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1. Η έννοια της παιδαγωγικής ατµόσφαιρας 

Όταν θελήσει κάποιος να συλλάβει σωστά την αγωγή µέσα στα πλαίσια 
της µεγαλύτερης συνάφειας της ανθρώπινης ζωής, τότε αποκτούν µια βαθύ-
τερη σηµασία η γενική ψυχική διάθεση του ανθρώπινου περιβάλλοντος, που 
σ' αυτό οφείλει να διαδραµατίζεται η αγωγή, και η συναισθηµατική κατά-
σταση των προσώπων που συµµετέχουν σ' αυτή, δηλ. του παιδαγωγούµε-
νου παιδιού, καθώς και του ενήλικου που παιδαγωγεί, γιατί είναι φανερό 
ότι, για να πετύχει η αγωγή, απαιτείται ένα εντελώς συγκεκριµένο ψυχικό 
κλίµα (seelisches Klima) στο ζωντανό περιβάλλον και µια εντελώς ορισµένη 
συναισθηµατική διάθεση των ανθρώπων, που συµµετέχουν σ' αυτή. Κάνω 
λόγο γενικά για µια παιδαγωγική ατµόσφαιρα (die pädagogische Atmosph-
äre) και σαν τέτοια αντιλαµβάνοµαι το σύνολο των συναισθηµατικών ιδιαι-
τεροτήτων, των διαθέσεων και των σχέσεων της συµπάθειας και αντιπά-
θειας, που µ' αυτές σαν σκηνικό διαδραµατίζεται η αγωγή.1 

Αυτή η παιδαγωγική ατµόσφαιρα έχει µια εντελώς πρωταρχική σηµασία 
για την επιτυχία της αγωγής. Χαρακτηρίζει όχι µόνο ευνοϊκές περιστάσεις, 
που η παρουσία τους διευκολύνει την αγωγή ή δυσµενείς συνθήκες, που τη 
δυσχεραίνουν, αλλά και που στην ανάγκη γινόταν και χωρίς αυτές τις προω-
θητικές περιστάσεις ή εκείνες τις παρακωλυτικές συνθήκες. Πολύ περισσό-
τερο εκφράζονται πέρα για πέρα απαραίτητοι όροι, που πρέπει να έχουν 
πραγµατοποιηθεί, κάθε φορά που οφείλει η αγωγή να φτάσει στο σκοπό 
της και που η απουσία της καταδικάζει εκ των προτέρων κάθε προσπάθεια 
για αγωγή. 

∆υστυχώς πολύ λίγο έχει δοθεί προσοχή από τη µέχρι τώρα παιδαγωγι-
κή στην επίδραση αυτών των συναισθηµατικών παραγόντων και σχεδόν 
σπανίζει µια συστηµατική έρευνα. 

2. Το συναίσθηµα της ασφάλειας στην πρώτη παιδική ηλικία 

Η βασική µορφή µιας τέτοιας, παιδαγωγικά καρποφόρας ατµόσφαιρας, 
είναι στις πρώτες κιόλας αρχές της πρώιµης εξέλιξης του παιδιού το συναί-
σθηµα της ασφάλειας µέσα στο προστατευτικό περιβάλλον του σπιτιού και 
της οικογένειας, η ενστικτώδης γνώση ότι µπορεί το παιδί να κινείται σίγου-
ρο µέσα σ' ένα πολύ γνωστό και οικείο κόσµο. Ένα τέτοιο συναίσθηµα 
σιγουριάς είναι απαραίτητο, για να µπορέσει το παιδί να αναπτυχθεί µε το 

                                                           
* Die originale Paginierung des Erstdrucks ist beibehalten. 
1 OTTO FRIEDRICH BOLLNOW. Die pädagogische Atmosphäre. Untersuchungen über die 
gefühlsmässigen zwischenmenschlichen Voraussetzungen der Erziehung. Anthropologie 
und Erziehung, 12ος τόµος, Heidelberg 1964, 3η έκδ. 1968. 
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σωστό τρόπο. Ταυτόχρονα, αν εξετασθεί το θέµα µε µεγαλύτερη ακρίβεια, 
φαίνεται ότι συµβαίνει το εξής, ότι δηλ. ένα τέτοιο συναίσθηµα ασφάλειας 
στο µικρό παιδί µπορεί να αναπτυχθεί µόνο µε την προσωπική σχέση προς 
έναν άλλο συγκεκριµένο και αγαπηµένο άνθρωπο, κατά κανόνα βέβαια 
προς τη µητέρα. Εµπειρίες σε ιδρύµατα έχουν οδηγήσει στο συµπέρασµα, 
ότι παιδιά που, κατά τα άλλα, έχουν την καλύτερη φροντίδα, αλλά προερχό-
µενη από ένα ανώνυµο διάµεσο, δηλ. από συχνά εναλλασσόµενα πρόσωπα 
που το φροντίζουν, χωρίς τη σταθερή αναφορά σε έναν ορισµένο άνθρωπο, 
ότι αυτά τα παιδιά, πέρα από την καθυστέρηση τους απέναντι στους συνο-
µιλήκους τους αρνούνται την επαφή µε το περιβάλλον, παραµένουν απαθή, 
και µάλιστα ότι η θνησιµότητα σ' αυτά ξεπερνάει πολύ το συνηθισµένο 
µέσο όρο.2 

Με ένα πολύ ωραίο τρόπο, ο Pestalozzi έχει εκθέσει το πώς το παιδί 
αποκτά την όλο εµπιστοσύνη συµπεριφορά προς τον κόσµο διαµέσου της 
γεµάτης από αγάπη και εµπιστοσύνη, ευγνωµοσύνη και υπακοή συµπερι-
φοράς προς τη µητέρα.3 Ο παιδίατρος Α. Nitschke έχει εξάρει επανειληµµένα 
στις ηµέρες µας τη σηµασία της εµπιστοσύνης για την ανάπτυξη του 
παιδιού κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. «Η µητέρα», γράφει, «δηµιουρ-
γεί για το παιδί της µε τη γεµάτη φροντίδα αγάπη της ένα χώρο εµπιστοσύ-
νης, αξιοπιστίας, καθαρότητας. Ό,τι έχει συµπεριληφθεί σ' αυτόν γίνεται 
οικείο, πολυσήµαντο, αξιόπιστο και προσιτό».4 Εποµένως, δεν πρόκειται 
µόνο για ένα γενικό ευεργετικό για την ανέλιξη των δυνάµεων του παιδιού 
ψυχικό κλίµα, αλλά πέρα απ΄ αυτό, συµπεριλαµβάνει µε ένα πολύ συγκεκρι-
µένο τρόπο την κατανόηση του κόσµου και των πραγµάτων, που συναντώ-
νται σ' αυτόν, και που έχουν αποκαλυφθεί µε τη µεσολάβηση ενός αγαπη-
µένου και έµπιστου ανθρώπου. Και συνεχίζει ο Nitschke: «εδώ έχουν τις 
ρίζες τους οι δυνάµεις της κατανόησης, που καθιστούν δυνατή στο παιδί 
την προσέγγιση του κόσµου και των πραγµάτων».5 

Σήµερα έχουµε τη σκληρή εµπειρία πως ένας τέτοιος άσπιλος κόσµος 
είναι µια ψευδαίσθηση, αφού ο κόσµος µας, αντίθετα, είναι σκοτεινός και 
ανησυχητικός και η ζωή µας κάθε στιγµή απειλείται από κινδύνους. Μα και 
στον κόσµο του παιδιού εµφανίζονται αρκετά νωρίς τα άγχη µπροστά στο 
σκοτάδι και το δαιµονικό. Και πρέπει, µια για πάντα, νωρίτερα ή αργότερα, 
αυτό το συναίσθηµα της ασφάλειας στο µικρό παιδί κάποτε να χαθεί, αµέ-
σως µόλις το παιδί ανακαλύψει ότι ακόµη και η πιο φιλόστοργη µητέρα και ο 
πιο ισχυρός πατέρας παραµένουν άνθρωποι ατελείς, πως οι ίδιοι είναι φορ-
τωµένοι µε λάθη και πως δεν είναι σε θέση να προσφέρουν καµιά απόλυτη 
προστασία απέναντι στην απειλή του κόσµου. Το παιδί αισθάνεται τότε πως 
έχει εγκαταλειφθεί και πως έχει παραδοθεί αβοήθητο σ' αυτές τις απειλές. 

Έτσι ακολουθεί µια µεγάλη κρίση στη ζωή του αναπτυσσόµενου αν-
θρώπου. Πρέπει αυτός να µάθει µε άλλο τρόπο να εξασφαλίσει στον εαυτό 
του στήριγµα απέναντι στις απειλές. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο έργο, το 
ίδιο το έργο της ωρίµανσης και της ανεξαρτοποίησης. Σχετικά µ' αυτό πρέ-
πει να επανέλθουµε περισσότερο αναλυτικά.6 Και όµως παραµένει βέβαιο 
το ότι παρ' όλους αυτούς τους κλονισµούς η οικοδόµηση ενός τέτοιου 

                                                           
2 RENÉ Α. SPITZ. Über psychosomatischen Epidemien des Kindesalters und vorbeugende 
Psychiatrie. Στο: Psyche. Eine Zeitschrift für Tiefenpsychologie und Menschenkunde in 
Forschung und Praxis, 4o έτος έκδ. 1950, σ. 17 κ.ε. 
3 JOHANN HEINRICH PESTALOZZI. Wie Gertrud ihre Kinder lehrt. Sämtliche Werke. Έκδ. 
από τους Α. Buchenau, Ε. Spranger, H. Stettheimer. Berlin und Leipzig 1927 ff. 13. Band 
σ. 350. 
4 ALFRED NITSCHKE. Das verwaiste Kind der Natur. Ärztliche Beobachtungen zur Welt 
des jungen Menschen. Έκδ. από τον August Nitschke. Forschungen zur Pädagogik und 
Anthropologie, 5ος τόµος, Tübingen 1962, 2η έκδ. 1968, σ. 13. 
5 NITSCHKE, όπου αναφέρθηκε, σ. 13. 
6 Πρβλ. και σ. 88 κ.ε. 
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κόσµου, που εµπνέει σιγουριά στο µικρό παιδί, δεν αναιρείται. Αν και αυτός 
ο «άγιος κόσµος» πρέπει, µάλιστα αναγκαία, κάποτε και να συντριβεί, όµως 
παραµένει παρ' όλα αυτά σηµαντικό -και µάλιστα αποφασιστικά σηµαντι-
κό- το ότι το παιδί µπορεί να κάνει τα πρώτα βήµατα της ανάπτυξής του 
µόνο µέσα σε µια τέτοια προστατευτική ατµόσφαιρα' γιατί µόνο σ' αυτή 
µπορούν να ανελιχθούν οι δυνάµεις, που αργότερα θα είναι σε θέση να 
αναλάβουν τον αγώνα ενάντια στις απειλές ενός εχθρικού κόσµου. Γι' αυτό 
και οι σκέψεις του Fröbel για ένα συµβολικό κόσµο τελειότητας, για ένα 
"Kindergarten" αποµονωµένο µε φράχτη από τον σκληρό εξωτερικό κό-
σµο, δεν παραµερίζονται µ' ένα συγκαταβατικό χαµόγελο, ακόµη και σήµε-
ρα, που ο χαρακτήρας του κόσµου µας µπροστά στην απειλή του χάους έχει 
αποδειχτεί καθαρά πως είναι για µας γεµάτος βάσανα. Πολύ περισσότερο 
διατηρούν ακόµη και σήµερα -και µάλιστα σήµερα- ένα ανυπέρβλητο νόη-
µα.7 

Αν σ' αυτό το σηµείο συνοψίσουµε, τότε προκύπτει µια τριπλή διάρ-
θρωση της ανθρώπινης ανάπτυξης και των προβληµάτων της αγωγής, που 
προκύπτουν απ' αυτή: 
1. Πρώτα υπάρχει η κατάσταση της σιγουριάς, στην αρχή της ζωής του 

παιδιού, η ατµόσφαιρα της ανέφελης εµπιστοσύνης που στηρίζει τα πά 
ντα. 

2. Αυτός ο κλειστός κόσµος πρέπει αναγκαστικά κάποτε να συντριβεί και 
ο άνθρωπος µέσα από συγκλονιστική κρίση βιώνει όλη την ανασφάλεια 
και την απελπιστική απώλεια της ύπαρξής του. 

3. Απ' αυτό προκύπτει η αναγκαιότητα µιας νέας θεµελίωσης της ασφά 
λειας στη ζωή του, το ξανακέρδισµα ενός αξιόπιστου στηρίγµατος µέσα 
στον κόσµο. 
Αλλά αυτά τα τρία στάδια δεν πρέπει να κατανοούνται σαν µια απλή 

χρονική διαδοχή, ώστε το ένα να είναι ξεπερασµένο, µόλις ο άνθρωπος 
υπερπηδήσει στο επόµενο. Όταν η νηπιακή ενότητα κάποτε διασπαστεί, 
παραµένουν τα τρία στάδια σαν αλληλοσυγκρουόµενες πλευρές µιας βιοτι-
κής συνάφειας, που πρέπει να συλλαµβάνεται ενιαία, αλλά και που κατά την 
ανάλυση πρέπει να την επεξεργαστούµε ξεχωριστό. Γι' αυτό και επανερχό-
µαστε για µια ακόµη φορά στην ανέφελη παιδαγωγική ατµόσφαιρα. 

3. Η χαρούµενη διάθεση του παιδιού 

Αν θεωρήσουµε αρχικά αυτή την κατάσταση από την πλευρά του παι-
διού, τότε είναι αυτή η πρώτη και ύψιστη προϋπόθεση για µια ικανοποιητι-
κή ανάπτυξη, µια ευτυχισµένη και ανάλαφρη, απαλλαγµένη από κάθε άγχος 
και έγνοια, βασική διάθεση της ψυχής. Η ανάπτυξή της, η προστασία και η 
διατήρηση, αλλά και η επανασυγκρότησή της µετά από όλες τις αναπόφευ-
χτες διαταραχές, είναι η ύψιστη απαίτηση προς τον παιδαγωγό. Γιατί, κυ-
ρίως από τον Heidegger, γνωρίζουµε ότι οι ψυχικές διαθέσεις δεν είναι µε 
κανένα τρόπο ένα ασήµαντο παιχνίδι στην επιφάνεια της ψυχής, αλλ' ότι. 

                                                           
7 OTTO FRIEDRICH BOLLNOW. Von Arndt bis Fröbel. Der Pädagogik der deutschen 
Romantik, Stuttgart 1952, έκδ. 2η 1967, σ. 223 κ.ε., καθώς και KLAUS GIEL. Fichte und 
Fröbel. Die Kluft zwischen konstruierender Vernunft und Gott und ihre Überbrückung in 
der Pädagogik. Anthropologie und Erziehung, 3ος τόµος, Heidelberg 1959. 
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αντίθετα, αυτές εκφράζουν το υπόβαθρο-φορέα, που απ' αυτόν βασικά 
προκύπτουν όλες οι επί µέρους εκφάνσεις και καθορίζονται µόνιµα απ' 
αυτόν. Ο κόσµος και η ζωή δια µέσου αυτών αποκαλύπτονται πάντοτε µε 
ένα ορισµένο τρόπο και αποκτούν το νόηµα τους. Αυτές κατευθύνουν από 
τα πριν τον τρόπο που µ' αυτόν εµείς αντιλαµβανόµαστε τα πράγµατα και 
τις καταστάσεις.8 

Αυτό ισχύει προπαντός για τη βασική αντίθεση των ευχάριστων και 
δυσάρεστων, των προωθητικών και παρακωλυτικών διαθέσεων.9 Αυτές δη-
µιουργούν, µε την πόλωσή τους µια βασική αντίθεση, που µέσα σ' αυτή 
βρίσκεται τεταµένη η ζωή του ανθρώπου σε όλους τους τρόπους συµπερι-
φοράς της. Με τη µελαγχολική διάθεση σκοτεινιάζει ολόκληρη η ζωή του 
συγκεκριµένου ανθρώπου, αυτός δεν έχει πια τη δύναµη να αναλάβει και να 
διατηρήσει τις σχέσεις προς το περιβάλλον, ατονούν όλες οι µέχρι εκείνη τη 
στιγµή µετά το ξεδίπλωµά τους παρορµητικές δυνάµεις, ο άνθρωπος απο-
τραβιέται τότε εντελώς στον εαυτό του και ζει αδιάφορος και αµέτοχος µια 
µαραζωµένη ζωή. Αντίθετα όµως, µια χαρούµενη διάθεση αναζωογονεί ταυ-
τόχρονα ολόκληρο τον άνθρωπο. Όλες οι παραγκωνισµένες δυνάµεις τώρα 
αφυπνίζονται για µια νέα ζωή. Ο ίδιος βρίσκει ξανά την επαφή µε το περι-
βάλλον του και τη χαρά της προσωπικής του δραστηριότητας. 

Αυτή η ποικιλότροπη επενέργεια των εκ διαµέτρου αντίθετων διαθέσε-
ων είναι για την αγωγή θεµελιώδους σηµασίας· γιατί ακόµη περισσότερο 
απ' ό,τι οι ενήλικες, εκτίθεται το παιδί που δεν έχει ακόµη αναπτυχθεί στις 
επιδράσεις των διαθέσεων. Ο παιδαγωγός πρέπει να στρέψει την προσοχή 
του στο εξής: να προσπαθήσει να ενισχύσει τις καρποφόρες ψυχικές διαθέ-
σεις και αντίθετα να κρατήσει µακριά τις βλαβερές ή να βοηθήσει στην 
υπέρβασή τους. Η επίδραση των ψυχικών διαθέσεων ήταν κιόλας πριν από 
πολλά χρόνια ξεκάθαρα γνωστή. Ήδη ο Comenius προειδοποιεί για τον 
εξωτερικό καταναγκασµό, που αµαυρώνει τη ζωή και αντίθετα θέλει να 
βλέπει το σχολείο σαν παιχνίδι- επίσης και ο Locke προσπαθεί να δηµιουρ-
γήσει τη χαρά κατά τη µάθηση και απορρίπτει και αυτός τη µάθηση κάτω 
από εξωτερικό καταναγκασµό. 

Αλλά αυτή η επίδραση δεν έχει επιπτώσεις µονό στην επιτυχία της µάθη-
σης, αλλά βαθύτερα και γενικώτερα στην ανέλιξη όλων των δυνάµεων του 
ανθρώπου και µάλιστα ακριβώς εκεί που δηµιουργείται χωρίς να είναι συνει-
δητή. Αυτή είναι η ευεργετική επίδραση της χαρούµενης ψυχικής διάθεσης 
στο σύνολο της. Προπαντός ο λογοτέχνης Jean Paul, που σ' αυτόν χρωστά-
µε µια σηµαντική διδασκαλία αγωγής ("Erziehlehre"), το "Levana" του, 
έχει επανειληµµένα εξάρει την αναζωογονητική επίδραση µιας χαρούµενης 
ψυχικής διάθεσης. «Η φαιδρότητα» (die Freudigkeit), λέγει, «ανοίγει στο 
παιδί το σύµπαν που εισβάλλει και υποβοηθεί όλες τις νεαρές δυνάµεις να 
ανατείλουν σαν τις πρωινές ηλιαχτίδες».10 

Το παραπάνω είναι τόσο σηµαντικό για τον εξής λόγο: γιατί κάθε αγω-
γή, ιδιαίτερα η σχολική και η ιδρυµατική αγωγή, εκτίθεται στον κίνδυνο να 
µεγαλοποιεί τη σοβαρότητα της ζωής και να παραγνωρίζει την αξία του 
παιχνιδιού. Αλλά έτσι πολύ εύκολα απλώνεται σ' αυτή µια άχαρη και µελαγ- 

                                                           
8 MARTIN HEIDEGGER. Sein und Zeit. Halle a.d. Saale 1927, σ. 134 κ.ε. 
9 BOLLNOW. Das Wesen der Stimmungen, όπου αναφέρθηκε. 
10 JEAN PAUL. Levana oder Erziehlehre. Werke. Έκδ. από τον Ε. Berend, 5ος τόµος, σ. 
503. 
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χολική ατµόσφαιρα, που κάνει να χάνεται απ' τα παιδιά κάθε επιθυµία κι 
αγάπη για τη µάθηση και γενικά για προσωπική τους δραστηριότητα. 

Εδώ θα έπρεπε να γίνουν στη συνέχεια επί µέρους διακρίσεις πολύ 
περισσότερες απ' ό,τι είναι δυνατό σ' αυτή τη θέση. Για παράδειγµα, δια-
φορετική είναι η επίδραση της απελπιστικής πλήξης από αυτή της θλίψης 
που µαραζώνει και πάλι διαφορετική απ' αυτή του βασανιστικού πόνου, 
που βίαια ανακαλεί τον άνθρωπο στον εαυτό του. ∆ιαφορετική είναι π.χ. η 
σιωπηλή φιλήσυχη φαιδρότητα µε τη διάθεση να αφήνει τον κόσµο να επι-
δρά καθαρός πάνω στον άνθρωπο, απ' το ξεχείλισµα της ευθυµίας, που µε 
την τάση για την απόλαυση της ζωής απαιτεί ελεύθερη ενεργοποίηση όλων 
των δυνάµεων. Εδώ αποκαλύπτεται ένα ευρύ πεδίο παιδαγωγικά σηµαντι-
κών ερευνών, που όµως δεν µπορούν σ' αυτό το σηµείο να εξεταστούν 
περισσότερο. 

Ένα µόνο γνώρισµα ακόµη θα έπρεπε να τονιστεί ιδιαίτερα µέσα σ' 
αυτή τη συνάφεια. Αυτό είναι η στάση της παιδικής ύπαρξης απέναντι στο 
χρόνο. Λέγεται µε πολλούς τρόπους, πως το µικρό παιδί ζει τάχα εξ ολοκλή-
ρου στο παρόν και πως δεν έχει ακόµη καµιά στάση απέναντι στο µέλλον. 
Αλλά αυτό είναι λάθος. Αν και το παιδί πράγµατι κάνει λίγα σχέδια για την 
επόµενη µέρα και έτσι εµφανίζεται προσανατολισµένο στο παρόν, όµως 
παρ' όλα αυτά ζει, αν δεν καταπιέζεται από κάποια εσωτερική πίεση, ατενί-
ζοντας το µέλλον µ' ένα ευχάριστο συναίσθηµα, που θα επιθυµούσα να το 
χαρακτηρίσω µε τον όρο του «αυριανού» (das Morgendliche). Αυτό το 
συναίσθηµα είναι ένα χαρούµενο υπαρξιακό άνοιγµα προς το µέλλον (ein 
freudiges Geöffnet-sein in die Zukunft), που ξανοίγεται σαν κάτι το ωραίο 
και το ευοίωνο µπροστά στον άνθρωπο. 

Σ' αυτή τη διάθεση του αυριανού είναι ριζωµένες εποµένως όλες οι 
έντονες προσδοκίες, που µ' αυτές το παιδί προσµένει κάθε τι το νέο στη 
ζωή του. Προσµένει µε χαρούµενη προδιάθεση να δεχτεί κάθε νέο τόπο, 
που ελπίζει ότι θα γνωρίσει σ' ένα ταξίδι, αλλά επίσης και κάθε νέα διδα-
κτέα ύλη, που µ' αυτή καταπιάνεται στο σχολείο. Μέσα του είναι πολύ 
βαθειά θεµελιωµένη η καταπληκτική προδιάθεση για οικειοποίηση και για 
µάθηση, που µ' αυτή το παιδί, εφ' όσον δεν χάνει το θάρρος του κάτω από 
εξωτερική πίεση, αντιµετωπίζει κάθε τι το νέο. Ποιο χρέος για τον παιδαγω-
γό να διατηρεί ζωντανή αυτή την προδιάθεση και να µην την αφήσει πρόω-
ρα να µαραθεί! Απ' αυτό όµως προκύπτει και η σοβαρή υποχρέωση αυτές 
τις προσδοκίες να τις παίρνουµε στα σοβαρό, να τις γνωρίζουµε, για να τις 
αξιοποιήσουµε στη συνέχεια στο µάθηµα µε το σωστό τρόπο. 

4. Η αγάπη και η εµπιστοσύνη του παιδαγωγού 

Αλλά δεν πρόκειται µόνο γι' αυτή τη γενική ευνοϊκή για την ανάπτυξη 
ατµόσφαιρα. Εξίσου σηµαντική και ίσως ακόµη πιο σηµαντική είναι η συ-
γκεκριµένη ανθρώπινη συµπεριφορά, που συνδέει τον κάθε παιδαγωγό µε 
το κάθε παιδί χωριστά. Ο Nohl µ' αυτό το πνεύµα έκανε λόγο για µια 
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«παιδαγωγική σχέση» (der "pädagogische Bezug"), που δηµιουργεί τις 
προϋποθέσεις για την αγωγή.11 Στην πρώτη θέση της τοποθετείται η γεµάτη 
αγάπη προσφορά στο κάθε παιδί χωριστά, που έχει ανάγκη από αγωγή. Αν 
και αυτό σε κάθε µια περίπτωση µπορεί να πάρει πολύ διαφορετικές 
µορφές, από το καθαρό δόσιµο χωρίς καµιά απαίτηση της µάνας προς το 
βρέφος, ως τις πιο σκληρές απαιτήσεις αργότερα στην παραπέρα µόρφωση, 
όµως σ' όλες αυτές τις µορφές ένα πράγµα είναι κοινό: Ό,τι βλέπουν το 
παιδί, πριν απ' όλες τις παιδαγωγικές προθέσεις, δηλ. πριν απ' όλες τις 
συνειδητές µορφοποιήσεις, πάνω απ' όλα µέσα στην ιδιοµορφία του, όπως 
αυτό είναι και αναγνωρίζουν ότι δεν πλησιάζουν το παιδί µε συγκεκριµένες 
δικές τους προσδοκίες ώστε ύστερα να απογοητεύονται, όταν αυτό εξελίσ-
σεται διαφορετικά, αλλά του αφήνουν ελεύθερο το περιθώριο της δικής του 
ανάπτυξης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση αυτής της συµπεριφοράς παραµένει η εµπι-
στοσύνη (das Vertrauen). Μ' αυτήν εννοώ όχι µόνο τη γενική ατµόσφαιρα 
εµπιστοσύνης, που µέσα της αναπτύσσεται το µικρό παιδί, αλλά ακόµη 
καλύτερα την εντελώς συγκεκριµένη εµπιστοσύνη, που ο παιδαγωγός τρέ-
φει αδιάκοπα για το κάθε παιδί χωριστά παρά τις κάποιες δυσκολίες και 
απογοητεύσεις· γιατί αυτή η εµπιστοσύνη έχει µια τεράστια δύναµη, που 
ενδυναµώνει και µορφώνει. Τις επιδόσεις, που γι' αυτές ο παιδαγωγός θεω-
ρεί το παιδί ικανό, τις αναλαµβάνει το παιδί µε χαρούµενο θάρρος, γιατί κι 
αυτό αποκτάει αυτοπεποίθηση.12 Αλλά εάν ο παιδαγωγός δεν το θεωρεί 
ικανό, τότε αυτό το ίδιο δεν τολµά να πλησιάσει τις εργασίες του, οπισθοχω-
ρεί και δεν µπορεί να δοκιµάσει τις δυνάµεις του. Ο Ν. Hartmann το έχει 
διαπιστώσει στην «Ηθική» του: Η εµπιστοσύνη έχει τέτοια δηµιουργική 
δύναµη, ώστε ο,τιδήποτε κι αν αυτή πιστεύει για το ξένο πρόσωπο, να το 
δηµιουργεί πραγµατικά σ' αυτό». Και συνοψίζει: «Η εµπιστοσύνη µπορεί να 
µεταπλάσσει τον άνθρωπο». ("Der Glaube kann den Menschen umschaf-
fen").13 

Αυτή η συνάφεια έχει για την αγωγή µια τεράστια σηµασία, που όµως 
δεν έχει τονιστεί σχεδόν καθόλου. Από τον τρόπο που ο παιδαγωγός προσ-
βλέπει στο παιδί, προκύπτουν ταυτόχρονα οι κατευθύνσεις, που σ' αυτές 
στρέφεται η ανάπτυξή του. Όταν αυτός θεωρεί το παιδί έντιµο, αξιόπιστο, 
δραστήριο κ.ά., τότε ταυτόχρονα ξυπνούν και ισχυροποιούνται σ' αυτό οι 
αντίστοιχες ιδιότητες. Η εµπιστοσύνη του παιδαγωγού ισχυροποιεί στο παιδί 
τις καλές δυνάµεις, που αυτός θεωρεί δεδοµένες µέσα του. Αλλά εξίσου 
ισχύει και το αντίστροφο: όταν ο παιδαγωγός θεωρεί το παιδί ψεύτη, τεµπέ-
λη, ύπουλο κ.ά., τότε το παιδί δεν µπορεί να προβάλει καµιά αντίσταση και 
γίνεται αλάθητα επίσης ψεύτης, τεµπέλης, ύπουλος, όπως ο παιδαγωγός 
κακώς του το είχε υποβάλει.14 

Αυτό θέτει τον παιδαγωγό µπροστά σε µια µεγάλη ευθύνη: Πρέπει να 
επιφυλάσσεται να παραδίνεται πρόωρα στις υποψίες του, γιατί µε αυτή του 
τη γνώµη βλάπτει ταυτόχρονα την εξέλιξη του παιδιού και τη στρέφει προς 
την κατεύθυνση που υπέδειξε µε τις υποψίες του. Πιο σωστά, πρέπει αυτός 
να µάθει, παρόλες τις απογοητεύσεις του, να ξαναβρίσκει κάθε φορά την 

                                                           
11 Πρβλ. HELENE HERTZ. Die Theorie des pädagogischen Bezugs. Göttinger Studien, Heft 
22, 1932. 
12 WERNER LOCH. Pädagogik des Mutes. Bildung und Erziehung, 18ο έτος έκδ. 1965, σ. 1 
κ.ε. 
13 NICOLAI HARTMANN, όπου αναφέρθηκε, σ. 426 κ.ε. 
14 Πρβλ. OTTO FRIEDRICH BOLLNOW. Wesen und Wandel der Tugenden (Ullstein- 
Bücher), Frankfurt a.M. 1958, σ. 175 κ.ε. 
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εµπιστοσύνη του προς το παιδί, γιατί µόνο κάτω από την προστασία αυτής 
της εµπιστοσύνης µπορεί αυτό να εξελιχθεί θετικό. Αυτή δεν είναι καθόλου 
τυφλή εµπιστοσύνη (έτσι όπως υπάρχει µερικές φορές τυφλή µητρική αγά-
πη). Ο παιδαγωγός γνωρίζει, ότι η εµπιστοσύνη του είναι ένα τόλµηµα (ein 
Wagnis), που µπορεί επίσης να αποτύχει, ιδιαίτερα τότε όταν δείχνει ξανά 
την εµπιστοσύνη του µετά από σοβαρές απογοητεύσεις. Γιατί η αγωγή δεν 
είναι βέβαια επιχείρηµα που µπορεί να προσχεδιαστεί, όπως ένα τεχνικό 
σχέδιο, που η επιτυχία του µπορεί να υπολογιστεί από τα πριν µε κάποια 
βεβαιότητα. 

Είναι λοιπόν η εµπιστοσύνη η απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυ-
χία της αγωγής. Επειδή όµως η εµπιστοσύνη απευθύνεται προς κάποιον 
άνθρωπο, που είναι ελεύθερος στη συµπεριφορά του και που γι' αυτό και 
δεν µπορεί να υπολογίζεται από τα πριν, η εµπιστοσύνη δεν δρα µε την 
αναγκαιότητα ενός φυσικού νόµου. Κάθε εµπιστοσύνη µπορεί να οδηγήσει 
επίσης σε απογοήτευση. Σε τέτοια περίπτωση αποτυχαίνει ο παιδευτικός 
σκοπός και ο παιδαγωγός εµφανίζεται στα µάτια του πλήθους τις πιο πολ-
λές φορές σαν ένας, που δεν έδειξε την απαιτούµενη προσοχή. Αυτή η 
εντύπωση όµως είναι λανθασµένη. Το θέµα δεν είναι ότι ο παιδαγωγός 
έκανε ίσως ένα λάθος που θα µπορούσε να το αποφύγει προσέχοντας πε-
ρισσότερο, αλλά το αντίθετο: Αυτός πρέπει σε επόµενη περίπτωση να συ-
µπεριφερθεί ακριβώς το ίδιο· γιατί το τόλµηµα ανήκει άµεσα στην ίδια την 
ουσία της αγωγής, και ο παιδαγωγός που δεν κλείνει τα µάτια του µπροστά 
στους κινδύνους που το επάγγελµα του προϋποθέτει, πρέπει να το επωµί-
ζεται συνειδητά. Ακόµη και στην πιο σωστή παιδαγωγική ενέργεια συµπερι-
λαµβάνεται σχεδόν πάντοτε η δυνατότητα της αποτυχίας. Ο Nicolai Hart-
mann τονίζει τελείως δικαιολογηµένα: «Η κάθε εµπιστοσύνη και η κάθε 
πίστη είναι ένα τόλµηµα... ο εµπιστευόµενος αφήνεται στα χέρια εκείνου 
που εµπιστεύεται, ο ίδιος διακινδυνεύει».15 Απαιτεί λοιπόν η αγωγή µε αυτή 
την εµπιστοσύνη που πρέπει να προσφέρεται προκαταβολικά, ένα εξαιρετι-
κά µεγάλο βαθµό προσωπικής προσφοράς (σε υποχρεώσεις). 

Σ' αυτό τον κίνδυνο της απογοήτευσης πρέπει ο παιδαγωγός ολοένα να 
εκτίθεται συνειδητά· γιατί το ριψοκινδύνευµα µιας τέτοιας εµπιστοσύνης 
δεν γίνεται να παραµεριστεί. ∆εν βοηθάει σε τίποτε, όταν αυτός προσπαθεί 
να προσποιείται µια τέτοια εµπιστοσύνη µόνο από παιδαγωγικούς λόγους, 
δηλ. να λέει ότι έχει εµπιστοσύνη, ενώ στην πραγµατικότητα έχει ακόµη 
επιφυλάξεις. Μια επιφανειακή προσποιητή εµπιστοσύνη είναι αναξιόπιστη 
και δεν µπορεί να οδηγήσει σε επιτυχία. Εχει αποτέλεσµα µόνο όταν προ-
σφέρεται µε απόλυτη ειλικρίνεια. 

Αυτή η απαίτηση δηµιουργεί και την ιδιαίτερη δυσκολία του επαγγέλµα-
τος του παιδαγωγού. Ο παιδαγωγός, σχετικά µε την προσφορά που ζητούν 
απ' αυτόν, βρίσκεται διαρκώς µε υπερβολικές υποχρεώσεις, και είναι απλά 
ανθρώπινα κατανοητό, όταν πολλοί παιδαγωγοί µετά από πολλές αποτυχίες 
και απογοητεύσεις παραιτούνται από τις προσπάθειες και κουρασµένοι 
ακόµη πιο πολύ ασκούν το επάγγελµά τους σαν απλή υπόθεση ρουτίνας. 
Αυτό δεν βλάπτει ίσως πολύ στο µάθηµα, αλλά ως αληθινοί παιδαγωγοί είναι 

                                                           
15 NICOLAI HARTMANN. Ethik. Berlin und Leipzig 1926. 
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ακατάλληλοι· γιατί µια αγωγή που αγγίζει στα βάθη του τον νέο άνθρωπο, 
µια αληθινή αφύπνιση των σπουδαιότερων δυνάµεων µέσα του, µπορούν 
µόνο τότε να αποδώσουν, όταν ο παιδαγωγός, παρ' όλες τις αποθαρρυντι-
κές εµπειρίες, αντλεί από τη δύναµη της ίδιας του της ψυχής το θάρρος για 
εµπιστοσύνη και µ' αυτή την εµπιστοσύνη ολοένα δεσµεύεται. 

5. Η υποµονή 

Για να µην αποθαρρύνεται όµως ο παιδαγωγός µετά απ' όλες τις δυσά-
ρεστες συνέπειες και απογοητεύσεις χρειάζεται µια βαθειά σιγουριά µέσα 
του και υποµονή, που θεµελιώνεται σ' αυτή.16 Η υποµονή (die Geduld) 
είναι η µεγάλη αρετή του παιδαγωγού και η έλλειψη υποµονής, ένα από τα 
µεγαλύτερα λάθη του. Ο παιδαγωγός βρίσκεται πάντα στον κίνδυνο να γίνε-
ται ανυπόµονος, ιδίως όταν οι µαθητές από αδεξιότητα και ανεπαρκή άσκη-
ση στις εργασίες που τους ανατέθηκαν, δεν τελειώνουν έγκαιρα ή επίσης 
όταν γενικά η πρόοδός τους δεν ανταποκρίνεται στις παρατραβηγµένες 
προσδοκίες του, αλλά επίσης και όταν αυτοί, παρ' όλη την καλή τους θέλη-
ση για βελτίωση, ολοένα ξαναπέφτουν στα παλιά τους λάθη. Κινδυνεύει 
τότε αυτός να καταστρέψει τα πάντα µε την οργή του ή συνειδητά να διακό-
ψει τις προσπάθειές του. 

Μια τέτοια υποµονή που απαιτείται, είναι εντελώς διαφορετική από 
την απλή αδιαφορία, την ψυχρή αντικειµενικότητα, που δεν συγκινείται από 
τα γεγονότα. Πιο σωστά, βασίζεται σ' ένα προσεκτικό συµβάδισµα µε την 
ανάπτυξη του παιδιού, χωρίς να πιέζει βιαστικά προς τα µπρος και να θέλει 
να δρέψει καρπούς, πριν αυτοί ωριµάσουν. Ο παιδαγωγός πρέπει πρώτα να 
µπορεί να περιµένει. Πρέπει, εάν επιτρέπεται αυτή η έκφραση, να ζει σε 
αρµονία µε το χρόνο, χωρίς να θέλει να επισπεύδει την ανάπτυξη, αλλά και 
χωρίς να χάνει τη σωστή στιγµή. Αυτή η υποµονή απαιτεί φυσικά, σ' ένα 
µεγάλο βαθµό, το ξεπέρασµα του εαυτού µας. Ο υποµονετικός πρέπει να 
έχει µάθει να αφήνει κατά µέρος την προσωπική του θέληση και να αφήνει 
στην ανάπτυξη το δικό της χρόνο. 

Μια τέτοια υποµονή είναι όµως δυνατή µόνο στον άνθρωπο, που πέρα 
απ' όλα τα επί µέρους επεισόδια και τις απογοητεύσεις, νιώθει σιγουριά, 
γιατί σε τελευταία ανάλυση νιώθει να τον γεµίζει µια ακατάλυτη εµπιστοσύ-
νη απέναντι στον κόσµο και στη ζωή, που σ' αυτή εντάσσεται η κάθε επί 
µέρους ενέργεια του. Μια τέτοια ύστατη υπαρξιακή εµπιστοσύνη είναι η 
απαραίτητη βάση κάθε αγωγής, που χωρίς αυτή, η τελευταία θα 'πεφτε στο 
κενό χωρίς καµιά ελπίδα. Μόνον όποιος είναι ο ίδιος ασφαλής πάνω σ' αυτή 
τη βάση, µπορεί και να παιδαγωγεί µε το σωστό τρόπο. 
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