πρέπει πρώτα να ψάξει να τους 
βρει γιατί είναι νόμοι κρυμμένοι.



2

Υπερφύση και Ενιαίο Έθνος

Η μελέτη της φύσης και η παρατήρηση της ανάπτυξης των 
ζώων αποτελούν τα απαραίτητα κλειδιά για την εξήγηση ορι
σμένων κοινωνικών φαινομένων.

Η θεωρία του Δαρβίνου, όπως την παρουσιάζει στα γραφτά 
του σχετικά με τον αγώνα για την επιβίωση, τη φυσική επιλογή 
και την επιβίωση του δυνατότερου, μας βοήθησε να καταλά
βουμε τα οριακά γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας. Στα διά
φορα έργα του υποστήριξε την ιδέα ότι ο άνθρωπος είναι προ
νομιούχο είδος, περιέγραψε τη φύση των ανθρώπινων συ
γκρούσεων και επεσήμανε τη μοίρα όσων αποδείχτηκαν αδύ
ναμοι στον αγώνα για την επιβίωση.

Φυσικά υπάρχουν κι άλλα ουσιαστικά φαινόμενα στην αν
θρώπινη ζωή. Μερικά απ’ αυτά και ιδιαίτερα όσα έχουν να 
κάνουν με την παιδική ηλικία και την ανίσχυρη θέση των πλα
σμάτων που δεν μπορούν ακόμα να αγωνιστούν για την επι
βίωση τους, δεν εξηγούνται, ούτε λύνονται με τη δαρβινική 
θεωρία. Ένας άλλος παράγοντας που αποτυγχάνει να ερμη
νεύσει επαρκώς ο δαρβινισμός είναι η προστασία που προσφέ-
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ρει ο ενήλικος στα πρώτα βήματα του νεογέννητου, προκειμέ- 
νου να του μεταδώσει τα κύρια χαραχτηριστικά του είδους.

Δεν συναντάμε κάτι παρόμοιο και στη ζωή των ζώων; Τα 
ενήλικα ζώα, όταν φθάνουν στην ηλικία που καλούνται να 
προστατέψουν τα μικρά τους, μετατρέπουν ριζικά το επιθετικό 
τους ένστικτο, αλλάζοντας έτσι και τις σχέσεις τους με τα άλλα 
ζώα. Παύουν να πολεμούν το ένα το άλλο και βλέπουμε να 
ημερεύουν ακόμα και τα άγρια θηρία.

Σημαντικές αλλαγές μπορεί να παρατηρήσει κανείς και στα 
έντομα. Σε μια προσπάθεια να προετοιμάσουν ένα προστατευ
τικό περιβάλλον για τους απογόνους τους αρχίζουν -  πριν 
ακόμα τεκνοποιήσουν -  να εργάζονται και να χτίζουν καταφύ
για. Η εργασία τους αυτή κατευθύνεται από το ένστικτο της 
προστασίας.

Το περίεργο είναι ότι ο άνθρωπος, το κατ’ εξοχήν κατασκευ
αστικό ζώο, δεν έχει εκδηλώσει ένα εξίσου ισχυρό και συνει
δητό ένστικτο προστασίας των παιδιών του. Αν συγκρίνουμε 
τον άνθρωπο με τις μέλισσες θα διαπιστώσουμε ότι οι μέλισσες 
εργάζονται με αυτοθυσία για την εξυπηρέτηση του είδους, ενώ 
οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται να χτίσουν για τους απογό
νους. Πότε και πως εκδηλώνει ο άνθρωπος κάποιο ένστικτο 
κατασκευής όμορφων και χρήσιμων πραγμάτων για την προ
στασία του ατόμου; Πότε παραιτείται ο άνθρωπος από τα 
εγωιστικά του συμφέροντα προκειμένου να εξασφαλίσει την 
επιβίωση του είδους; Αυτό που μετράει δεν είναι το άτομο 
αλλά η επιβίωση των μελλοντικών γενεών.

Στην ανθρώπινη κοινωνία μόνο η θρησκεία που εμπεριέχει 
τόσα άγνωστα μυστήρια, αποδεικνύει την ύπαρξη κάποιου 
υψηλότερου ενδιαφέροντος για το ανθρώπινο είδος κι αυτός 
είναι ο λόγος που συχνά καταφεύγουμε στη θρησκεία.

Έχουμε συνηθίσει να χωρίζουμε σε δυο είδη τα ανθρώπινα 
ένστικτα -  σ’ αυτά που αφορούν την προστασία του είδους κι 
αυτά που αφορούν την προστασία του ατόμου.

Στην κοινωνική μας ζωή, στις κοινωνικές μας δραστηριότη
τες, το ένστικτο που έχει λειτουργήσει είναι αυτό που ωθεί τον



110 ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡ1

ενήλικο να προστατέψει τον ενήλικο που κρύβεται μέσα στο 
νεαρό άτομο. Έτσι το ίδιο το παιδί αγνοείται σε τέτοιο βαθμό 
που δεν έχουμε κάνει τίποτε για να του προσφέρουμε τα απα
ραίτητα για τη φυσιολογική του ανάπτυξη, μιαν ανάπτυξη που 
δεν είναι δυνατόν να καταλήξει στη διαμόρφωση μόνο των 
χαραχτηριστικών του ενήλικου. Για να καταλάβουμε το μηχα
νισμό της επιβίωσης του είδους και της ύπαρξης του ατόμου, 
απαιτείται να δούμε πως συνεργάζονται αυτά τα δύο έν
στικτα.

Έχουν γίνει λάθη ουσιαστικά στην οργάνωση της ανθρώπι
νης ζωής. Βασικές ανάγκες έχουν παραμεληθεί και έχει λείψει 
η καθοδήγηση που χρειάζεται η ανθρώπινη ζωή από τη γέννη
ση της. Έχουμε κάνει το λάθος να πιστεύουμε ότι επειδή το 
βρέφος δεν έχει φυσική δύναμη και λογική, είναι ασήμαντο. Κι 
αυτό γιατί έχουμε συνηθίσει να δίνουμε σημασία μόνο στη θέ
ληση που προσανατολίζεται προς κάποιο εξωτερικό στόχο. 
Έτσι το παιδί που είναι ανίκανο να επιδιώξει συνειδητούς και 
επιλεγμένους στόχους σ’ ένα κόσμο άγνωστο, δεν έχει καμιά 
αξία στα μάτια του ενήλικου.

Αξίζει να επισημάνουμε τη θέση που δίνει η θρησκεία στη 
λατρεία της Μητέρας του Χριστού, της Παναγίας με το Βρέ
φος· είναι η έκφραση της διαισθητικής αλήθειας που δεν βρή
κε σαφή διατύπωση στην καθημερινή ζωή.

Οι βιολόγοι σήμερα πιστεύουν ότι η ζωή συνδέεται με την 
ύπαρξη της γης συνολικά. Η άποψη αυτή μπορεί να διαφωτί
σει καλύτερα την ανάγκη για μια κοινωνική ζωή, γιατί είναι 
πιο κοντά στην αλήθεια από την τρέχουσα άποψη σύμφωνα με 
την οποία τα έμβια όντα υποχρεώνονται να προσαρμοστούν 
στη φύση, καταβάλλοντας γι’ αυτό μια προσπάθεια που συνε
πιφέρει αλλαγές στο είδος τους. Αυτό ήταν το συμπέρασμα 
στο οποίο κατέληξαν αυτοί που είδαν τη ζωή σαν ένα αγώνα 
για επιβίωση και μια διαδικασία προσαρμογής. Υπάρχει όμως 
και μια άλλη άποψη, μια ευρύτερη άποψη της ζωής, που μας 
οδηγεί σε διαφορετικό συμπέρασμα.

Σε ποιο περιβάλλον οφείλουμε να προσαρμοστούμε; Στη γη,
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το χώμα, την ήπειρο. Η γη όμως έχει δημιουργηθεί από τα 
ζωικά όντα, το χώμα στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, 
είναι έργο αυτών των ζωικών μορφών. Πως παραμένουν ο αέ
ρας και η θάλασσα καθαρά χωρίς ν’ αλλάζει η χημική τους 
σύνθεση; Γιατί οι ωκεανοί δεν στερεοποιούνται με όλο το αν
θρακικό ασβέστιο που κατεβάζουν συνεχώς οι ποταμοί; Η φυ
τική ζωή είναι αυτή που διατηρεί την ισορροπία της ατμό
σφαιρας και η ζωική που διατηρεί την ισορροπία των ωκεα
νών. Διάφορα είδη κοραλλιών εξάγουν το ανθρακικό ασβέστιο 
και το χρησιμοποιούν για να κατασκευάζουν ατόλες και νησιά.

Τα έμβια όντα δημιουργούν μια παγκόσμια ισορροπία. Τα 
ζώα και τα φυτά δεν είναι μορφές ζωής χωριστές από το περι
βάλλον που προσαρμόζονται σ’ αυτό μηχανικά. Μπορούμε να 
πούμε πως η ζωή είναι η δύναμη που δημιουργεί τον κόσμο.

Η  ζωή συντηρεί τη ζωή. Τα ζώα είναι εργάτες που δημιουρ
γούν, καθαρίζουν και συντηρούν το περιβάλλον τους. Αυτό 
δεν το κάνουν για τον εαυτό τους. Ο τελικός τους σκοπός δεν 
είναι η συντήρηση του είδους τους μόνο, αλλά η συντήρηση 
του κόσμου. Είναι αλήθεια πως ο άμεσος στόχος των προσπα
θειών τους είναι η επιβίωση του είδους και ότι διαπνέονται 
από το ένστικτο της προστασίας των ατόμων του είδους, ταυ
τόχρονα όμως εξυπηρετούν και έναν ανώτερο στόχο. Τα ζώα 
δεν ενεργούν μόνο για τη συντήρηση του είδους τους· κάνουν 
κάτι πολύ πιο σημαντικό -  δημιουργούν τον κόσμο.

Μερικές λειτουργίες μοιάζουν να είναι απολύτως απαραίτη
τες για την επιβίωση του ατόμου. Μερικά ζώα τρώνε συνεχώς, 
συχνά αηδιαστικά πράγματα. Το σκουλήκι για παράδειγμα 
τρώει χώμα. Αν ήταν σκοπός του σκουληκιού να προσαρμο
στεί στο περιβάλλον του, γιατί δεν τρώει κάτι άλλο; Τρώει 
όμως συνεχώς το χώμα, όχι για τον εαυτό του, αλλά για να 
μετατρέψει το χώμα σε κατάλληλο έδαφος.

Οι αγελάδες τρώνε μεγάλες ποσότητες φρέσκο χορτάρι. Βρί
σκονται στη γη από πολλές χιλιετηρίδες και χρειάστηκε να 
προσαρμοστούν προς την τροφή που τρώνε αναπτύσσοντας ει
δικά όργανα -  τέσσερα στομάχια. Δεν θα μπορούσαν να φάνε
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κάτι άλλο οι αγελάδες; Αυτό το είδος ζώου μπορεί να παρο- 
μοιαστεί με χημικό εργαστήριο. Η αγελάδα είναι μια μηχανή 
που δουλεύει ασταμάτητα και που με λίγη μόνο προσπάθεια 
παράγει εντυπωσιακές ποσότητες γάλακτος. Είναι ένα έργο 
απαραίτητο για τη γήινη οικονομία.

Προσπαθώντας να τραφούν με το νέκταρ των λουλουδιών, 
τα έντομα μεταφέρουν τη γύρη.

Το ένστικτο της διατήρησης του είδους της, σπρώχνει τη μέ
λισσα να φτιάχνει εντυπωσιακές κατασκευές.

Μερικά ζώα τρώνε αποσυνθεμένα ψοφίμια, εκπληρώνοντας 
έτσι το έργο του καθαρισμού του περιβάλλοντος. Την ίδια ευ
εργετική δραστηριότητα ασκεί και ο ιερός σκαραβαίος.

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο άνθρωπος θεώρησε ιε
ρά τα ζώα αυτά. Ο λαός της Ινδίας θεωρεί την αγελάδα ιερή 
και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι λάτρευαν τον σκαραβαίο. Ο άνθρω
πος συνειδητοποίησε διαισθητικά ότι τα ζώα αυτά έχουν μια 
ιερή λειτουργία. Πως είναι λοιπόν δυνατό ο άνθρωπος, το 
ζώο με την ανεπτυγμένη νοημοσύνη, με το ελεύθερο χέρι που 
μπορεί να γίνει εκτελεστικό όργανο του μυαλού του, να μην 
έχει ένα σκοπό να εκπληρώσει μέσα στον κόσμο;

Έχει λεχθεί πως ο προορισμός του ανθρώπου είναι να απο
λαύσει την πλάση, μα δεν μπορεί! Να απολαύσει τι; Τον κό
σμο; Μα δεν είναι αυτή η φύση του. Αυτό που αναζητά δεν 
είναι την απόλαυση, αλλά την εργασία και τη θυσία. Ο άν
θρωπος έχει έναν υψηλότερο σκοπό που δεν είναι ούτε η από
λαυση μιας υλικής ζωής ούτε καν η επιβίωση του είδους. Αν ο 
τελικός σκοπός των ζώων δεν είναι αυτός, πως μπορεί ο άν
θρωπος να βρει ικανοποίηση σε τέτοιο περιορισμένο στόχο; Ο 
άνθρωπος έχει σίγουρα διαισθανθεί την αλήθεια στα βάθη της 
ψυχής του, ακόμα κι αν την έχει εξορίσει από την καθημερινή 
ζωή του περιορίζοντας την μέσα στο χώρο της θρησκείας.

Ο θεμελιακός σκοπός της ανθρώπινης ύπαρξης δεν είναι ού
τε η επιβίωση του ατόμου ούτε η επιβίωση του είδους. Οι προ
σπάθειες του ενήλικου ατόμου να εξασφαλίσει την επιβίωση 
του εαυτού του και του είδους του δεν είναι παρά ένα μέσο



Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 113

και ένα μέρος του έργου που πρέπει να εκτελέσει για να πραγ
ματοποιήσει την αποστολή του, να εκπληρώσει τον ουσιαστι
κό σκοπό του, να δικαιώσει την ύπαρξη του. Το έργο αυτό 
είναι η δημιουργία του περιβάλλοντος.

Ο άνθρωπος μπορεί να είναι προορισμένος να απολαμβά
νει. Μπορεί να έχει γεννηθεί για να γίνει ο βασιλιάς του σύ- 
μπαντος. Δεν μπορεί όμως ν’ αγγίξει το σκοπό αυτό όσο πα
ραμένει απλώς ένα από τα πλάσματα που κατοικούν στη γη. 
Πρέπει να ζήσει για να εκπληρώσει το σκοπό της ζωής του 
που δεν είναι ορατός σ’ αυτό τον κόσμο, ούτε φανερός στη 
φύση. Προχωρεί προς το σκοπό του χωρίς να τον βλέπει και ο 
σκοπός αυτός που δεν βλέπει είναι η οικοδόμηση κάποιου 
πράγματος ανώτερου από τη φύση. Ο άνθρωπος εργάζεται 
προς το σκοπό αυτό, χωρίς όμως να το συνειδητοποιεί κι αυτή 
η άγνοια του τον κάνει να αισθάνεται σαστισμένος και άδειος. 
Εκτελεί το έργο του κοπιαστικά και οδυνηρά, αντί με χαρά και 
ανακούφιση. Κανείς δεν μπορεί ν’ αποφύγει το έργο που του 
αναθέτει η ζωή· μπορεί μόνο να διαλέξει αν θα το εκτελέσει 
χαρούμενα ή κοπιαστικά. Αν ο άνθρωπος καταλάβαινε την 
αποστολή του και υπάκουγε με κατανόηση και φρόνηση στους 
νόμους της ύπαρξης του, θα ανακάλυπτε ξαφνικά πως μπορεί 
ν ’ αλλάξει τη ζωή του και να νιώσει χαρά- αντί για κόπο και 
πόνο.

Ό πως έχω ξαναπεί, οι παρατηρήσεις μας πάνω στα παιδιά 
μας βοηθάν να καταλάβουμε ότι η εργασία είναι το θεμελιακό 
ένστικτο του ανθρώπου και ότι το παιδί μπορεί να δουλεύει 
από το πρωί ως το βράδυ χωρίς να νιώθει κούραση, σαν η 
δουλειά του να ήταν μέρος της φυσικής τάξης.

Η κούραση δεν είναι φυσιολογικό πράγμα. Δεν είναι συνέ
πεια της εργασίας αλλά του λάθους. Το παιδί δουλεύει χωρίς 
να κουράζεται και μας αποδεικνύει πως διαθέτουμε τεράστιες 
αχρησιμοποίητες ενέργειες.

Είναι φανερό πως ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να δου
λεύει και με τα χέρια και με το μυαλό του· σ’ αυτό οφείλεται 
και η μοναδικότητα του ανθρώπου-δημιουργού. Πρέπει τα χέ
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ρια και το μυαλό να συνεργάζονται σε μια λειτουργική ενότη
τα. Έχουμε αποδείξεις πως ο άνθρωπος εργάζεται από τότε 
που πρωτοεμφανίστηκε στη γη. Σε σύγκριση με τις άλλες μορ
φές ζωής, ο τρόπος εργασίας του είναι διαφορετικός. Δεν κά
νει πάντα το ίδιο πράγμα- σε αντίθεση με τα κοράλλια, για 
παράδειγμα, δεν έχει ένα στατικό κύκλο ζωής και εργασίας.

Ο άνθρωπος έχει αναλάβει όλες τις πιθανές μορφές εργα
σίας στον κόσμο -  το έργο των ζώων, των άψυχων, του νερού, 
του αέρα. Ο άνθρωπος είναι ικανός να προσαρμόζεται σε όλες 
τις μορφές εργασίας και να τις κάνει δικές του. Είναι ικανός 
να κατανέμει τη δουλειά στα άτομα.

Η αγάπη του για το περιβάλλον καθορίζει την επιλογή της 
εργασίας του. Κάτι μέσα του τον καλεί να εκπληρώσει την 
αποστολή του. Τότε αφιερώνει όλες τις δυνάμεις του και με 
την εργασία του μεταβάλλει το περιβάλλον, δημιουργώντας 
έναν άλλο κόσμο που διαποτίζει ολόκληρη τη φύση. Ο κόσμος 
αυτός είναι κάτι παραπάνω από τη φύση, της οποίας τα στοι
χεία χρησιμοποιεί για να τον φτιάξει. Ο άνθρωπος δημιουργεί 
την Υπερφύση. Η ανθρώπινη υπερφύση είναι διαφορετική 
από την κανονική φύση.

Γιατί ονομάζουμε τις κυψέλες έργο της φύσης ενώ δεν δί
νουμε την ίδια ονομασία στο οδικό δίχτυο; Γιατί η αγελάδα 
ανήκει στη φύση και ο χημικός αντιδραστήρας όχι; Γιατί ο 
καθαρισμός της φύσης είναι φυσικός; Γιατί ο άνθρωπος πη
γαίνει μακρύτερα. Κατασκευάζει το τεχνητό μέσα στη φύση, 
παίρνει το νερό από τα βράχια και το μεταφέρει στα έμβια 
όντα, μπαίνει στα έγκατα της γης για να βγάλει το σίδερο, το 
κάρβουνο, το χρυσάφι και τις πολύτιμες πέτρες.

Ο άνθρωπος είναι ο Δημιουργός της Υπερφύσης. Είναι ο 
κυρίαρχος της ύλης. Σήμερα αποσπά από τη φύση ακόμα κι 
αυτό που δεν θα μπορούσε ποτέ να του δώσει. Έχει μάθει να 
εκμεταλλεύεται πηγές ενέργειας που κρύβονται βαθιά κάτω 
από την επιφάνεια και τις χρησιμοποιεί για τη δημιουργία της 
υπερφύσης. Έχει δαμάσει τον κεραυνό και κάνει θαύματα. 
Αρχίζει να κατακτά τον ουρανό. Μα το μυαλό του αντιλαμβά
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νεται μόνο τα μεμονωμένα φαινόμενα χωρίς να καταλαβαίνει 
την ουσία τους. Δεν βλέπει τον μεγάλο, τελικό σκοπό της κα
τάχτησης του, τη δημιουργία της υπερφύσης.

Ο άνθρωπος έχει αλλάξει ο ίδιος μέσα απ’ όλες αυτές τις 
προσπάθειες. Στα τελευταία χρόνια κυρίως κάτι καινούργιο 
γεννήθηκε μέσα του. Η νοημοσύνη του μεγάλωσε αλλά τα συ
ναισθήματα που θα ’πρεπε να συνοδεύουν αυτή την αυξημένη 
νοημοσύνη λείπουν ακόμη και ούτε μπορούν ν’ αναβλύσουν 
μέσα του, γιατί ζει λαθεμένα. Τον έχει κατακλύσει το μίσος 
και δεν υπακούει στους νόμους της φύσης. Τα πιο ευγενικά 
αισθήματα -  η συνείδηση της θεμελιακής ενότητας όλων των 
μορφών ζωής, για παράδειγμα -  αναπτύσσονται πολύ αργά 
μέσα του. Η αρμονία βρίσκεται ακόμη μακριά.

Ο άνθρωπος είναι ο κυρίαρχος της γης. Μετατρέπει το περι
βάλλον και το θέτει κάτω από τον έλεγχο του. Από τους πρώ
τους καιρούς εδραίωσε τη νίκη του δημιουργώντας τον ανθρώ
πινο πολιτισμό. Ακόμα και η ανθρώπινη προσωπικότητα άλ
λαξε και είδαμε να εμφανίζεται ο ηρωισμός, η αυτοθυσία, η 
αφοσίωση. Καθώς χτίζεται η υπερφύση, πραγματοποιείται και 
μια εξέλιξη της ανθρωπότητας που αντιπροσωπεύει όχι μόνο 
την περαιτέρω αλλαγή της φύσης αλλά και την ανάπτυξη της 
ανθρώπινης προσωπικότητας. Οι κατακτήσεις αυτές είναι έρ
γο μιας χούφτας ανθρώπων. Για παράδειγμα η γραφή, αυτό 
το θεόσταλτο δώρο, πέρασε από μια μικρή ομάδα ανθρώπων 
σε περισσότερους, επιτρέποντας στην ανθρωπότητα να απο
θανατίσει τα προϊόντα της ανθρώπινης νόησης και να τα μετα
δώσει στις κατοπινές γενιές. Ο μαθηματικός νους είναι ένα 
άλλο θεμελιακό δώρο. Χωρίς αυτόν η πρόοδος θα ήταν αδύ
νατη. Πρέπει επομένως το παιδί να βρει ένα δάσκαλο ικανό να 
αναπτύξει τα υψηλότερα ένστικτα του. Μ’ αυτή την έννοια η 
εκπαίδευση είναι μια ανταλλαγή ανάμεσα στην ανθρώπινη φύ
ση και την υπερφύση. Πρέπει βέβαιά να λαβαίνουμε υπ’ όψη 
μας πως ο σημερινός άνθρωπος δεν είναι απλώς ο ανατομικός 
φυσικός άνθρωπος. Αναπτύσσεται χάρη στο έργο της προο
δευτικής και μηχανικής νόησης.
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Δεν θα μπορούσαμε πια να ζούμε μέσα στη φύση, αν είμα
στε υποχρεωμένοι να μετακινούμαστε μόνο με τα πόδια μας 
και να βλέπουμε μόνο με τα μάτια μας. Ό λα εξαρτώνται από 
τη δυνατότητα μας να ξεπεράσουμε τα φυσικά μας όρια. Είναι 
επομένως απαραίτητη η προετοιμασία γι’ αυτή τη νέα διάστα
ση ζωής και εδώ ακριβώς είναι απαραίτητη η εκπαίδευση.

Ο άνθρωπος της υπερφύσης δεν είναι πλέον ο φυσικός άν
θρωπος. Κυρίαρχος αφάνταστων δυνάμεων τώρα πια, πρέπει 
να μάθει πως να τις χρησιμοποιεί, να τις υποτάσσει στους 
σκοπούς της ζωής του. Έχει δημιουργήσει μιαν αξιοθαύμαστη 
υπερφύση δαμάζοντας και χρησιμοποιώντας τις φυσικές ενέρ
γειες. Και η δημιουργία του αυτή τον μετέβαλε σ’ ένα πλάσμα 
θαυμαστό που βλέπει και ακούει και υψώνεται πάνω απ’ την 
ύλη.

Ο άνθρωπος έκανε κι άλλο ένα θαύμα που αποτελεί το κλει
δί και τη βάση των πάντων, το μεγαλύτερο απ’ όλα τα θαύμα
τα, μα που το αγνοεί ο ίδιος πιο πολύ και από τα άλλα: ανύ
ψωσε το επίπεδο της ανθρώπινης νοημοσύνης. Οι άνθρωποι 
μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους με εντυπωσιακή ευ
κολία. Στην πορεία της ανθρώπινης ιστορίας οι άνθρωποι ορ
γανώθηκαν σε όλο και μεγαλύτερες ομάδες, ώσπου σήμερα 
ολόκληρη η ανθρωπότητα αποτελεί μια μεγάλη ομάδα. Αυτό 
δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμα, κι όμως είναι η πραγμα
τικότητα. Όλη η ανθρωπότητα σήμερα έχει κοινή λειτουργία. 
Δεν υπάρχουν πια χωριστές ανθρώπινες ομάδες όπως γινόταν 
και χτες ακόμη. Ένα κοινό συμφέρον τις συνδέει όλες και τις 
κάνει να λειτουργούν σαν ένας μοναδικός οργανισμός. Κανένα 
φαινόμενο δεν μπορεί να επιδράσει σε μια ομάδα χωρίς να 
επηρεάσει και τις άλλες. Για να το διατυπώσουμε ακόμη καλύ
τερα, το συμφέρον του ενός είναι συμφέρον όλων. Δεν μπο
ρούμε να μιλήσουμε για κέντρο πολιτισμού σήμερα γιατί ο πο
λιτισμός εξαπλώνεται παντού και δεν υπάρχει τρόπος να τον 
αποφύγεις. Δεν υπάρχει πια καταφύγιο για τον κλέφτη, δεν 
υπάρχουν πια εξόριστοι. Ολόκληρη η ανθρωπότητα είναι ένας 
μοναδικός οργανισμός, ο άνθρωπος όμως συνεχίζει να ζει σ’



Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 117

ένα ξεπερασμένο συναισθηματικό κόσμο. Η ανθρωπότητα σή
μερα σχηματίζει μια ενιαία, αδιαίρετη μονάδα -  ένα μοναδικό 
έθνος.

Αυτό το μοναδικό έθνος κατάργησε τα σύνορα και έφερε 
κοντά όλους τους ανθρώπους. Τα πλούτη της γης τώρα ανή
κουν σε όλους. Ο φόβος της φτώχειας πρέπει να εκλείψει, αλ
λά όταν απελευθερωθεί από το φόβο αυτό ο άνθρωπος πρέπει 
να συνειδητοποιήσει ότι δεν πρέπει πια να αναζητάει τα 
πλούτη στην επιφάνεια ή στα έγκατα της γης. Ο μοναδικός 
θησαυρός του ανθρώπου, το πολύτιμο ορυκτό που υπόσχεται 
να του προσφέρει τα πάντα, είναι η ανθρώπινη νοημοσύνη, 
ένας θησαυρός ανεξάντλητος.

Γι’ αυτό και η εκπαίδευση πρέπει να ασχοληθεί όχι μόνο με 
την προστασία της προσωπικότητας αλλά και την καθοδήγηση 
του ανθρώπου προς τους θησαυρούς που θα του εξασφαλί
σουν μια ευτυχισμένη ζωή -  την ανεπτυγμένη νοημοσύνη και 
την υγιή ανθρώπινη προσωπικότητα. Από τον πλούτο αυτό 
δεν πρέπει να σπαταλάμε ούτε γραμμάριο- πρέπει να τον φυ
λάμε όπως φυλάγονταν στο παρελθόν τα πλούτη της γης.

Η νοημοσύνη, η ισορροπημένη προσωπικότητα και η ενότη
τα της ανθρωπότητας είναι τα πλούτη του ανθρώπου. Αυτό 
που χρειάζεται σήμερα επομένως, είναι μια εκπαίδευση που 
θα οδηγήσει την προσωπικότητα προς τη μεγαλωσύνη του αν
θρώπου.



3

Η Εκπαίδευση του Ατόμου

Έ να χαραχτηριστικό γνώρισμα της εποχής μας είναι το χά
σμα ανάμεσα στο υψηλό επίπεδο του εξωτερικού πολιτισμού, 
που έφθασε σε μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και το 
χαμηλό επίπεδο της ανθρώπινης ανάπτυξης, που ελάχιστα 
προχώρησε από τους πρωτόγονους χρόνους.

Για να αποκαταστήσει τη σωστή ισορροπία, πρέπει η αν
θρωπότητα να καταβάλλει μια κοινή προσπάθεια να εξυψώσει 
την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης προσωπικότητας, ώστε να 
φτάσει στο ίδιο υψηλό επίπεδο που δημιούργησε η ανθρώπινη 
νοημοσύνη και εργασία.

Για τους λόγους αυτούς η εκπαίδευση έχει αποχτήσει μεγά
λη σπουδαιότητα σήμερα και ο ρόλος της δεν μπορεί πια να 
περιορίζεται στην προώθηση ενός υλικού πολιτισμού, που 
ίσως έχει υπερβολικά αναπτυχθεί.

Πρέπει να κάνουμε χωρίς καθυστέρηση μια κοινή προσπά
θεια να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της προσωπικότητας. Γι’ 
αυτή την προσπάθεια δεν αρκεί η προτροπή των παιδαγωγών, 
χρειάζεται η ασυνείδητη ορμή για πρόοδο ολόκληρης της αν
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θρωπότητας. Σήμερα η εκπαίδευση εργάζεται με τον ίδιο τρό
πο παντού- ακολουθεί ένα στενό και μοναδικό μονοπάτι και 
δεν μπορεί επομένως να βοηθήσει αυτή την ανάπτυξη της προ
σωπικότητας.

Τι πρέπει να γίνει;
Η απάντηση είναι πολύ πιο δύσκολη από την ερώτηση.
Ο σκοπός δεν μπορεί να καθοριστεί, γιατί λείπει η συνειδη- 

τοποίηση του έργου που πρέπει να γίνει.
Θ’ αρχίσουμε προσπαθώντας να διασαφηνίσουμε ορισμένες 

θεμελιακές έννοιες. Τι ακριβώς είναι η προσωπικότητα; Οι 
γνωστές περιγραφές είναι συνήθως μπερδεμένες και πρέπει να 
γίνει σαφής διάκριση ανάμεσα στην προσωπικότητα και την 
ατομικότητα. Ξεκινάμε από μία ασαφή βάση και το κύριο πρό
βλημα είναι ποιο πράγμα χρειάζεται ανάπτυξη.

Εδώ, όπως και σε τόσες άλλες περιπτώσεις πρέπει να κατα
φύγουμε στο παιδί και να του ζητήσουμε να φωτίσει αυτό που 
προσπαθούμε να καταλάβουμε. Το φως αυτό θα λάμψει αν 
επιστρέφουμε στην αρχή, στο σημείο που είναι κοντά στο μη
δέν. Μόνο το παιδί μπορεί να μας καθοδηγήσει κι αυτό μό
νον όταν έχουμε προετοιμαστεί εσωτερικά να το ακολουθή
σουμε. Τότε θα μας οδηγήσει από το μηδέν στην αρχή και από 
την αρχή στην εξέλιξη που ακολουθεί. Το παιδί μας διδάσκει 
ένα σημαντικό πράγμα που η εκπαίδευση απέτυχε βασικά και 
να το κατανοήσει και να το εφαρμόσει. Μας έδειξε τη βάση 
όλης της ανάπτυξης της ανθρώπινης προσωπικότητας, αυτό το 
ανώτερο άτομο με τις σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες και 
μια προσωπικότητα που μπορεί ν’ αναπτυχθεί απεριόριστα. 
Υπάρχει κάτι πολύ θετικό και πραχτικό στη βάση αυτής της 
απεριόριστης προσωπικότητας: είναι η διαμόρφωση της ατο
μικότητας, που γίνεται ανεξάρτητα από την επίδραση των άλ
λων ανθρώπων.

Το παιδί μας έδειξε ποια πρέπει να είναι η βάση της εκπαι
δευτικής διαδικασίας, λέγοντας μας: μάθε με να το κάνω μό
νο μου! Το παιδί αντιστέκεται στη βοήθεια του μεγάλου όταν 
αυτός θέλει να αντικαταστήσει τη δραστηριότητα του παιδιού
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με τη δική του. Ο ενήλικος πρέπει να διδάξει στο παιδί πως 
να κάνει τα πράγματα μόνο του, γιατί αν δεν φτάσει στο ση
μείο να μην στηρίζεται στη βοήθεια των μεγάλων και να γίνει 
ανεξάρτητο, τότε δεν θα ωριμάσει ποτέ ούτε νοητικά ούτε 
ηθικά.

Η ψυχανάλυση επιβεβαιώνει την άποψη αυτή και υποδει
κνύει την ανάγκη για μια νέα ψυχολογική προσέγγιση. Οι ψυ
χαναλυτές μας λένε ότι όταν ένα άτομο είναι υπερβολικά προ- 
σκολλημένο και εξαρτημένο από κάποιον άλλο, φτάνει να π ι
στεύει πως δεν μπορεί να καταφέρει τίποτε χωρίς τη βοήθεια 
αυτού του προσώπου και κινδυνεύει να γίνει θύμα ορισμένων 
πολύ οδυνηρών ψυχικών νόσων. Δεν θα γιατρευτεί παρά αν 
ξεπεράσει την ψυχολογική του εξάρτηση.

Η ατομική ελευθερία είναι η βάση των πάντων. Χωρίς την 
ελευθερία αυτή δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί σωστά η 
προσωπικότητα. Η ελευθερία είναι· το κλειδί ολόκληρης της 
διαδικασίας και το πρώτο βήμα πραγματοποιείται όταν το 
άτομο γίνεται ικανό να δράσει χωρίς τη βοήθεια των άλλων 
και να συλλάβει τον εαυτό του σαν αυτόνομο άτομο. Υπάρχει 
ένας στοιχειώδης ορισμός της ελευθερίας που φαίνεται να έρ
χεται σε αντίθεση με τον κοινωνικό χαραχτήρα του ανθρώπου 
και τη λειτουργία της ανθρώπινης κοινότητας. Πως γίνεται να 
συμβαδίσουν η ιδέα της ατομικής ελευθερίας και η ιδέα της 
κοινωνικής ζωής, που εμπεριέχει περιορισμούς και υποταγή 
στους συλλογικούς νόμους; Η ίδια δυσκολία, η ίδια φαινομε
νική αντίφαση, χαραχτηρίζει την καθημερινή κοινωνική ζωή. 
Κι όμως η ελευθερία είναι το απαραίτητο θεμέλιο της οργα
νωμένης κοινωνίας. Η ατομική προσωπικότητα δεν θα μπο
ρούσε να αναπτυχθεί χωρίς ατομική ελευθερία.

Βρισκόμαστε χαμένοι σ’ ένα λαβύρινθο αντιφάσεων. Μόνο 
το παιδί μπορεί να μας φωτίσει, να μας γίνει οδηγός στην 
εκπαίδευση και να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τα προ
βλήματα της κοινωνικής ζωής και τις ασυνείδητες ελπίδες του 
ανθρώπου για μια απελευθέρωση που θα του επιτρέψει να 
δημιουργήσει μια καλύτερη κοινωνία. Ο άνθρωπος αποζητά
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την ελευθερία για να χτίσει μια υπερφυσική κοινωνία, όχι για 
ν’ απομονωθεί, αλλά για να ζήσει.

Για να διαφωτίσουμε τις σχέσεις του ατόμου με την κοινω
νία, πρέπει να καταφύγουμε στη βιολογία που μας έχει αποκα- 
λύψει ως τώρα, τόσα μυστικά της ζωής. Ας σκεφτούμε λίγο 
την εξέλιξη της ζωής των ζώων. Οι πρωτόγονες μορφές ζώων 
σχηματίζουν αποικίες στις οποίες ένας ορισμένος αριθμός 
ατόμων λειτουργεί σαν ένας μόνος οργανισμός. Ένα τέτοιο 
παράδειγμα είναι τα κοιλέντερα. Ορισμένα μέλη της αποικίας 
εκτελούν το έργο της πέψης, ενώ άλλα τα προστατεύουν από 
τους εξωτερικούς εχθρούς. Έτσι ένας αριθμός ατόμων λει
τουργεί σαν ζωική μονάδα. Η εξέλιξη όμως αρχίζει όταν τα 
άτομα ζουν χωριστές ζωές.

Μόνο τα ξεχωριστά άτομα μπορούν να ενωθούν για να σχη
ματίσουν κοινωνία. Τα μερμύγκια για παράδειγμα, σχηματί
ζουν μια κοινωνία αποτελούμενη από ένα μεγάλο αριθμό ατό
μων -  πράγμα αδύνατο στις πιο πρωτόγονες μορφές ζωής.

Τα μεμονωμένα άτομα είναι πολυσύνθετα και μπορούν να 
συνενωθούν σε πολύ μεγάλους σχηματισμούς. Μπορούν να 
σχηματίσουν όχι απλώς μια συνάθροιση, αλλά μια πραγματική 
ομάδα βασισμένη στην κατανομή της εργασίας που απαιτείται 
για να εκπληρωθεί η αποστολή της κοινωνίας. Η οργανωμένη 
ομάδα σχηματίζεται όταν ένας αριθμός ατόμων αναλαμβάνει 
μια συλλογική δραστηριότητα, όπως όταν τα πουλιά αρχίζουν 
τις μακρινές τους μεταναστεύσεις. Σχηματίζουν μια οργανωμέ
νη ομάδα ελεύθερων ατόμων.

Η θεμελιακή ελευθερία -  η ελευθερία του ατόμου -  είναι 
απαραίτητη στην εξέλιξη του είδους, για δύο λόγους: 1) δίνει 
στα άτομα απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης και βελτίω
σης και αποτελεί την αφετηρία της πλήρους ανάπτυξης του 
ανθρώπου, και 2) κάνει δυνατό το σχηματισμό μιας κοινωνίας 
γιατί η βάση της ανθρώπινης κοινωνίας είναι η ελευθερία.

Πρέπει να εξασφαλίσουμε στο άτομο τη δυνατότητα να εί
ναι ελεύθερο και ανεξάρτητο. Η λύση αυτού του δύσκολου 
προβλήματος είναι να προσφέρουμε τα μέσα για την ανάπτυξη
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της ελεύθερης προσωπικότητας. Ανάμεσα σ’ αυτά βρίσκεται 
και το περιβάλλον που πρέπει να προωθεί όχι μόνο την ελευ
θερία του ατόμου αλλά και το σχηματισμό μιας κοινωνίας. Η 
εκπαίδευση της ανθρωπότητάς πρέπει να στηριχτεί σε επιστη
μονική βάση και να προχωρήσει σταδιακά.

Το πρώτο βήμα έγινε στα σχολεία μας, όπου δόθηκε η ευ
καιρία στο παιδί να μας διδάξει το μεγάλο του αποκαλυπτικό 
μάθημα και να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε επιστημονικά 
στο δρόμο αυτό. Η πρώτη κίνηση, επομένως, από την οποία 
θα ξεκινήσουν όλες οι άλλες είναι να βοηθήσουμε το παιδί να 
αναπτύξει την ελεύθερη ατομικότητα του σε όλες τις ατομικές 
λειτουργίες και να ευνοήσουμε την ανάπτυξη της προσωπικό
τητας του που προάγει την κοινωνική οργάνωση.

Το ένστικτο της ελευθερίας, η έμφυτη ανάγκη του ατόμου να 
είναι ελεύθερο να ενεργήσει μόνο του, καθορίζει αυτό που 
ονομάζουμε «επίπεδο εκπαίδευσης». Και είναι το πρώτο «επί
πεδο» της καθαυτό εκπαίδευσης. Το δεύτερο οδηγεί στην κοι
νωνία, στην οργάνωση του ενήλικου. Κατά την άποψη μας το 
επίπεδο αυτό ανήκει στο σχολείο, στο δημοτικό σχολείο, γιατί 
πρέπει να διατεθούν στο παιδί τα υλικά που προάγουν την 
ελεύθερα οργανωμένη δραστηριότητα του. Μετά έρχεται η μέ
ση εκπαίδευση, μια προετοιμασία για την ανάπτυξη της προ
σωπικότητας και την κοινωνική οργάνωση.

Αυτά είναι τα δύο επίπεδα ανάπτυξης της ανθρώπινης 
ζωής, αν σκοπός της εκπαίδευσης είναι να συμβάλλει στη δια
μόρφωση του ανθρώπου και της προσωπικότητας του, να 
προάγει την ανθρωπότητα προς μιαν αληθινή πρόοδο και να 
την σώσει.

Αυτή η θεώρηση έχει σαν στόχο την εξύψωση της ανθρωπό
τητας στο ίδιο σημείο εξέλιξης με το περιβάλλον, καταργώντας 
έτσι την ανισορροπία μεταξύ τους. Η εκπαίδευση είναι απα
ραίτητη όχι για την επιτάχυνση της υλικής προόδου αλλά για 
τη σωτηρία της ανθρωπότητας και όλες οι προσπάθειες μας θα 
πρέπει να κατευθυνθούν προς τη διαμόρφωση του εσωτερικού 
ανθρώπου και όχι προς την καταπολέμηση του εξωτερικού κό
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σμου. Πρέπει να μελετήσουμε και να εργαστούμε για να γνω
ρίσουμε βαθύτερα την ανθρώπινη ψυχολογία και την εκπαί
δευση έτσι ώστε να γίνουν πραγματικοί βοηθοί του ανθρώπου. 
Σκοπός της εκπαίδευσης δεν πρέπει να είναι πως να χρησιμο
ποιήσουμε την ανθρώπινη ενέργεια για να βελτιώσουμε το πε
ριβάλλον, γιατί αρχίσαμε επιτέλους να συνειδητοποιούμε πως 
ο ακρογωνιαίος λίθος της εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της 
ανθρώπινης προσωπικότητας και ότι από την άποψη αυτή η 
εκπαίδευση έχει κρίσιμη σημασία για τη σωτηρίά της ανθρω
πότητας.

Αν αυτή είναι η πραγματική εκπαίδευση, πρέπει να πάψου- 
με πια να ασχολιόμαστε με το σχολειό, τα προγράμματα σπου
δών κλπ. Το σχολικό θα παραμείνει πάντα ένα είδος ραχοκοκ- 
καλιάς, δεν πρέπει όμως να το επιβάλλουμε στην ανθρωπότη
τα στο όνομα ενός ασυνείδητου σκοπού. Ο άνθρωπος πρέπει 
να φέρει τον σκοπό της εκπαίδευσης στο άπλετο φως της συ
νείδησης. Η εκπαίδευση σήμερα δε λαβαίνει υπ’ όψη της την 
προσωπικότητα και δεν την αναπτύσσει. Κατευθύνεται από 
μία άποψη που δεν είναι μόνο λανθασμένη αλλά και επικίνδυ
νη, βασισμένη σε μια λανθασμένη αρχή που αποτελεί πραγμα
τικό κίνδυνο για την ανθρωπότητα. Ο άνθρωπος σήμερα δεν 
δίνει σημασία στην ανθρώπινη προσωπικότητα και βλέπει την 
ανθρώπινη κοινωνία σαν «αποικία» χωρίς άτομα. Δεν γνωρί
ζει παρά την εξάρτηση και την υποταγή, που σκοτώνουν την 
προσωπικότητα. Τόση είναι η σύγχιση των ιδεών μας που νο
μίζουμε ότι υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην ελεύθερη προσω
πικότητα και την κοινωνία. Αναρωτιόμαστε: «Αν υπάρξουν 
ελεύθερες προσωπικότητες τι θα γίνει η κοινωνία;»

Πρέπει να απαλλαγούμε απ’ αυτήν την λανθασμένη αντίλη
ψη που δημιουργεί σοβαρή και άμεση απειλή. Η παρεξήγηση 
αυτή μπόρεσε να παρουσιαστεί γιατί δεν έχουμε ξεκάθαρη 
ιδέα, γύρω από το τι είναι πραγματικά η οργανωμένη κοινω
νία. Αυτή η παρανόηση δημιουργεί ένα' δίκτυο λαθών που 
εμποδίζουν την ανθρώπινη πρόοδο και απειλεί ίσως και αυτή 
την επιβίωση του.
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Σήμερα αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε πως πρέπει να δώσου
με στον άνθρωπο την ελευθερία του, πως πρέπει να εκπαιδεύ
σουμε τις μάζες, ότι πρέπει να εκπαιδεύσουμε όλους τους αν
θρώπους. Μια ασυνείδητη φωνή μας καλεί να δούμε τα πράγ
ματα μέσα στην καθαρότητα τους, μια φωνή υπεράσπισης του 
ανθρώπου.

Τα «επίπεδα της εκπαίδευσης» πρέπει να έχουν μια βάση, 
έναν ανθρώπινο σκοπό -  την προοδευτική ανάπτυξη της παι
δικής προσωπικότητας που η πείρα μας φώτισε με ένα εντελώς 
διαφορετικό φως. Γιατί το παιδί που δρα απαλλαγμένο από 
τις υποβολές του ενήλικου μας δείχνει τους πραγματικούς νό
μους της ανθρώπινης ζωής.

Θα μιλήσω σήμερα για δύο μόνο από τα τέσσερα επίπεδα 
εκπαίδευσης. Αυτή η διάκριση δεν έγινε από μένα, ούτε απ’ το 
παιδί. Βασίζεται πάνω στη φυσική σειρά της ανάπτυξης. 
Εμείς οι ενήλικοι ζούμε μέσα στην απόλυτη αταξία και κατα
φέραμε να κάνουμε το χάος βάση της κοινωνικής μας ορ
γάνωσης.

Από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ο άνθρωπος αποδει- 
κνύει ότι έχει μια θεμελιακή ανάγκη τάξης. Θέλει να ζει σε 
περιβάλλον τακτικό και αυτοπειθαρχείται όταν μπορεί να 
ενεργήσει ελεύθερα και να ακολουθήσει τις φυσικές του κλί
σεις. Αυτό δεν το διδάσκεται από τον ενήλικο, γιατί ο ενήλι
κος έχοντας υποστεί από την αρχή μια συμπίεση της ανάπτυ
ξης του, δεν έχει ιδέα γι’ αυτό το είδος της αυτοπειθαρχίας. 
Ας θυμηθούμε τι λέει η Βίβλος: «Στην κοινωνία των ανθρώ
πων βλέπει κανείς μεγάλα πράγματα: βασιλιάδες, πλούτη· ένα 
όμως πράγμα δεν βλέπεις ποτέ: την πειθαρχία». Αυτή είναι η 
αιτία της παρακμής πολλών πολιτισμών.

Η πειθαρχία είναι ένα θεμελιακό ανθρώπινο ένστικτο, όπως 
μας διδάσκουν τα παιδιά. Είναι μια αυθόρμητη ανάγκη της 
ανθρώπινης φύσης όταν προστατεύεται και δεν ξεστρατίζεται 
από τον κανονικό της δρόμο.

Ό ταν μιλάμε για τον ελεύθερο άνθρωπο θα πρέπει να διευ- 
κρινήσουμε ορισμένες ιδέες. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι ο
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ελεύθερος άνθρωπος βρίσκεται σε σύγκρουση με την κοινωνία, 
με την τάξη, με την κοινωνική πειθαρχία. Αν βοηθήσουμε τον 
άνθρωπο να ακολουθήσει τη φυσιολογική ανάπτυξη και τους 
δικούς της φυσικούς νόμους, θα φτιάξουμε μια κοινωνία τελει
ότερη από αυτήν που έχουμε σήμερα. Είμαστε εναντίον των 
τεχνητών προγραμμάτων που κάνουν τους ανθρώπους δού
λους. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο πως είμαστε ενάντια στην 
τάξη και την πειθαρχία που είναι οι αληθινοί νόμοι της αν
θρωπότητας. Μιλάω στο όνομα του Κυρίου μου, του Παιδιού.

Το παιδί, ένα ελεύθερο ανθρώπινο πλάσμα, πρέπει να διδά
ξει σε μας και στην κοινωνία την τάξη, την ηρεμία, την πει
θαρχία και την αρμονία. Όταν το βοηθήσουμε θα δούμε ν’ 
ανθίζει και η αγάπη -  η αγάπη που τόσο πολύ την έχουμε 
ανάγκη για να ενώσουμε τους ανθρώπους και να δημιουργή
σουμε μια χαρούμενη ζωή.

Σκοπός της εκπαίδευσης δεν είναι να μεταδώσει πληροφο
ρίες· η εκπαίδευση έμεινε σε ένα παράλογα χαμηλό επίπεδο σε 
σχέση με την πρόοδο του ανθρώπου σε άλλους τομείς. Πι
στεύω ότι στο μέλλον θα φαίνεται ακατανόητο το γεγόνός ότι 
η εκπαίδευση παρέμεινε σε τόσο στενά πλαίσια, ώστε να είναι 
ανίκανη να λύσει τα κοινωνικά προβλήματα. Έχουμε κάθε δι
καίωμα να θεωρούμε σήμερα την εκπαίδευση σαν μια τυραννι
κή και απολυταρχική καταπίεση της παιδικής ζωής· αυτή η 
τυραννική εξουσία είναι άσκοπη και δεν ωφελεί κανένα. Φαί
νεται ακόμα πιο παράλογη και άχρηστη στην εποχή μας που ο 
άνθρωπος έχει ένα τόσο μεγάλο πάθος για την ελευθερία. Εί
ναι δύσκολο ακόμα και για μας να κατανοήσουμε την ύπαρξη 
αυτής της σκλαβιάς, που εμποδίζει τον άνθρωπο να είναι ο 
εαυτός του, μιας σκλαβιάς που ασκείται πάνω στις ρίζες ακρι
βώς της προσωπικότητας που τόσο πολύ χρειαζόμαστε. Η κα
θαρή αλήθεια είναι ότι όπως απέδειξε ολοφάνερα η πείρα 
μας, οι νόμοι στους οποίους υποχρεώνεται να υπακούσει το 
παιδί είναι αυθαίρετοι και πως θα πρέπει να τους αγνοήσει, 
αφήνοντας να κατευθύνουν την ανάπτυξη του οι νόμοι της 
ζωής. Τα προγράμματα μπορεί ν’ αλλάζουν. Οι νόμοι της



126 ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙ

ζωής είναι αιώνιοι. Αν βασίσουμε την εκπαίδευση πάνω στους 
νόμους της ζωής, τότε θα δημιουργήσουμε πραγματικά επίπε
δα εκπαίδευσης κι όχι απλώς σχολικά προγράμματα.

Η ατομική ελευθερία είναι η βάση του πρώτου επιπέδου εκ
παίδευσης. Σκοπός μας είναι, όπως είπαμε και παραπάνω, να 
κάνουμε το παιδί να ενεργήσει αυτόνομα. Ο ενήλικος πρέπει 
να είναι μια πηγή βοήθειας, όχι εμπόδιο. Πρέπει να βοηθήσει 
το παιδί και να μην το αφήσει να γίνει θύμα της τυφλής εξου
σίας, που αδιαφορεί για τον εσωτερικό σκοπό του. Πρέπει να 
βοηθήσουμε πραγματικά το παιδί να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
του- πρέπει να το αφήσουμε να κάνει τα πράγματα μόνο του, 
γιατί απ’ αυτή την ικανότητα του να δράσει εξαρτάται η ίδια η 
ζωή του. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ελεύ
θερα. Ο άνθρωπος που δεν λειτουργεί κανονικά αρρωσταίνει 
και συναντάμε πολύ συχνά παιδιά που υποφέρουν από ψυχι
κές ασθένειες, επειδή δεν τους δίνεται η δυνατότητα να ανα
πτυχθούν κανονικά.

Δεν φτάνει να προσφέρουμε στα παιδιά προσωπική βοή
θεια- πρέπει να τους δώσουμε και το κατάλληλο περιβάλλον, 
γιατί η σωστή τους ανάπτυξη εξαρτάται από τη ζωτική τους 
δραστηριότητα μέσα και πάνω στο περιβάλλον. Η επιστήμη 
μας έχει διδάξει ότι σκοπός της νέας παιδαγωγικής πρέπει να 
είναι η δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την 
ανάπτυξη. Η άποψη μας είναι πολύ μακριά απ’ αυτό που π ι
στεύουν μερικοί όταν λένε ότι ο ενήλικος δεν πρέπει να ασκεί 
εξουσία πάνω στο παιδί. Σημαίνει αυτό ότι πρέπει να το αφή
σουμε μόνο, να το εγκαταλείψουμε;

Εμείς που ζούμε μέσα στην υπερφύση δεν μπορούμε να ζή- 
σουμε μέσα στη φύση. Δεν έχουμε κάνει τίποτε για την υπερ- 
φύση του παιδιού, ενώ άλλες κατώτερες μορφές ζωής κάνουν 
πάρα πολλά για τα παιδιά τους. Το ανθρώπινο πλάσμα που 
δεν έχει υποστεί ψυχολογική παραμόρφωση έχει συγκεκριμέ
νες ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να 
αναπτύξει την ελεύθερη προσωπικότητα του. Εμείς όμως κρα- 
τάμε το παιδί κλεισμένο στο σπίτι και κάνουμε ένα σωρό
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πράγματα στη θέση του ενώ θα ’πρεπε να του προσφέρουμε τα 
μέσα να τα κάνει μόνο του. Το υπερφυσικό περιβάλλον που 
χρειάζεται το παιδί και ο έφηβος, πρέπει να δημιουργηθούν 
για να ζήσουν εκεί ώσπου να περάσουν κι αυτοί στην ενήλικη 
ζωή. Είναι δουλειά δίκιά μας να κατασκευάσουμε αυτό το πε
ριβάλλον για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας.

Αυτή είναι η αποστολή της εκπαίδευσης. Ας ενώσουμε λοι
πόν τις προσπάθειες μας να κατασκευάσουμε ένα περιβάλλον 
που θα βοηθήσει το παιδί και τον ενήλικο να ζήσουν μιαν 
ανεξάρτητη, ατομική ζωή και να εκπληρώσουν τον σκοπό που 
επιδιώκουμε όλοι μας -  την ανάπτυξη της προσωπικότητας, τη 
διαμόρφωση μιας υπερφυσικής τάξης πραγμάτων και τη δη
μιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας. Η ανθρώπινη ζωή πρέπει 
να αναπτυχθεί μέσα σ’ ένα υπερφυσικό περιβάλλον.

Πρέπει επομένως το παιδί να διαθέτει το δικό του περιβάλ
λον και σ’ αυτό θα το βοηθήσει ο ενήλικος. Εδώ μπαίνουμε 
στον πρακτικό τομέα της εκπαίδευσης. Τι πρέπει να γίνει; Τι 
πρέπει να κάνει ο ενήλικος; Να πάψει να λέει στο παιδί παρα
μύθια; Να του απαγορεύσει τα παιχνίδια και την άθληση; Πο
λύς κόσμος πιστεύει πως ελευθερία σημαίνει να εξαναγκάσου
με το παιδί σε μια υπερβολικά σοβαρή ζωή, αυτό δηλαδή 
ακριβώς που προσπαθεί να εμποδίσει η σύγχρονη εκπαίδευση.

Μα η ίδια η ζωή δεν είναι αρκετά σοβαρή υπόθεση; Η ελεύ
θερη ζωή είναι σοβαρό πράγμα, έτσι μας διδάσκει για ακόμα 
μια φορά το ίδιο το παιδί, που ζητάει να κάνει πραχτικά, 
δύσκολα και σοβαρά πράγματα -  πράγματα θετικά -  και χαί
ρεται όταν κάνει κάτι χρήσιμο γιατί η ανθρωπότητα προσπα
θεί ν’ ανεβεί όλο και πιο ψηλά και να λειτουργήσει με βάση 
ένα σκοπό.

Αυτό που χρειάζεται για την ανάπτυξη της ανθρώπινης ψυ
χής και της ανθρώπινης νοημοσύνης, για τη ζωή του παιδιού 
είναι άφθονες οδηγίες και ένα περιβάλλον που ανταποκρίνε- 
ται στις ανάγκες του.

Έχουμε κατηγορηθεί άδικα πώς θέλουμε να στερήσουμε στα 
παιδιά τη χαρά! Μα σκοπός μας δεν είναι ούτε να τους δώ
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σουμε χαρά ούτε να τους πάρουμε. Το αντίθετο μάλιστα. Το 
παιδί μέσα στο δικό μας περιβάλλον δεν παίζει. Δουλεύει και 
η απληστία του εξαφανίζεται, δουλεύει και η τεμπελιά εξαφα
νίζεται. Θέλει να κάνει τα πάντα! Είναι ένας πρόωρα ανε
πτυγμένος άνθρωπος σε σύγκριση με τα άλλα παιδιά. Το αν
θρώπινο άτομο έχει αποδείξει ότι χρειάζεται να εργάζεται 
ανεξάρτητο προκειμένου να αναπτύξει το μυαλό του και απ’ 
αυτή τη δουλειά γεννιέται η αγάπη που οδηγεί σε μια ευτυχι
σμένη κοινωνία.

Ο άνθρωπος δεν βρίσκει ευχαρίστηση στο παιχνίδι σαν μια 
δραστηριότητα ξέχωρη από τη ζωή. Αυτοί που δεν ξέρουν να 
κάνουν τίποτε άλλο από το να διασκεδάζουν, σύντομα πέ
φτουν σε κατάθλιψη. Τα σχολεία μας, που αποστολή τους εί
ναι να κάνουν δυνατή την ευτυχισμένη ζωή που είναι η φυσική 
κατάσταση του ανθρώπου, οφείλουν να εξασφαλίσουν στο 
παιδί ένα περιβάλλον που ν’ ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 
-  κτίρια και έπιπλα στη δική του κλίμακα -  και ταυτόχρονα να 
του παρουσιάσουν τις υψηλές ιδέες και τις μεγάλες ανακαλύ
ψεις της ανθρώπινης νόησης, προσφέροντας του σε υλική μορ
φή τις αφηρημένες κατασκευές που χαραχτηρίζουν την ενήλικη 
νόηση, έτσι ώστε νά αντιληφθεί τα υψηλότερα πράγματα.

Το παιδί πρέπει να εισαχθεί στο πνευματικό, το ανώτερο 
επίπεδο, μέσα από τα υλικά πράγματα. Πρέπει να του παρου
σιάσουμε τις μεγάλες ιδέες, τις μεγάλες ανακαλύψεις. Το εν
διαφέρον του θα κεντριστεί και ο ενθουσιασμός του θα το 
οδηγήσει σε μια εργασία καθαρή και ακούραστη. Είναι φανε
ρό ότι το άτομο εργάζεται σκληρά για να αναπτύξει την προ
σωπικότητα του. Κάθε άνθρωπος έχει στο μυαλό του τα δικά 
του συμφέροντα, έστω και ασυνείδητα κάθε άτομο ενεργεί για 
το δικό του καλό. Πιστεύεται ότι το παιδί είναι εγωιστικό 
πλάσμα. Από την άποψη αυτή όμως δεν είναι. Ο εγωισμός 
υπεισέρχεται μόνο όταν επιδιώκει κανείς ν’ αποχτήσει πράγ
ματα και εξουσία. Ο εγωισμός του παιδιού είναι σαν του αν
θρώπου που αποσύρεται από την κοινωνία και ζητάει να μεί
νει μακριά από τους άλλους, προκειμένου να ζήσει σαν ερημί
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της και να καλλιεργήσει την ψυχή του.
Πως μπορούμε να καλλιεργήσουμε την ανθρώπινη ατομικό

τητα χωρίς να ζήσουμε απομονωμένοι;
Η πρώτη περίοδος της ζωής είναι αυτή στην οποία το άτομο 

πρέπει να αναπτυχθεί μόνο τον, ανεξάρτητο από τους άλλους. 
Είναι η περίοδος της αυτοεκπαίδευσης. Τα παιδιά αισθάνον
ται ανίσχυρα μέσα σ’ έναν εχθρικό κόσμο που τα τρομάζει. 
Χρειάζονται προστασία, όχι τυραννία. Όταν ο ενήλικος δίνει 
στο παιδί κάτι, το δίνει για να εξασφαλίσει ο ίδιος κάποιο 
πλεονέκτημα. Αυτό λέγεται τυραννία. Ακόμα κι όταν είναι 
ελεύθερο το παιδί αισθάνεται την ανάγκη της προστασίας. 
Χρειάζεται και αναζητά την ενθάρρυνση- δεν πάσχει από ψευ
τομετριοφροσύνη και πηγαίνει στον ενήλικο να του δείξει τη 
δουλειά του. Χαίρεται όταν έχει πετύχει, χαίρεται να βλέπει τι 
έχει καταφέρει. Χρειάζεται ενθάρρυνση για να προχωρήσει 
στο δύσκολο έργο του -  την ανάπτυξη της προσωπικότητας 
του, το ζωτικό έργο του εμβρύου.

Επομένως το κύριο χαραχτηριστικό της εκπαίδευσης που 
πρέπει να δίνεται στο παιδί σ’ αυτό το στάδιο της ζωής του, 
είναι η διαφύλαξη της ελευθερίας του και δεδομένου ότι ζει σ’ 
ένα τεχνητό περιβάλλον, πρέπει να περιβάλλεται από πράγμα
τα ανάλογα με τις ανάγκες του. Ό λα πρέπει να είναι στο δικό 
του μέγεθος, όχι όμως με την έννοια της μικρογράφησης των 
ενήλικων αντικειμένων. Πρέπει να κατασκευαστεί ένας ολό
κληρος κόσμος στα δικά του μέτρα. Ένα τέτοιο παράδειγμα 
είναι ο τρόπος που θα 'πρεπε να διδάσκεται η θρησκεία στα 
παιδιά, αν είναι επιθυμητό να δώσει κανείς μια θρησκευτική 
εκπαίδευση σε παιδιά τέτοιας ηλικίας. Η θρησκεία θα πρέπει 
να παρουσιάζεται στα παιδιά με την μορφή της προστασίας 
της ατομικότητας από το Θεό. Το παιδί έχει ένα φύλακα άγγε
λο που το παραστέκει, έναν άγγελο που δεν είναι τύραννος. 
Το παιδί παρακαλάει το Θεό να το φυλάει αυτό και τα αγαπη
μένα του πρόσωπα. Προσεύχεται για προσωπική προστασία. 
Το παιδί ξέρει πως υπάρχει Κάποιος που το προσέχει, το αγα
πάει, το προστατεύει. Αυτή η άποψη για το Θεό είναι φυσική
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στο παιδί γιατί είναι μια αντανάκλαση της ζωής του σαν παι
δί. Είναι η έννοια του Θεού που πιστεύουν και οι ενήλικοι 
που δεν έχουν ακόμα ωριμάσει πνευματικά και που αναζητούν 
στη θρησκεία μόνο προστασία. Για τον ενήλικο φυσικά σημαί
νει σταμάτημα της ανάπτυξης.

Ό ταν το παιδί έχει ξεπεράσει τη φάση της διαμόρφωσης 
της ατομικότητας, για να μπει στη φάση της διαμόρφωσης της 
προσωπικότητας, η μέση και ανώτερη εκπαίδευση δεν πρέπει 
να ακολουθήσει την ίδια γραμμή με το πρώτο επίπεδο· κάτι 
τέτοιο θα πήγαινε κόντρα στη φύση.

Χρειάζεται επομένως ν’ αλλάξει το επίπεδο εκπαίδευσης. 
Αρχίζει η φάση της κοινωνικής αγωγής και πρέπει να δοθεί 
στο άτομο η δυνατότητα να έχει κοινωνικά βιώματα.

Δεν είναι αλήθεια πως τα Πανεπιστήμια είναι μια προετοι
μασία για την κοινωνική ζωή. Ό λα τα σχολεία σήμερα είναι 
εμπόδια στη σωστή προετοιμασία του ατόμου για κοινωνική 
ζωή.

Πως είναι δυνατή η κοινωνική εκπαίδευση αν ο έφηβος μέ
νει κλεισμένος σε μια μαζική φυλακή; Ο νέος άνθρωπος δεν 
έχει καμμία κοινωνική ζωή. Υπάρχουν τρομερές αντιφάσεις. 
Τα σχολεία δεν προετοιμάζουν τους νέους για την κοινωνική 
ζωή αλλά μόνον για να βρουν δουλειά. Τους εκπαιδεύουν για 
κάποιο επάγγελμα. Και όλοι τους ασκούν τελικά την τέχνη ή 
το επάγγελμα τους σαν σκλάβοι. Αυτό σημαίνει στην πραγμα
τικότητα ότι αντικαθιστούμε την αληθινή κοινωνική ζωή με 
μία εξευτελιστική καρικατούρα της. Δεν είναι δυνατόν να συν
τηρήσουμε μια κοινωνία έτοιμη να διαλυθεί με ανθρώπους 
που σαν μοναδική τους μόρφωση έχουν την τέχνη που τους 
εξασφαλίζει το ψωμί τους. Χρειαζόμαστε ανθρώπους ολόκλη
ρους. Φυσικά κι αυτοί θα μπορούν να κερδίζουν το ψωμί τους 
σε μια καλύτερη κοινωνία και είναι οπωσδήποτε απαραίτητο 
να μεταβιβάσουμε άμεσα ένα μεγάλο αριθμό γνώσεων στους 
νέους, γιατί το ανθρώπινο μυαλό είναι πολύ δεκτικό σ’ αυτά 
τα χρόνια της προπαρασκευής. Σήμερα όμως δεν του δίνουμε 
παρά τις αυστηρά απαραίτητες γνώσεις: είναι πολύ λίγο αυτό,
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και είναι σοβαρό σφάλμα. Πρέπει ν’ ακολουθήσουμε άλλο 
δρόμο.

Οι νέοι σήμερα δεν μπορούν ν’ αποχτήσουν κοινωνική πείρα 
γιατί υποχρεώνονται να αφιερώσουν όλο τον καιρό τους στη 
μελέτη. Για να αποχτήσει ο έφηβος κοινωνική πείρα, η κοινω
νία πρέπει να κατασκευάσει το κατάλληλο περιβάλλον, μια 
υπερφύση ανάλογη προς τις ανάγκες του, μέσα στην οποία να 
μπορεί να γνωρίσει πρακτικά και αποτελεσματικά κάθε πλευ
ρά της κοινωνικής ζωής.

Στην ηλικία αυτή απαιτείται ένα άλλο επίπεδο ανεξαρτη
σίας, γιατί η ανεξαρτησία είναι απαραίτητη και στην κοινωνι
κή ζωή. Οι νέοι πρέπει να εκπληρώσουν κοινωνικές λειτουρ
γίες, να εργαστούν, να κερδίσουν τη ζωή τους. Η κοινωνία 
πρέπει να προσφέρει ένα ειδικό περιβάλλον μέσα στο οποίο να 
μπορούν οι νέοι να κερδίσουν τη ζωή τους. Πρέπει να τους 
δοθεί αυτή η ευκαιρία γιατί μια μέρα θα βοηθήσουν να χτιστεί 
η υπερφύση. ΓΓ αυτό είναι απαραίτητο να έχουν χρόνο να 
διαθέσουν στη μελέτη και στη μάθηση χειρωναχτικών και δια
νοητικών ικανοτήτων. Είναι όμως λάθος να τους πιέζουμε να 
μελετούν συνέχεια, γιατί αυτή η μορφή βασανιστηρίου προκα- 
λεί ψυχικές ασθένειες. Πρέπει η ανθρώπινη προσωπικότητα 
να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει κάθε ικανότητα 
της. Οι άνθρωποι σήμερα υποχρεώνονται να μάθουν μια τέχνη 
ή ένα επάγγελμα. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο άνθρωπος 
που δουλεύει μόνο με το μυαλό του είναι ένας ανάπηρος άν
θρωπος κι αυτός που δουλεύει μόνο χειρωνακτικά, αποκεφαλι
σμένος. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μιαν αρμονία ανά
μεσα σ’ αυτούς που δουλεύουν με το μυαλό κι αυτούς που 
δουλεύουν με τα χέρια, απευθυνόμενοι στα συναισθήματα 
τους, μα αυτό που χρειαζόμαστε είναι ολόκληρους ανθρώ
πους. Κάθε πλευρά της ανθρώπινης προσωπικότητας πρέπει 
να λειτουργεί. Ένας νέος μπορεί να έχει ειδικές ικανότητες 
προς μια κατεύθυνση, αλλά η επιλογή της ικανότητας που θα 
εκπαιδεύσει πρέπει να γίνει ατομικά. Οι ατομικές διαφορές θα 
υπάρχουν πάντα μα δεν είναι αυτό το σημαντικό. Ο στόχος
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της ανθρώπινης ανάπτυξης πρέπει να είναι η συνολική έκφρα
ση της ζωής, μιας ζωής ανώτερης από τη δική μας. Έτσι φτά
νουμε σ’ ένα υψηλότερο επίπεδο.

Αυτό είναι το τρίτο επίπεδο που χαραχτηρίζεται από την 
προετοιμασία της ανθρώπινης ψυχής για την εργασία σαν ζω
τική λειτουργία και βάση των κοινωνικών εμπειριών. Ό ταν 
μπαίνει στον κόσμο της καθημερινής εργασίας ο άνθρωπος θα 
πρέπει να έχει πριν απ’ όλα συνείδηση της κοινωνικής του ευ
θύνης. Αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε θα έχουμε όχι μόνον ανά
πηρους και ακέφαλους ανθρώπους, αλλά και εγωιστές και 
ασυνείδητους, ανεύθυνα μέλη της κοινωνίας. Για μια κοινωνία 
σαν τη δική μας γεμάτη κινδύνους και περιπλοκές, αυτό είναι 
μεγάλη ευθύνη. Είναι επομένως απαραίτητο να δημιουργή
σουμε έναν υπεύθυνο άνθρωπο.

Τα πανεπιστήμια δίνουν διπλώματα ύστερα από εξετάσεις, 
οι εξετάσεις όμως αυτές εξαρτώνται από την τύχη. Η κοινωνία 
δέχεται στους κόλπους της άτομα που δεν γνωρίζει, άτομα χω
ρίς συνείδηση. Οι σωστοί διαγωνισμοί θα ’πρεπε να ήταν 
πνευματικοί. Ο σπουδαστής θα ’πρεπε να δείχνει με τα έργα 
την ικανότητα του. Έτσι θ’ αποδείκνυε την αξία του και θα 
αναγνωριζόταν σαν χρήσιμος για την κοινωνία. Αυτό θα του 
έδινε συναίσθηση της ευθύνης του που θα γινόταν οδηγός του 
σ’ όλη τη ζωή. Εδώ όμως φεύγουμε από το σχολείο και ανοί
γουμε την πόρτα της ζωής.

Το τέταρτο επίπεδο είναι η ίδια η ζωή. Φεύγουμε από το 
σχολείο και η καταπιεστική μόρφωση που έσπρωχνε αλύπητα 
τους νέους προς άγνωστη κατεύθυνση, τους εγκαταλείπει 
ύστερα από ένα συγκεκριμένο αριθμό χρόνων και τους αφήνει 
ελεύθερους στην κοινωνία χωρίς να ξανασχοληθεί μαζί τους. 
Πού θα μάθουν τα πράγματα που δεν ξέρουν; Ποια εγγύηση 
μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία που διαμορφώνει κα
θημερινά άνθρωπους ανάπηρους, χωρίς συνείδηση;

Η ανθρωπότητα ολόκληρη πρέπει να ενωθεί και να μείνει 
ενωμένη για πάντα. Οι μάζες πρέπει να εκπαιδευτούν και η 
εκπαίδευση πρέπει να είναι προσιτή σε κάθε στιγμή. Σ’ αυτό
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το τέταρτο επίπεδο η κοινωνία πρέπει να βοηθήσει όλα τα 
άτομα και να διατηρήσει όλη την ανθρωπότητα στο ίδιο υψη
λό επίπεδο με το εξελισσόμενο περιβάλλον, με τελικό σκοπό να 
υψώσει τον άνθρωπο πάνω από το περιβάλλον για να μπορέ
σει να το τελειοποιήσει όπως τελειοποιεί τον εαυτό του.



Διαλέξεις σε διεθνή σεμινάρια
IV



1

Εκπαίδευση για την Ειρήνη

Η σημερινή συγκέντρωση είναι απόδειξη πως υπάρχει μια 
ενεργή θέληση για ειρήνη γιατί η ειρήνη δεν είναι το λογικό 
προϊόν των ανθρώπων, αλλά στην ουσία ένα έργο της Δη
μιουργίας.

Οι δυνάμεις που δημιουργούν τον κόσμο, αυτές ακριβώς 
πρέπει να δημιουργήσουν και την ειρήνη.

Όλη η ανθρωπότητα που εργάζεται για το κοινό καλό, ακό
μα κι αν δεν το ξέρει, δημιουργεί τον νέο κόσμο που πρέπει να 
είναι ένας κόσμος ειρήνης. Οι μεγάλες προσπάθειες των αν
θρώπων που μόχθησαν, έκαναν εφευρέσεις, μελέτησαν και 
υπέφεραν -  όλη η εργασία της ανθρωπότητας, θα φανούν ότι 
είχαν ένα κοινό σκοπό σ’ αυτό τον κόσμο που θα είναι ο κό
σμος της ειρήνης.

Ακόμα κι αν οι άνθρωποι πολέμησαν και πολεμούν και σή
μερα μεταξύ τους, ακόμα κι αν οργάνωσαν μάχες και αντιπα-

1. Η διάλεξη αυτή δόθηκε στην Παγκόσμια Αδελφότητα Πίστεων, στο Λονδί
νο, τις 28 Ιουλίου 1939.
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ρατάχθηκαν σε αιματηρές συγκρούσεις, παρ’ όλα αυτά όλοι 
εργάστηκαν μέσα στην ιστορία για τη δημιουργία ενός κόσμου 
που θα είναι κόσμος της ειρήνης.

Ο άνθρωπος είναι καλύτερος απ’ ότι φαίνεται. Πολύ συχνά 
οι άνθρωποι μου φαίνονται γεμάτοι καλωσύνη και φιλανθρω
πία, ασκούν όμως την καλωσύνη και τη φιλανθρωπία τους τό
σο ασυνείδητα που η ανθρωπότητα δεν ξέρει ακόμα τι αρετές 
διαθέτει. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο ανθρώπινος αλλη
λοσπαραγμός και η έλλειψη κατανόησης είναι επιφανειακά 
φαινόμενα και πως κάτω από την επιφάνεια αυτή υπάρχουν 
αμέτρητοι θησαυροί καλωσύνης και αυτοθυσίας στις καρδιές 
των ανθρώπων κάθε εποχής, μια καλωσύνη και μια αυτοθυσία 
κρυμμένες από την ιστορία και άγνωστες στην ίδια την ανθρω
πότητα.

Πολλές φορές η αλήθεια μοιάζει να είναι φτιαγμένη από 
φαινομενικές αντιφάσεις. Αν δεν υπήρχε αυτή η φαινομενική 
αντίφαση, θα ήταν πιο εύκολο να συλλάβει κανείς την αλή
θεια. Ό λοι ψάχνουμε την αλήθεια γιατί μπορεί να είναι κρυμ
μένη, όμως υπάρχει. Να με τι ζει η ανθρώπινη ψυχή: με τη 
βεβαιότητα ότι η αλήθεια πον ψάχνει, υπάρχει.

Σ’ αυτή τη γη όπου ο άνθρωπος κυβερνά και επιβλέπει την 
κατανομή των αγαθών, η ανθρωπότητα παρουσιάζει μια εικό
να ασυμφωνίας. Ακόμα και σ’ ένα τομέα που βρίσκεται αρκετά 
μακριά από τα ατομικά συμφέροντα και όπου οι άνθρωποι θα 
πρέπει να αισθάνονται πιο κοντά στην αλήθεια και στην πραγ
ματικότητα, στον τομέα της θρησκευτικής πίστης δηλαδή, ακό
μα κι εδώ οι απόψεις δεν συνταυτίζονται. Ο σκοπός και η 
αποστολή αυτής της οργάνωσης είναι να αναζητήσει την αρ
μονία ανάμεσα στις διαφορετικές πίστες, να δείξει ότι όλες οι 
θρησκείες ζητούν το ίδιο πράγμα και αγαπούν με τον ίδιο τρό
πο. Να γιατί στις προσευχές σας δανειστήκατε λόγια απ’ όλες 
τις θρησκείες του κόσμου, αποδεικνύοντας πόσο τέλεια εναρ
μονίζονται μεταξύ τους. Ένας άλλος σκοπός αυτής της οργά
νωσης είναι να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους της γης, ανε
ξάρτητα από τα συγκεκριμένα θρησκευτικά τους πιστεύω, να
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συνειδητοποιήσουν ότι είμαστε όλοι ένα και ότι θα ’πρεπε να 
ονομάζουμε ο ένας τον άλλον αδελφό ή φίλο.

Τη νιώθουμε βαθιά αυτή την αλήθεια κι αυτή την ενότητα, 
αλλά και ποιος δεν την νιώθει. Στα παλιά χρόνια οι φιλόσοφοι 
που ήξεραν πως να ξεπερνούν τα στενά προσωπικά τους συμ
φέροντα, ήξεραν πολύ καλά πως οι άνθρωποι μπορούν να 
πουν ο ένας τον άλλον φίλο, να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον 
και να συμβιώσουν ειρηνικά. Πρέπει ν’ αναρωτηθούμε: γιατί 
όσο πιο πολύ μελετούν οι άνθρωποι και ακονίζουν το πνεύμα 
τους, όσο πιο πολλά ωραία πράγματα ανακαλύπτουν ή δη
μιουργούν, τόσο μεγαλώνει η διχόνοια μεταξύ τους; Αυτό εί
ναι άλλο ένα μυστήριο. Πως συμβαίνει να αισθάνονται όλοι οι 
άνθρωποι αυτή την ενότητα βαθιά μέσα στην καρδιά τους και 
να είναι τόσο διχασμένοι στην επιφάνεια; Επειδή οι άνθρωποι 
είναι αναγκασμένοι να ζήσουν τη σκληρή καθημερινότητα και 
να υπακούσουν στις απαιτήσεις της, θα πούνε ίσως μερικοί. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι άνθρωποι διαφέρουν από τον 
ένα τόπο στον άλλο, ότι ζουν με τρόπους ξεχωριστούς και 
ιδιαίτερους, ότι δεν υπάρχει προσευχή τόσο δυνατή ή τόσο 
πειστικό λογικό επιχείρημα που να τους κάνουν να καταλά
βουν ο ένας τον άλλον. Μήπως όμως υπάρχει ένας νέος δρό
μος που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε; Μήπως υπάρχει 
ένα νέο πλάσμα που να μας επιτρέπει να εναποθέσουμε πάνω 
του τις ελπίδες μας; Ναι, υπάρχει. Το παιδί. Από τη θρησκευ
τική άποψη το παιδί είναι το ισχυρότερο πλάσμα του κόσμου. 
Χωρίς αμφιβολία υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στο παιδί και 
τον Δημιουργό. Είναι το πιο φανερό δημιούργημα του. Μπο
ρούμε να πούμε πως το παιδί είναι το πιο θρησκευτικό πλάσμα 
μέσα στον ανθρώπινο κόσμο.

Αν θέλουμε να βρούμε ένα πλάσμα αγνό, που δεν έχει ούτε 
φιλοσοφικές ιδέες ούτε πολιτική ιδεολογία και απέχει το ίδιο 
και από τα δύο, αυτό το ουδέτερο πλάσμα είναι το παιδί. Και 
αν σκεφτούμε πως οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί γιατί μι
λούν διαφορετικές γλώσσες, θα αναγνωρίσουμε στο πρόσωπο 
του παιδιού ένα πλάσμα που δεν μιλάει καμιά γλώσσα και
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είναι έτοιμο να μάθει οποιαδήποτε γλώσσα. Γι’ αυτό το λόγο 
το παιδί πρέπει να γίνει το κέντρο της προσοχής μας όταν 
αναζητούμε δρόμους για την ειρήνη. Γιατί στις συγκεντρώσεις 
για την ειρήνη δεν εμφανίζονται οι θριαμβευτικές τάξεις των 
παιδιών; Αν εμφανίζονταν μπροστά μας οι πυκνές ομάδες των 
παιδιών -  αυτής της ανθρώπινης ύπαρξης που εκπροσωπεί τη 
ζωντανή δυνατότητα.της ειρήνης -  θα ’πρεπε να τις καλοσωρί- 
σουμε με σεβασμό και να υποκλιθούμε μπροστά τους με θαυ
μασμό. Το παιδί θα παρουσιαζόταν ανάμεσα μας σαν ο δά
σκαλος της ειρήνης. Και θα μαζευόμαστε γύρω του για να μά
θουμε το μυστήριο της ανθρωπότητας, ν’ ανακαλύψου με μέσα 
του το μυστήριο μιας θεμελιακής καλωσύνης που η εξωτερική 
ζωή μας και οι πράξεις μας διαψεύδουν. Αυτή είναι η πηγή 
της γνώσης που μας ενδιαφέρει πιο πολύ από το κάθε τι. Αν 
πραγματικά επιθυμούμε την αδελφοσύνη και την κατανόηση, 
πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει αδελφοσύνη και κατανόη
ση ανάμεσα στον ενήλικο και το παιδί!

Αν τα παιδιά είναι οι δάσκαλοι της αγάπης ας θυμηθούμε 
ότι κάθε οικογένεια έχει παιδιά και ότι κατά συνέπεια αυτή η 
αρχή της αγάπης δρα μέσα σε κάθε οικογένεια. Ό ταν γεννιέ
ται ένα παιδί η μητέρα του γίνεται πιο όμορφη κι ο πατέρας 
του πιο καλός. Και αν με τη γέννηση του δημιουργεί κιόλας 
αυτό το κλίμα της αγάπης, στη συνέχεια αποκαλύπτει τους νό
μους της ανάπτυξης, που επισημαίνουν τις ρίζες της ανθρώπι
νης προσωπικότητας και της ανθρώπινης μεγαλωσύνης σ’ αυ
τούς που το παρακολουθούν προσεχτικά. Το παιδί διαθέτει 
απεριόριστες δυνατότητες και αφάνταστη νοημοσύνη. Η καρ
διά του είναι τόσο ευαίσθητη στην ανάγκη για δικαιοσύνη που 
θα πρέπει να το ονομάσουμε, μαζί με τον Έμερσον «Μεσσία 
που επιστρέφει αιώνια κοντά στους αμαρτωλούς, για να τους 
οδηγήσει στο Βασίλειο των Ουρανών».

Είμαστε βέβαιοι ότι το παιδί μπορεί να κάνει πολλά για 
μας, πολύ περισσότερα απ’ όσα μπορούμε να κάνουμε εμείς γ ι’ 
αυτό. Εμείς οι ενήλικοι είμαστε άκαμπτοι, καρφωμένοι στη γη. 
Το παιδί όμως είναι ευκίνητο, ανυψώνεται πάνω από τη γη.



ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 141

Αυτή η εικόνα του Παιδιού Διδασκάλου με κάλεσε να το ακο
λουθήσω, η εικόνα του παιδιού όπως την εννοούμε εμείς. Ό χι 
το παιδί με το μικρό ανίσχυρο σώμα, με τα χέρια διπλωμένα 
πάνω στην αδυναμία του, αλλά το παιδί όπως το βλέπουμε 
εμείς: όρθιο με τα χέρια απλωμένα, να καλεί την ανθρωπότητα 
να το ακολουθήσει.


