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«Προτιμώ ένα σχολείο που βγάζει ευτυχισμένους οδοκαθαριστές παρά 
νευρωτικούς σοφούς.(A.S.Neill,1972:37). 

 

 

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: Η ΑΝΤΙΑΥΤΑΡΧΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Ο 
ΑΝΤΙΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ.1 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το αίτημα στις σύγχρονες επιστήμες του ανθρώπου είναι η αρμονική σύζευξη των 
ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών. Ερωτήματα για το τι προηγήθηκε μέχρις 
ότου ο  homo  erectus καταστεί  homo  faber και στη συνέχεια καταστεί   homo  
sapiens και να   καταλήξει  στον   homo economicus δε  φαίνεται να  έχουν  
επιλυθεί με απόλυτη βεβαιότητα. Μάλιστα όσα διαδραματίστηκαν στο απώτατο 
παρελθόν με τις  γεωφυσικές μεταβολές  και ανακατατάξεις στον πλανήτη μας 
συνεχίζουν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης από τους επαΐοντες. Η θεματική μας 
προτάσσει  τις ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά οι λατίνοι  διατύπωσαν το: Primum 
vivere  deinde philosopfari. Δηλαδή πρώτα ζούμε και μετά φιλοσοφούμε.    Είναι  
επίσης  γεγονός ότι   «κενού όντος του στομάχου το πνεύμα αδρανεί».  Επομένως 
ο πρώτος άνθρωπος  θα  προσπάθησε να επιβιώσει, να παλέψει με τα στοιχεία της 
φύσης και να  αντιμετωπίσει  το τρίπτυχο:πεινώ-διψώ-κρυώνω. 
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ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: 

Η αναφορά του  Πλάτωνα στον  Κρατύλο, μάς δίνει μια απάντηση για την τάση του 
ανθρώπου «να θρώσκει  προς τα άνω». Είναι  η ειδοποιός  διαφορά μεταξύ  ζώων 
και ανθρώπων. Είναι τα άλογα και τα έλλογα όντα. 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ  :    

Ο Πλάτων  μάς μίλησε για τα χαρακτηριστικά της επιστήμης, που είναι  η σύζευξη: 
επιστήμης-δικαιοσύνης και αρετής. Διαφορετικά η επιστήμη,όταν δεν 
εναρμονίζεται με την αρετή, θεωρείται πανουργία και όχι σοφία: "Πάσα τε 
επιστήμη  χωριζομένη   δικαιοσύνης και της άλλης αρετής, πανουργία τις  και  ου 
σοφία φαίνεται". Ο δημιουργός της επιστήμης, ο άνθρωπος, περιγράφεται από τον 
ίδιο  φιλόσοφο στον Κρατύλο 399c, ως εξής:  

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ: ΑΡΧΑΙΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ:ΚΡΑΤΥΛΟΣ2 :399c: 

Ο Πλάτων στο  Κρατύλο αναφέρεται στον άνθρωπο,που θρώσκει προς τα άνω,που 
λογίζεται,που επισκοπεί τα πάντα.Γράφει: «ὧδε. σημαίνει τοῦτο τὸ ὄνομα ὁ 
ἄνθρωπος ὅτι τὰ μὲν ἄλλα θηρία ὧν ὁρᾷ οὐδὲν ἐπισκοπεῖ οὐδὲ ἀναλογίζεται οὐδὲ 
ἀναθρεῖ, ὁ δὲ ἄνθρωπος ἅμα ἑώρακεν τοῦτο δ᾽ ἐστὶ [τὸ] ὄπωπε καὶ ἀναθρεῖ καὶ 
λογίζεται τοῦτο ὃ ὄπωπεν. ἐντεῦθεν δὴ μόνον τῶν θηρίων ὀρθῶς ὁ ἄνθρωπος 
ἄνθρωπος ὠνομάσθη, ἀναθρῶν ἃ ὄπωπε». 

 Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 

«Φαίνεται δηλαδή  τούτο το όνομα, ο « άνθρωπος» ότι, ενώ τα άλλα ζώα απ΄όσα 
βλέπουν ,τίποτα δεν εξετάζουν, ούτε στοχάζονται, ούτε παρατηρούν με προσοχή( 
αναθρεί), ο άνθρωπος όμως  σύγχρονα και βλέπει- αυτό είναι το « όπωπε»- αι 
παρατηρεί με προσοχή ( αναθρεί) και στοχάζεται αυτό που έχει δει. Απ΄αυτό  
λοιπόν ,μόνο ο άνθρωπος απ΄όλα τα ζώα  ονομάστηκε « άνθρωπος», γιατί εξετάζει  
με προσοχή , όσα έχει ιδεί ( αναθρών  α  όπωπε).» Φαίνεται συνεπώς  ότι ο 
άνθρωπος εκτός από το «όπωπε» διακρίνεται και για το αναθρεί,που σημαίνει ότι  
τα μηχανικά προϊόντα της πάλης των  παραστάσεων τα  συνειδητοποιεί και τα  
οργανώνει  και τα κωδικοποιεί σε μια αλληλουχία με λογικές προεκτάσεις. Οι 
ανθρωπιστικές επιστήμες  με την παιδεία, που  είναι   κατά τον Μένανδρο:« η 
βακτηρία του ανθρώπου» ,ανυψώνουν τον άνθρωπο και τον καθιστούν  μέτοχο  
των υλικών και πνευματικών αγαθών.  Η πεζότητα  της ζωής μεταβάλλεται σε μία  
θεία μυσταγωγία, όπου  το άτομο  ανυψώνεται από τα εγκόσμια στα επουράνια και 
βιώνει  μια  συναρπαστική  περιπέτεια  με  αυτοτέλεια και αυτονομία ,χωρίς τα 
δεσμά  της αμάθειας και της δεισιδαιμονίας. Οξύνονται οι αισθήσεις ,και τα 
συναισθήματα δημιουργούν παλμούς ευφορίας και  απολύτρωσης από τα φθαρτά 
και επίγεια. Το πνεύμα του ανθρώπου εισέρχεται σε σφαίρες ενός άκρατου 
ευδαιμονισμού,  που θέλγεται από  την κυριαρχία του νου  στα φυσικά και υλικά 
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φαινόμενα. Αυτό  οδηγεί τον άνθρωπο στη δημιουργία. Τον αποδεσμεύει  από την 
σκληρή πραγματικότητα και  τον αυτοπραγματώνει.  Ο άνθρωπος κατά τον Α. 
Μaslow ,όταν υψωθεί στην κορυφή της πυραμίδας των αναγκών  
αυτοπραγματώνεται. Ο πατέρας της ποίησης ο Όμηρος στην Οδύσσεια ψάλλει τον 
άνδρα τον πολύτροπο. Στην Ιλιάδα ψάλλει την μήνιν και ταυτόχρονα  τον ίφθιμο και 
νημερτή άνδρα. Προτρέπει τον Αχιλλέα στο: Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι 
άλλων. Περιγράφει ως ανθρωπιστική  την πράξη τού Αχιλλέα να δώσει στον Πρίαμο  
το σώμα του νεκρού Έκτορα. Η   απόδοση του νεκρού και πιο κάτω η εκεχειρία για 
την ταφή του Έκτορα αποτελούν ανθρωπιστική πράξη και υποδηλώνουν την 
αφετηριακή πορεία του ανθρωπισμού από την ελληνική ομηρική κοινωνία:3 «Η 
δεύτερη πράξη ανθρωπισμού ανάγεται στον Προμηθέα δεσμώτη. Η τραγικότητα 
του προμηθέα σε όλο το μεγαλείο της. ο γύπας κατατρώγει τα σπλάχνα του. Ο 
ίδιος δεμένος στον Καύκασο υποφέρει το μαρτύριο. Η αμαρτία του είναι γνωστή 
κλέβει το πυρ από τον ουρανό και το μεταφέρει στη γη. το θέτει στην υπηρεσία του 
ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι ενδεής. η μοίρα του είναι σκληρή και ανελέητη. 
Θέλει να τον λυτρώσει και υποβάλλεται για χάρη του στο έσχατο μαρτύριο της 
καθημερινής τιμωρίας. Έτσι ο Προμηθέας γίνεται φιλάνθρωπος. Είναι μια 
ανθρωπιστική πράξη. Είναι μία υπέρτατη αξία και μάλιστα γαλουχεί επί αιώνες 
τους Έλληνες είτε με την εγκύκλια παιδεία, είτε το θέατρο, που ήταν το σχολείο της 
Ελλάδας, είτε με την ελεύθερη ανάγνωση και τους υπομνηματισμούς που έχουν 
επιχειρήσει κορυφαίοι Φιλόλογοι και διανοούμενοι». Ο Ησίοδος με τις αξίες  της 
δικαιοσύνης και  της εργασίας διαχωρίζει τα   ζώα και τα πτηνά  και τα ψάρια  από 
τον άνθρωπο. Ο πατέρας της ιστορίας ο Ηρόδοτος  μιλάει για το όμαιμον και το 
ομόγλωσσον. Ο  Αισχύλος, ο Σοφοκλής  και ο Ευριπίδης δραματοποιούν και 
τραγικοποιούν την ανθρώπινη μοίρα ,φέρνοντας τον άνθρωπο αντιμέτωπο με  τα 
συναισθήματα και τις αξίες του. Ο Αισχύλος μας  δίνει  τη δεύτερη πράξη 
ανθρωπισμού με τον Προμηθέα δεσμώτη. Ο Προμηθέας  είναι φίλος των 
ανθρώπων.  Θέλει τη φιλία του για τον ενδεή άνθρωπο να την  κάνει πράξη. 
Καταφεύγει στην κλοπή γνωρίζοντας  ότι  η  θυσία του αυτή θα έχει συνέπειες για 
τον ίδιο. Εδώ φαίνεται η μετά θυσίας εκδηλούμενη αγάπη. Τέτοια θυσία θα 
συναντήσουμε στο χριστιανισμό με τη θυσία του Θεανθρώπου. Ο Προμηθέας 
λυτρώνει το ανθρώπινο γένος από την ένδειά του, προσφέροντάς του  «την 
έντεχνον σοφίαν Ηφαίστου και Αθηνάς  συν πυρί4…» :« Ἀπορίαν οὖν σχόμενος ὁ 
προμηθεύς ἥντινα σωτηρίαν εὕροι τῷ ἀνθρώπῳ, κλέπτει τήν ἔντεχνον σοφίαν 
Ἡφαίστου καί Ἀθηνᾶς σύν πυρί -ἀμήχανον γάρ ἦν κτητήν αὐτήν τῳ ἤ χρησίμην 
γενέσθαι ἄνευ πυρός- καί οὕτω δή δωρεῖται ἀνθρώπῳ.5» Η τιμωρία που 
επιφυλάσσουν οι θεοί στον Προμηθέα είναι τραγική.Η αυταπάρνηση  έχει ως 
τίμημα το μαρτύριο.Ο Προμηθέας είναι φιλάνθρωπος: Ο Σοφοκλής θα  μας  πει με 
το στόμα της Αντιγόνης το:  «οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν. 0 Σωκράτης, ο 
Πλάτων,ο Αριστοτέλης και οι ρήτορες Ισοκράτης, Δημοσθένης, Λυσίας, έχουν 
λαμπρύνει  τις ανθρωπιστικές επιστήμες και έχουν χαράξει  στον άνθρωπο τους 
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ηθικούς και   επιστημονικούς προσανατολισμούς για να καταστεί ο άνθρωπος  το 
υπέρτατο ον, που θα συμπτύξει κοινωνίες , θα  αρθεί πάνω από την πρωτόγονη 
βαρβαρότητα και θα  δαμάσει τα πάθη  που καθιστούν τον άνθρωπο για τον 
άνθρωπο λύκο. Ο Σωκράτης  θα  διατυπώσει το: εν οίδα ότι ουδέν οίδα  και σε μια 
έξαρση  ανθρωπισμού θα  πει το:.  Ει αναγκαίον είη αδικείν ή αδικείσθαι ελοίμην  
αν μάλλον  αδικείσθαι ή αδικείν.Ο Πλάτων  θα  θεωρήσει πανουργία  την επιστήμη 
,που χωρίζεται από την αρετή:Πάσα τε επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης και της 
άλλης αρετής πανουργία τις και ου σοφία φαίνεται.Ο  Αριστοτελης θα διατυπώσει 
τη ρήση: Ο άνθρωπος είναι ζώο κοινωνικό(πολιτικό) και ακόμα ότι: Οι  άνθρωποι 
φύσει τού ειδέναι ορέγονται. Όποιος ζει μόνος του : ο  « ζων  καθεαυτόν είναι 
θηρίο ή θεός». Οι  ρήτορες κοσμούν επίσης τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Ο 
Ισοκράτης6 με τις παραινέσεις προς Δημόνικον έχει  εκπέμψει  παιδαγωγικά 
μηνύματα με  καθολική ισχύ, όπως:α) Της παιδείας αι μεν ρίζαι πικραί ,οι  δε καρποί 
γλυκείς εισίν.β) Ευλαβού τας διαβολάς καν ψευδείς ώσιν , πολλοί γαρ την αλήθειαν 
αγνοούσι και προς την δόξαν αποβλέπουσι.Ο Λυσίας7  στον λόγο: υπέρ του 
αδυνάτου, θα διατυπώσει  την ανθρωπιστική ρήση ,που  βρίσκει εφαρμογή και 
σήμερα  στις κοινωνικές σχέσεις:  « Και οίμαι δειν ,ω βουλή, τα τού σώματος 
δυστυχήματα τοις  της ψυχής  επιτηδεύμασιν  ιάσθαι.» Δηλαδή : Τα σωματικά 
ελαττώματα να τα θεραπεύουμε με τις ψυχικές μας  αρετές. Ο δεινότερος ρήτορας 
της αρχαιότητας ,ο Δημοσθένης ,θα μάς πει: «Το μεν ουν επιτιμάν ίσως αν φήσαι 
τις ράδιον και παντός είναι –το υπέρ των παρόντων ό,τι δει πράττειν 
αποφαίνεσθαι ,τούτο είναι συμβούλου8»,δηλαδή: Το  να κατακρίνει κανείς  είναι 
εύκολο και έργο κάθε ανθρώπου-το να εκφέρει όμως γνώμη για το πρακτέο αυτό 
είναι  έργο του ειδικού. Η αρχαία ελληνική γραμματεία είναι ανεξάντλητη. Στις 
θετικές επιστήμες η Ελλάδα ανέδειξε  τον Δημόκριτο, ον Αρχιμήδη, τον Ηράκλειτο, 
τον Ευκλείδη, τον Πυθαγόρα και μια ακόμα σειρά  σοφών που έβαλαν τις βάσεις 
των θετικών επιστημών. Ο Δημόκριτος για την αχαριστία: Όταν ευεργετείς, σκέψου 
από πριν αυτόν, προς τον όποιον προσφέρεις την ευεργεσία, μήπως είναι 
άνθρωπος τιποτένιος και σού επιστρέψει κακό αντί για καλό. Ο Αρχιμήδης: Μη μου 
τους κύκλους τάραττε.   Δος μοι πα στώ και ταν γαν κινάσω:: Δοσ’ μου πού να 
στηριχτώ και θα κινήσω τη γη ,και το :Εύρηκα! Εύρηκα! Ο Ηράκλειτος πίστευε στο 
γίγνεσθαι και όχι στο είναι: Τα  πάντα ρει και ουδέν πάγιον μένει.0 Πυθαγόρας 
διατύπωσε το :9  «Μηδ’ ύπνον μαλακοίσιν επ’ όμμασι προσδέξασθαι πριν των 
ημερινών έργων τρις έκαστον επελθείν ”πη παρέβην; τι δ’ έρρεξα; τι μοι δέον ουκ 
ετελέσθη;” αρξάμενος δ’ από πρώτου επέξιθι και μετέπειτα δειλά μεν εκπρήξας 
επιπλήσσεο, χρηστά δε τέρπευ. ταύτα πόνει, ταύτ’ εμελέτα, τούτων χρη εράν σε· 
ταύτα σε της θείας αρετής εις ίχνια θήσει ναι μα τον αμετέρα ψυχή παραδόντα 
τετρακτύν παγάν αενάου φύσεως».Δηλαδή:  «Να μη δέχεσαι στα μαλακά σου 
βλέφαρα τον γλυκό ύπνο, πριν εξετάσεις τρεις φορές κάθε σου έργο της ημέρας: ”τι 
έκανα που δεν έπρεπε; τι έκανα που έπρεπε; τι έπρεπε να κάνω που δεν το έκανα;” 
(πη παρέβην; τι δ’ έρρεξα; τι μοι δέον ούκ ετελέσθη;). Αφού αρχίσεις από το πρώτο, 

http://ellas2.wordpress.com/2012/09/18/%CF%84%CE%B1-%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B1/
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να εξετάζεις όλα κατά σειρά. έπειτα, για όσα μεν κακά έπραξες, να επιπλήττεις τον 
εαυτό σου και για τις καλές σου πράξεις να χαίρεσαι. Εργάσου γι αυτά. μελέτησέ τα 
να τα μάθεις. πρέπει να τ’ αγαπήσεις. Αυτά θα σε φέρουν στα ίχνη της θείας 
αρετής. ναι, μα το όνομα εκείνου που παρέδωσε στη ψυχή μας την ”ιεράν 
τετρακτύν”, που είναι η πηγή της αιώνιας φύσης.10»Είναι δύσκολο να  κατάξει 
κανείς τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους σε  αμιγείς  επιστημονικές κατηγορίες . 
Τόσο  το ανθρωπιστικό, όσο και το θετικό στοιχείο συμφύρονται και οι φιλόσοφοι 
συμμετέχουν  σε μια  πρακτικοθεωρητική δομή της  αρχαιοελληνικής σκέψης.Όλοι  
υμνούν τον ανθρωπισμό  και  προσπαθούν να θέσουν τη δύναμη των θετικών 
επιστημών στην υπηρεσία της ανθρωπότητας.  

Η ΑΝΤΙΑΥΤΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ. 

Η διδασκαλία είναι μέσο προς σκοπόν και όχι αυτοσκοπος.Αποτελεί μία 
διαδικασία, που ,όπως υποστηρίζει ο  J Bruner πρέπει να γίνεται με έντιμο τρόπο. 
Αυτό σημαίνει  ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να  εκλαϊκεύει  τη γνώση  ,ώστε γίνει 
κατανοητή και εύληπτη από τους μαθητές χωρίς να παραποιεί την ουσία της.    O J. 
Brumer11   θα πει : « όλοι μαθαίνουν όλα ή σχεδόν όλα αρκεί να τα δώσουμε στο 
γλωσσικό και διανοητικό επίπεδο των μαθητών».Είναι χαρακτηριστική η  αναφορά 
του  J. Brumer   σε έναν εκπαιδευτικό που   δίδαξε σε μια τάξη  κολλεγίου  τη 
θεωρία των  quanta.Ο καθηγητής δίδαξε το μάθημα τρεις φορέςΟι μαθητές τον 
κοιτούσαν απορημένοι χωρίς να καταλαβαίνουν τιποτα.Την τρίτη φορά  που τη 
δίδαξε την κατάλαβε και ο ίδιος: «Η παρακάτω ιστορία αφορά  ένα  διακεκριμένο 
Καθηγητή της Φυσικής. Όταν δίδαξε για πρώτη φορά  σε μια προχωρημένη τάξη 
Κολλεγίου  την θεωρία του Quantum  είδε τα παιδιά να τον κοιτάζουν με ένα 
βλέμμα άδειο, σαν να μην είχαν καταλάβει τίποτε. Την είπε για τρίτη φορά και 
αυτή τη φορά την  κατάλαβε ο ίδιος».  (Bruner, 1960:96). O Dennison    θα ασκήσει 
κριτική στη διδασκαλία:12  «Διαβάζουμε ένα σωρό στατιστικές και ποσοστά, και μας 
λένε ότι η μάθηση είναι αποτέλεσμα της διδασκαλίας, πράγμα που ποτέ δεν είναι 
και ποτέ δεν ήταν. ακούμε να μιλάνε για ένα σωρό καινούριες βελτιώσεις του 
προγράμματος διδασκαλίας, για νέα ρεύματα όσον αφορά την εκπαίδευση των 
δασκάλων, καθώς και για ένα σωρό εξελίξεις όσον αφορά την προγραμματισμένη 
καθοδήγηση με λίγα λόγια, μιλάνε για όλα εκτός από ένα και μοναδικό αντικείμενο 
όλης αυτής της δραστηριότητας: δε μιλάνε καθόλου για τα ίδια τα παιδιά. αυτός 
είναι και ο βασικός λόγος, παρά την τεράστια ανάλωση τόσο σε χρήμα όσο και σε 
ανθρώπινη προσπάθεια δεν έχει σημειωθεί απειροελάχιστη πρόοδος σε αυτόν τον 
τομέα. η δική μας εμπειρία ήταν εντελώς το αντίθετο. τα παιδιά μας 
αντιλαμβανόντουσαν ανθρώπους, κι εμείς ανταποκριθήκαμε σε αυτά, σα σε 
ανθρώπους. το σχολείο δεν το αντιληφθήκαμε σα μια παρένθεση της ζωής, αλλά σα 
μια περίοδο εντατικοποίησης της ζωής. και ήταν αυτό ακριβώς βέβαια, που έκανε 
το εγχείρημά μας τόσο κοπιαστικό για τους δασκάλους». Στο ίδιο πνεύμα κινούνται 
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οι έλληνες παιδαγωγοί  Δ. Γληνός και Αλέξανδρος  Δελμούζος. Ο Γληνός   μιλάει για 
το  σχολείο του Ευρώτα , για το σχολείο  του ψυχικού αποπνιγμού ,και για το 
σχολείο φυλακή.:13«Δεν θέλω να ρίψω το βλέμμα εις εικόνας θλιβεράς, δεν θέλω 
να ψάλλω ιερεμιάδας. όλοι τα γνωρίζετε, όλοι τα αισθάνεσθε, όλοι τα βλέπετε, 
όλοι τα εζήσατε τα θλιβερά πράγματα. όλοι το εγνωρίσατε το σχολείον φυλακήν 
και το σχολείον υπνωτήριον, το σχολείον των λόγων, των γραμματικών τύπων και 
των κενών φράσεων, το σχολείον το σκοτεινόν εσωτερικώς και εξωτερικώς, το 
σχολείον του Ευρώτος και του ψυχικού αποπνιγμού το σχολείον οδοστρωτήρα και 
προκρούστην των ψυχών, το σχολείον το αφρονημάτιστον, το σχολείον που δίδει 
«χαρτιά» και τίποτε άλλο, το σχολείον το περιφρονούμενον από μαθητάς, από 
γονείς, από κοινωνίαν και πολιτείαν». Αλλά και ο Αλέξανδρος Δελμούζος  επικρίνει   
το ερβαρτιανό  σχολείο , που κυριάρχησε αρκετές δεκαετίες και αποτέλεσε τη 
σιδερένια πανοπλία του δασκάλου κατά το Δελμούζο:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
14«αν όμως η μέθοδος αυτή, στην τελευταία μάλιστα μορφή της είχε καταντήσει 
σωστή σιδερένια φορεσιά για δάσκαλο και μαθητή, σε μας έγινε ακόμη πιο 
αφύσικη με το γλωσσικό όργανο που χρησιμοποιούσε. ο διάλογος ανάμεσα στο 
δικό μας δάσκαλο και τους μαθητές του, που είχε σκοπό να κεντά την αυτενέργεια 
των παιδιών, γινόταν σε μια γλώσσα άσχετη με την πραγματική ψυχική μας ζωή, 
στην καθαρεύουσα, που ούτε τα παιδιά την κατείχαν, ούτε και ο δάσκαλος τη 
ζούσε». O Montaigne  επικρίνει την  αυταρχική παραδοσιακή διδασκαλία ,που 
στηρίζεται στην αποστήθιση. Η απομνημόνευση   δε σημαίνει και κατανόηση της 
γνώσης, αφού γνώση είναι αυτό που  αντιλαμβάνεται ο μαθητής και μπορεί να γίνει 
κτήμα του..ο Μontaigne:  « Το αποστηθίζειν δεν είναι γιγνώσκειν»15.Οι άνθρωποι 
κατά τον Αριστοτέλη  επιθυμούν να μάθουν, όχι να τούς μάθουν οι άλλοι ,και 
μάλιστα με αυταρχικό τρόπο.: Οι άνθρωποι φύσει ορέγονται του ειδεναι». Αυτό το 
«…ορέγονται του ειδέναι», σημαίνει μια φυσική και αβίαστη μάθηση κατά  την 
επιθυμία  του μαθητή και όχι εξουσιαστικά  και ταϊστικά κατά  τους στόχους του 
σχολικού συστήματος.Ο  P. Freire θα δώσει μια ανάγλυφη εικόνα της 
αντιαυταρχικής διδασκαλίας,δίνοντας την εικόνα που επικρατεί σε ένα αυταρχικό 
σχολείο:16 

«1.O δάσκαλος διδάσκει και οι μαθητές διδάσκονται. 

2. Ο Δάσκαλος τα ξέρει όλα και οι μαθητές δεν ξέρουν τίποτα. 

3. Ο Δάσκαλος σκέφτεται και οι μαθητές του είναι αντικείμενα της σκέψης του 
δασκάλου. 

4. Ο Δάσκαλος ομιλεί και οι μαθητές ακούν πειθήνια τον δάσκαλο. 

5. Ο Δάσκαλος εφαρμόζει τα πειθαρχικά μέτρα και οι μαθητές υφίστανται τα μέτρα. 
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6. Ο Δάσκαλος προτείνει και επιβάλλει την κρίση του, και οι μαθητές 
συμμορφώνονται με αυτήν. 

7. Ο Δάσκαλος δρα και οι μαθητές έχουν την ψευδαίσθηση πως δρουν μέσα από 
την δράση του δασκάλου. 

8. Ο Δάσκαλος καθορίζει το πρόγραμμα της διδακτέας ύλης και οι μαθητές(που 
ούτε καν ερωτήθηκαν) προσαρμόζονται σε αυτό. 

9. Ο Δάσκαλος συγχέει την αυθεντία της γνώσης με τη δική του επαγγελματική 
αυθεντία, που την αντιπαραθέτει στην ελευθέρια των μαθητών. 

10. Ο Δάσκαλος είναι το υποκείμενο της διαδικασίας της μάθησης, ενώ οι μαθητές 
είναι τα αντικείμενα.»17 
Η αντιαυταρχική διδασκαλία  συγχέεται πολλές φορές  από μία επιφανειακή δήθεν  
συμμετοχική  παρουσία των μαθητών. Ο παντογνώστης εκπαιδευτικός μιλάει  ex 
kathedra σε μια αντιδιαλογική διαδικασία για την αγωγή και τη μάθηση. Ο Bo Dan 
Andersen στο κόκκινο βιβλιαράκι των μαθητών γράφει τα εξής:18  «Οκτώ καθηγητές 
στους δέκα διδάσκουν από «καθέδρας», δηλαδή εκείνοι αποφασίζουν τι θα κάνει 
όλη η τάξη:γιατί θα μιλάει, τι θα διαβάζει, τι θα γράψει. που και που ο καθηγητής 
κάνει ερωτήσεις σε όλη την τάξη ή σε ένα μαθητή. αλλά ποτέ δεν το κάνει για να 
ζητήσει τη γνώμη σας πάνω σ αυτά. τις περισσότερες φορές, σας ρωτάει για να 
ελέγξει αν παρακολουθείτε κι αν καταλάβατε αυτό που σκέφτεται αυτός. Πολλές 
φορές κάνει ερωτήσεις μόνο και μόνο για να μη ξεχνάτε ότι είναι εκεί. είναι γνωστό 
εδώ και πολύ καιρό, ότι 50’ λεπτά διδασκαλίας από «καθέδρας» είναι πολύ 
κουραστικά για τους μαθητές. Η διδασκαλία εξακολουθεί να γίνεται  από 
«καθέδρας» και διαρκεί 50’ λεπτά. υπάρχουν καθηγητές που νομίζουν ότι κάνουν 
ατομική διδασκαλία και ότι ενδιαφέρονται για κάθε μαθητή χωριστά επειδή 
εξετάζουν τους μαθητές έναν. Αλλά αφού υποτίθεται ότι ακούει όλη η τάξη, 
εξακολουθεί η διδασκαλία να είναι από «καθέδρας».αν ο καθηγητής σας μοιράσει 
ένα βιβλίο, σας βάζει να  διαβάσετε ένα απόσπασμα και να πείτε μετά τη γνώμη 
σας, πρόκειται πάλι για διδασκαλία από καθέδρας». H αντιαυταρχική διδασκαλία 
σημαίνει συμμετοχή  στη διδασκαλία και του ίδιου του μαθητή, ο οποίος  δε 
δέχεται μόνο γνώση από τον  εκπαιδευτικό ,αλλά παράγει και ο ίδιος γνώση. Eίναι 
χαρακτηριστική ή άποψη του Robert  Gagne που  υποστηρίζει  ότι: στη διδασκαλία 
υπάρχει. διαλεκτική σχέση μεταξύ παιδαγωγού και παιδαγωγούμενου.Η  
διδασκαλία παίρνει πια τον προσανατολισμό που υποστηρίζουν οι καθηγητές: 
Γ.Φλουρής και Μ.Κασσωτάκης, μεταφέροντας τη ρήση του R.Gagne:19 «Διδασκαλία, 
κατά το R.Gagne, είναι το σύνολο των ενεργειών που κάνει ο δάσκαλος για να 
προκαλέσει, να ενισχύσει και να παρωθήσει τη μάθηση. είναι χαρακτηριστικό ότι ο 
R.Gagne δεν κάνει λόγο για μετάδοση της μάθησης, αλλά υπογραμμίζει ότι στόχος 
της διδασκαλίας είναι να προκαλέσει μάθηση, υπονοώντας ότι και ο μαθητής 
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μπορεί με τις κατάλληλες ενέργειες του δασκάλου και τη δημιουργία των 
απαραίτητων προϋποθέσεων και συνθηκών να παράγει και όχι μόνο να δέχεται τη 
γνώση. η παραγωγή γνώσης εκ μέρους του μαθητή έχει την έννοια της 
δημιουργικής εκμετάλλευσης και αυτόβουλης επέκτασης των όσων μαθαίνει στο 
σχολείο ή αλλού με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του. μέσα στο παραπάνω 
πλαίσιο η μετάδοση γνώσεων από μέρους του δασκάλου στο μαθητή δεν 
καταργείται ούτε υποβαθμίζεται. απλώς, στο ρόλο αυτό του δασκάλου προστίθεται 
και ένας άλλος: η υποβοήθηση του μαθητή να κυριαρχήσει πάνω στη σωρεία των 
πληροφοριών, των οποίων είναι φορέας, να τις οργανώσει με το δικό του τρόπο, να 
τις εμπλουτίσει ερευνώντας μόνος του και να τις εκμεταλλευθεί δημιουργικά». 
επίσης ο R.Gagne θα υποστηρίξει ότι η ενεργός συμμετοχή του μαθητή στη 
διδασκαλία μπορεί να μεταβάλλει τη διαδικασία αυτή σε μάθηση: « η διδασκαλία 
υποστηρίζει ο Gagne, δεν είναι μόνο μια διαδικασία μετάδοσης πληροφοριών, 
αλλά και ένας τρόπος ενεργοποίησης των δυνατοτήτων του μαθητή. εκείνος, με 
άλλα λόγια, που μεταβάλλει τη διδασκαλία σε μάθηση δεν είναι ο δάσκαλος αλλά 
ο μαθητής. ο πρώτος διαδραματίζει το ρόλο του βοηθού και του διευκολυντή στην 
επιτέλεση ενός έργου που θα υλοποιήσει ουσιαστικά ο δεύτερος. αυτό σημαίνει ότι 
για να λάβει χώρα μάθηση θα πρέπει όχι μόνον ο δάσκαλος αλλά και ο μαθητής να 
έχει κατάλληλα προετοιμαστεί. πρέπει, δηλαδή, να βρίσκεται σε κατάσταση που 
ευνοεί την πρόσληψη και την επεξεργασία των ερεθισμάτων που θα δεχθεί και να 
βοηθήσει με κατάλληλες και σωστά οργανωμένες διδακτικές ενέργειες να επιτύχει 
το στόχο του:20». Η αντιαυταρχική διδασκαλία ξεκινάει από το παιδί και έχει 
μαθητοκεντρικό προσανατολισμό. Η ρήση των Γερμανών παιδαγωγών 
αντικατοπτρίζει αυτόν τον προσανατολισμό  «aus dem kinde aus».Ξεκινάτε από το 
παιδί. Η αντιαυταρχική διδασκαλία  παρακολουθεί την εξελικτική πορεία των 
ψυχοσωματικών εξελίξεων του μαθητή. ο  Claparede   στο  έργο του   «ψυχολογία 
του παιδιού.» ,μιλάει για την αντιαυταρχική διδασκαλία και για το σεβασμό  στην 
ψυχοσωματική ωριμότητα του παιδιού. Ο  Ε.Παπανούτσος  αναφέρεται στη 
διδασκαλία και  στην αγωνία των νέων εκπαιδευτικών να  διδάξουν  με 
αντιαυταρχικό και  δημιουργικό τρόπο:21 «εύλογη είναι η ανησυχία των επίδοξων 
δασκάλων, που τρέμουν όταν συλλογίζονται «πώς θα κάνουν μεθαύριο το μάθημά 
τους» και ικετεύουν τον «καθηγητή παιδαγωγικής» ή τους έμπειρους στο 
επάγγελμα συναδέλφους των να τους δώσουν διδακτικές οδηγίες, τη «μέθοδο», το 
κλειδί – όπως το φαντάζονται – για να ανοίξουν την κλειστή πόρτα της επιτυχημένης 
διδασκαλίας. τους καταλαβαίνω. νομίζουν ότι υπάρχει ένας τέτοιος 
«τυφλοσούρτης» και ψάχνουν να τον βρουν. τα πιο περιζήτητα βιβλία από νεαρούς 
εκπαιδευτικούς είναι τα εγχειρίδια της «ειδικής διδακτικής», τα (εγκόλπια της 
τέχνης τους). αυτοί έπρεπε εξαρχής να τους πουν ότι δεν υπάρχει για το δάσκαλο 
κάτι ανάλογο με τον «οδηγό κυκλοφορίας» που έχει γραφτεί για τους 
αυτοκινητιστές… όπως δεν υπάρχει, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει «οδηγός» για 
τους μουσουργούς «πώς να συνθέτουν ένα μουσικό έργο», ή για τους «πολιτικούς» 
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πώς να κυβερνούν μια χώρα». Χαρακτηριστικη είναι και η θεση του  Ivan Illich,που 
μιλάει για τη σύγχυση   «της διδασκαλίας με τη μάθηση». Και  σε μια έξαρση  
υπερβολής, προτείνει την αποσχολειοποίηση:22 «Πολλοί μαθητές, φτωχοί, κυρίως, 
μαθητές, καταλαβαίνουν από ένστικτο τι ζημιά τους κάνει το σχολείο. τους βάζουν 
στο σχολείο για να μάθουν να συγχέουν τη διαδικασία με την ουσία. και αφού γίνει 
το μπέρδεμα αυτό, ξεπροβάλλει μια καινούρια λογική:όλο, και περισσότερη αγωγή 
ίσον όλο και καλύτερα αποτελέσματα, ή: η κλιμάκωση οδηγεί στην επιτυχία. Έτσι ο 
μαθητής, κάνοντας το σχολείο του, αρχίζει και μπερδεύει τη διδασκαλία με τη 
μάθηση, την ιεραρχική παραγωγή με τη μόρφωση, το δίπλωμα με την ικανότητα, το 
λέγειν με το κατά πόσο μπορείς να πεις κάτι καινούριο. με το σχολείο η φαντασία 
του καταντάει να στρέφεται προς την υπηρεσία και όχι προς την αξία».Η  
αντιαυταρχική διδασκαλία μεταθέτει το κέντρο βάρους από τον δάσκαλο στο 
μαθητή. Το σχολείο είναι μαθητοκεντρικό. Η μάθηση είναι  ατομικοποιημένη.Το 
αξίωμα το J Piaget : μαθαίνω σημαίνει ανακαλύπτω, βρίσκει εφαρμογή στην 
αντιαυταρχική διδασκαλία.Η   μάθηση γίνεται με προσωπική συμμετοχή των 
μαθητών..το σχολείο είναι ελκυστικό  και οι μαθητές ερευνούν και ανακαλύπτουν 
τη γνώση.  

Ο ΑΝΤΙΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. 
Η αντίληψη ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να διδάσκει  είναι εσφαλμένη. Ο 
εκπαιδευτικός είναι πρώτα δάσκαλος και μετά δι-δάσκαλος κατά τον Αλέξανδρο 
Δελμούζο. Σε αντίθεση με το παροδοσιακό σχολείο, όπου ο εκπαιδευτικός είχε   
«ρόλο μεταδότη  ,μεταλαμπαδευτή, δαδούχου,σμιλευτή και πυρπολητή ψυχών και 
κινητής εγκυκλοπαίδειας23».Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο  σχολείο 
γίνεται αντιδιδακτικός. Αυτό σημαίνει ότι «κινητοποιεί και δραστηριοποιεί τους 
μαθητές  του να κατακτήσουν τη γνώση με προσωπική ανακαλυπτική συμμετοχή. 
Όποιος εκπαιδευτικός δεν μπορεί να κινητοποιήσει κα να παρωθήσει τους μαθητές 
του να κατακτήσουν τη γνώση δεν έχει άλλη επιλογή παρά  να ανεβεί στην έδρα και 
να διδάξει από καθέδρας,(ex  kathedra),κάτι που η αντιαυταρχική παιδαγωγική  
απορρίπτει εκ προοιμίου. Στην εισήγησή μας αυτή ερευνάται η αντιαυταρχική 
διδασκαλία και  ο αντιδιδακτικός ρόλος του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο των 
ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών. Το κίνημα της αντιαυταρχικής αγωγής έγινε 
ιδιαίτερα αισθητό στη δεκαετία του 60  με την απομυθοπoίηση της ex officio  
επαγγελματικής αυθεντίας. Στην περίπτωση αυτή  γίνεται ένας παραλληλισμός 
μεταξύ της επιστημονικής και της επαγγελματικής αυθεντίας. Οι Γάλλοι φοιτητές 
τον Μάη του 68 στη Γαλλία αμφισβήτησαν την επαγγελματική αυθεντία γράφοντας 
στους τοίχους  τρία  συνθήματα:24 1.Απαγορεύονται οι απαγορεύσεις.2. Εμείς 
είμαστε η εξουσία και .3. Η φαντασία στην εξουσία.  Η επαγγελματική  αυθεντία 
στηρίζεται στην εξουσία και στην αυταρχικότητα. Επισείει ποινές, βαθμούς, 
απόρριψη και  πολλές φορές απαξίωση  του υφιστάμενου ή του κρινόμενου. Η 
ισχύς της σφραγίδας και της υπογραφής συνθέτουν  το αλάθητο της 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 
 

ISSN 1790-8574 10 

επαγγελματικής αυθεντίας. Αντίθετα η επιστημονική αυθεντία δεν στηρίζεται  στην 
εξουσία. Απομυθοποιεί τον εαυτό της και στηρίζεται στην ισότητα και την 
αμοιβαιότητα μεταξύ παιδαγωγού-παιδαγωγούμενου. Οι  μαθητές και οι 
υφιστάμενοι είναι συνόντες και εταίροι. Ο A. S. Neill  ο εισηγητής της  
αντιαυταρχικής αγωγής υποστηρίζει μεταξύ των άλλων και τα εξής για την αγωγή 
και τον αντιδιδακτικό  ρόλο του εκπαιδευτικού: Το παιδί είναι από τη φύση του 
καλό.Η αντιαυταρχική αγωγή δεν ασυδοσία και αναρχία. Κανένα παιδί δεν έχει το 
δικαίωμα επικαλούμενο την παιδική του ιδιότητα να βασανίζει τους γονείς, τους 
δασκάλους του και τους συνανθρώπους του.Πρέπει να πούμε  στο παιδί ένα 
αποφασιστικό όχι ,όταν με τις  πράξεις του διακυβεύεται η σωματική του 
ακεραιότητα, η ακεραιότητα των άλλων ή όταν εμποδίζει ή ενοχλεί τους 
άλλους.Αναφερόμενος στην ψυχική υγεία των παιδιών o Neill θα πει:25 «Προτιμώ 
να έχω ευτυχισμένους σκουπιδιάρηδες παρά νευρωτικούς σοφούς».Για τον 
αντιδιδακτικό ρόλο του εκπαιδευτικού  γενικότερα επισημαίνουμε τα εξής: Όπως 
υποστηρίζει ο Carl Rogers26,κανείς δεν μπορεί να μάθει σε κάποιον άλλον το πώς να 
διδάξει. Στη διαδικασία της μάθησης πρέπει να ερωτά ο αγνοών και  να απαντά ο 
γνωρίζων.Οι εκπαιδευτικοί στα Πανεπιστήμια πρέπει να μάθουν όχι πώς να 
διδάσκουν ,αλλά πώς να μη διδάσκουν ,που σημαίνει ότι στη μάθηση πρέπει να 
κινητοποιούν και να δραστηριοποιούν τους μαθητές τους να κατακτήσουν τη γνώση 
με προσωπική ανακαλυπτική συμμετοχή.  Ό,τι μπορεί  να κάνει ο μαθητής δεν το 
κάνει ο εκπαιδευτικός. Αντιδιδακτικός ρόλος του εκπαιδευτικού είναι: βοηθητικός, 
συμβουλευτικός ,συνεργατικός, καθοδηγητικός,δημιουργικός, αντιαυταρχικός 
αντιαυταρχικός, αντιδιδακτικός ,κοινωνικός, πολιτικός κλπ. Ο πολιτικός ρόλος του 
εκπαιδευτικού ,δεν είναι κομματικός ,αλλά ο ρόλος του ως  δημοκρατικού πολίτη27. 

  ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ. 

Το αντιαυταρχικό σχολείο επικρίθηκε και χαρακτηρίστηκε ως εξωπραγματική 
νησίδα.Χαρακτηρίστηκε ως  σχολείο ασυδοσίας και αναρχίας. Ο Erich Fromm  θα το 
χαρακτηρίσει ως σχολείο ισότητας και αμοιβαιότητας μεταξύ παιδαγωγού-
παιδαγωγούμενου και ο Α. S. Neill θα απαντήσει  στους επικριτές του, με το βιβλίο 
του, ελευθερία ,όχι αναρχία.Διαπιστώθηκε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι  
«εκ των ων ουκ άνευς»στην αγωγή και στη μάθηση.Κατά τον Denis De Rougemont  
το μέλλον τις Ευρώπης  εξαρτάται από τους παιδαγωγούς28. «Όταν λέμε  πως όλα 
εξαρτώνται απ΄ την παιδεία, είναι σα να λέμε  πως το παν εξαρτάται  απ΄τους 
παιδαγωγούς κι απ΄τη διαμόρφωσή τους».  ΟMontaigne καλεί τους γονείς  να  
επιλέξουν   για τα παιδιά τους  τον παιδαγωγό:29   «που να΄χει  το μυαλό –του 
καλοφτιαγμένο μάλλον παρά καλογεμισμένο».  O Rousseau συμβουλεύει τους 
γονείς να σεβαστούν τη φυσική και αβίαστη ανάπτυξη του παιδιού:30 «Η φύση 
θέλει τα παιδιά  να είναι παιδιά  προτού γίνουν ενήλικες . Αν  θελήσουμε να 
διαστρέψουμε  την τάξη αυτή  θα προξενήσουμε πρώιμους καρπούς ,χωρίς 
ωριμότητα και ουσία  και δεν θ΄ αργήσουν να χαλάσουν. Θα  έχουμε νεαρούς 
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δόκτορες και γέρους παιδιά».( Rousseau.x.x. :97).  Τα αντιαυταρχικό σχολείο δεν 
θέλει να  μεταμορφώσει πρόωρα τον γυρίνο σε βάτραχο. Ο  Εd. Claparende   θα μας 
δώσει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τις συνέπειες που προκύπτουν  από την 
καταστρατήγηση  της εξελικτικής διαδοχής   των ψυχοσωματικών  και πνευματικών 
φαινομένων  του παιδιού και  θα  αναφερθεί στον γυρίνο και στον βάτραχο.:31:  
«Ίσως το να περνά ο βάτραχος από την κατάσταση του γυρίνου να είναι ένας 
ελιγμός… Μη νομίζετε  ότι θα επισπεύδαμε  πολύ το σχηματισμό  των ώριμων 
βατράχων  κόβοντας την ουρά των γυρίνων{…} πράγμα που θα γινόταν εάν οι 
βάτραχοι είχαν σχολεία». Η   ηθική και η αρετή δε διδάσκονται με διαλέξεις αλλά 
με παραδείγματα και με πράξεις.   Ο Rousseau  καλεί τους εκπαιδευτικούς να 
αποβάλλουν την αυταρχικότητα και αντί να  ελέγχουν συνεχώς τους μαθητές 
,πρέπει πρώτα από όλα να ελέγχουν τον εαυτό τους32.«  Δεν  μπορώ  παρά να 
επαναλαμβάνω  πως, για να είσαι κύριος του παιδιού , πρέπει να είσαι κύριος του 
εαυτού σου». .Ο  Rousseau παραθέτει έναν διάλογο   εκπαιδευτικού-μαθητή για 
την  οικοδόμηση της ηθικής αυτοτέλειας   και της ηθικής δράσης του:33«Δάσκαλος: 
Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό.Παιδί: Και γιατί δεν πρέπει να το κάνω;Δάσκαλος: 
Επειδή είναι κακό.Παιδί: Κακό! Τι είναι κακό;Δάσκαλος: Αυτό που σού 
απαγορεύουν.Παιδί: Τι κακό υπάρχει  στο να κάνεις κάτι που σου απαγορεύουν; 
Δάσκαλος: Σε τιμωρούν που δεν υπάκουσες.Παιδί: Θα το κάνω έτσι να μην μάθουν 
τίποτα.Δάσκαλος: Θα σε παραμονέψουν.Παιδί: Θα κρυφτώ.Δάσκαλος: Θα σ’ 
ερωτήσουν.Παιδί : Θα πω ψέματα.Δάσκαλος: Δεν πρέπει να λέμε ψέματα.Παιδί: 
Γιατί δεν πρέπει να λέμε ψέματα.Δάσκαλος: Επειδή δεν κάνει. κ.λ.π.»  

Το δέον γενέσθαι έχει ήδη επισημανθεί. Συμπληρωματικά παραθέτουμε 
επιλεγμένες υποθήκες για τους μαθητές και  παιδαγωγούς,που αποφαίνονται για το 
δέον γενέσθαι.: «Νεαροί Δάσκαλοι. σκεφτείτε ,σας παρακαλώ, τούτο  το 
παράδειγμα  και θυμηθείτε ότι, κάθε τι ,τα μαθήματά σας πρέπει να γίνονται 
περισσότερο με πράξεις και όχι με έργα. γιατί τα παιδιά  ξεχνούν εύκολα  αυτό που 
λένε και αυτό  που  τους λένε ,αλλά όχι αυτό που έχουν κάνει  κι εκείνο  που τα 
έχουν  βάλει να κάνουν»34.   

2.« Θα τον αποκτηνώσετε είναι αλήθεια με  τούτη τη μέθοδο, αν πάντα τον 
κατευθύνετε, αν πάντα του λέτε:  Πήγαινε. έλα, στάσου, κάνε τούτο, μην κάνεις το 
άλλο. Αν το δικό σας κεφάλι  καθοδηγεί πάντα τα χέρια του, το δικό του θα γίνει 
περιττό. Μα θυμηθείτε τις συμφωνίες μας αν είστε στριφνοσχολαστικός, δεν αξίζει 
τον κόπο να με διαβάσετε»35  

3.«Δεν υπάρχει καλύτερο απ΄ το να προσελκύεις την όρεξη και την αγάπη 
,διαφορετικά δεν κάνουμε  παρά γαϊδάρους φορτωμένους με βιβλία. τους δίνουμε 
με μαστιγώματα να φυλάξουν  το χαρτοφύλακά- τους γεμάτο γνώση, η οποία για να 
ωφελήσει, δεν πρέπει μονάχα να τη βάλουμε στο σπίτι –μας, πρέπει να την 
παντρευτούμε κιόλας»36.  
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4.«…Η αυτονομία είναι η συμπεριφορά που εμπνέεται από μέσα μας  και όχι από 
μια εξωτερική δύναμη.. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και άλλες προτάσεις για  το 
σχολείο και τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Στο  « σχολείο  της οδού Βιτρύβ».  O 
Ζαν Φουκαμπέρ αμφισβητεί το σχολείο, την εκπαίδευση και τις διαδικασίες 
αγωγής και μάθησης.Η κριτική  στην παραδοσιακή εκπαίδευση  και στην 
οικογένεια,που θέλει να  εντάξει το παιδί σε μια  ευρύτερη ομάδα και να  τα κάνει 
αντίγραφα  της δικής τους  προσωπικότητας και των αξιών, σημαίνει εξαφάνιση της 
ατομικότητας και έναν άκρατο κομφορμισμό.37 
5.Ο A.S.Neill προσπαθεί να αποδομήσει το αυταρχικό δασκαλοκεντρικό σχολείο  και 
να οικοδομήσει ένα μαθητοκεντρικό, όπου ο εκπαιδευτικός δεν θα έχει ρόλο 
ποιμενάρχη με σύμβολο της εξουσίας του την ποιμενική  ράβδο και δεν θα θεωρεί 
τους μαθητές του αγέλη προβάτων.38Το δέον γενέσθαι  πρέπει να  περάσει από το 
ευκταίο στο εφικτό. Θέλουμε τους νέους  μας να έχουν ψυχική και σωματική υγεία. 
Θέλουμε ένα σχολείο που κατά τον John  Dewey δεν θα είναι  μόνον η 
προετοιμασία του παιδιού για τη ζωή αλλά και η  ίδια η παρούσα ζωή  του. Ένα 
σχολείο από τη ζωή, με τη ζωή, για τη ζωή. Ο A.S. Neill θα το πει 
επιγραμματικά,δίνοντας προτεραιότητα  στην ψυχική υγεία του παιδιού:39:  
«Προτιμώ να έχω ευτυχισμένους σκουπιδιάρηδες παρά νευρωτικούς σοφούς». 
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