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1. Η εναρµόνιση µε το κύλισµα του χρόνου 

Κατά τη θεώρηση του χρόνου δεν επιτρέπεται επίσης να ξεκινούµε από 
τον αντικειµενικό χρόνο, που µετριέται µε τα ρολόγια, αλλά από τον συγκε-
κριµένο τρόπο, που ο άνθρωπος γνωρίζει το χρόνο στη ζωή του" γιατί από 
την εποχή του Bergson γνωρίζουµε, ότι ο χρόνος που βιώθηκε µε συγκεκρι-
µένο τρόπο αποκλίνει από αυτόν που µετριέται µε τα ρολόγια και ότι διαφέ-
ρει ανάλογα µε την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου που τον έζησε. Κυλάει 
αργά σε περίπτωση αναµονής γεµάτης φόβο ή θανάσιµης πλήξης, εξαφα-
νίζεται γρήγορα στο ευχάριστο παιχνίδι και στην καρποφόρα δραστηριότητα 
και φαίνεται ότι εξαφανίζεται εντελώς σε στιγµές υπέρτατης ευτυχίας. Και 
ποικιλόµορφος είναι πάλι ο τρόπος, που ο άνθρωπος αντιµετωπίζει το 
χρόνο: ∆ιαφέρει, αν αυτός προσπαθεί να τον χρησιµοποιεί µε σύνεση ή τον 
αφήνει να κυλάει απερίσκεπτα, αν ζει επιπόλαια µόνο µε το σήµερα ή αν 
αντικρύζει το µέλλον γεµάτος περίσκεψη και προσπαθεί να προσαρµοστεί 
σε ό,τι αυτό φέρνει. Εποµένως δηµιουργείται το ερώτηµα για τη σωστή 
αντιµετώπιση του χρόνου και απ' αυτό προκύπτει άµεσα ένα παιδαγωγικό 
έργο θεµελιώδους σηµασίας.1 Σ' αυτό το σηµείο επιβάλλεται να γίνει διάκρι 
ση ανάµεσα σε διάφορες απόψεις, που κάθε µια τους πρέπει να τη δούµε 
χωριστά. 

Αρχικό ο χρόνος εµφανίζεται σαν ένα είδος υλικού (Stoff), γιατί κυριο-
λεκτικά επιδέχεται υποδιαιρέσεις και µπορεί σκόπιµα να χρησιµοποιηθεί. Ο 
χρόνος είναι χρήµα, είπε κάποιος οξύνοντας αυτή την άποψη. Ο άνθρωπος 
πρέπει να µάθει να χρησιµοποιεί σωστά το χρόνο του, να τον εξοικονοµεί 
έξυπνα, διαφορετικά του ξεγλυστρά µέσα από τα χέρια του και ποτέ δεν 
ανταπεξέρχεται στις υποθέσεις του. Αναφέρεται σχετικά στο "Faust": «Α-
ξιοποιείστε το χρόνο, κυλάει τόσο γρήγορα· και όµως η τάξη σας διδάσκει 
να κερδίζετε χρόνο».2 

Όµως η υπερβολικά αγχώδης προσοχή στο κύλισµα του χρόνου προξε-
νεί από την πλευρά της µόνο βιασύνη και ανησυχία στην ανθρώπινη ζωή. Ο 
άνθρωπος δεν έχει πια την ησυχία να χρονοτριβεί σε µια ασχολία του παρό-
ντος, γιατί κιόλας τον πιέζει αυτό που πρόκειται να 'ρθεί· τον κυνηγούν η 
µια εργασία µετά την άλλη και έτσι πραγµατικά δεν έχει ποτέ χρόνο. Η ίδια η 
χρήση της γλώσσας είναι χαρακτηριστική. Πώς είναι δυνατό να έχει ο άν-
θρωπος χρόνο ή να µην έχει καθόλου χρόνο, όταν η ζωή του από τη φυσική 
βέβαια σκοπιά της εκτείνεται µέσα στην ίδια κανονική ροή του χρόνου; 
Είναι σαφές ότι πρόκειται για τη σωστή αντιµετώπιση του χρόνου (das 

                                                           
* Die originale Paginierung des Erstdrucks ist belassen. 
1 Πρβλ. γι' αυτό το κεφάλαιο γενικά: OTTO FRIEDRICH BOLLNOW. Das Verhältnis zur Zeit. 
Ein Beitrag zur pädagogischen Anthropologie. Anthropologie und Erziehung, τόµος 29ος, 
Heidelberg 1972. 
2 JOHANN WOLFGANG GOETHE. Faust. Gedenkausgabe. Εκδ. από τον Ε. Beutler, Zürich 
1949 ff., 5ος τόµος, σ. 200. 
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richtige Verhältnis zur Zeit) ή καλύτερα για τη σωστή αυτό-ένταξη (das 
richtige Sicheinfügen) µέσα στη ροή του χρόνου, που είναι ανεξάρτητη 
από τον άνθρωπο, κάτι το δεδοµένο γι' αυτόν. 

Αυτή η σωστή αντιµετώπιση µπορεί κατά δύο τρόπους να διαταραχθεί. 
Ο ένας είναι, όταν ο άνθρωπος από οκνηρία ή αµέλεια δεν ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις του χρόνου, όταν δεν έχει ετοιµάσει έγκαιρα την εργασία 
του ή καθυστερεί σε συγκεκριµένες συναντήσεις (έναρξη της εργασίας, ανα-
χώρηση ενός τραίνου κλπ.). Όταν εξάλλου δεν έχει χαθεί ανεπανόρθωτα η 
δυνατότητα να προλάβει, προκύπτει η υποχρέωση να αναπληρωθεί το χαµέ-
νο µε τον πολλαπλασιασµό των κόπων και επειδή αυτό είναι δυνατό µόνο σε 
περιορισµένη κλίµακα, εύκολα ξεγλιστράει στη συνέχεια ο άνθρωπος στο 
αντίθετο σχήµα, δηλ. να αποτύχει όσον αφορά την κατάλληλη αντιµετώπιση 
του χρόνου. Κάτω από την πίεση αυτού που αµελήθηκε γίνεται βιαστικός 
και ανυπόµονος, επίσης γίνεται σε λίγο περισσότερο αµελής και εποµένως 
τίθεται σε κίνδυνο το έργο που έχει αρχίσει, γιατί κάθε εργασία απαιτεί 
ρυθµό ανάλογο προς αυτή. Έτσι ο άνθρωπος βρίσκεται σε σύγχυση καθώς 
αντιµετωπίζει το χρόνο. 

Μετά απ' όλα αυτά είναι δυνατό να προσδιοριστεί η σωστή αντιµετώ-
πιση του χρόνου και µε την καταφατική της έννοια: Πρόκειται για το εξής: 
Να ζει κάποιος σε πραγµατική αρµονία µε το χρόνο, αποφεύγοντας τη 
βιασύνη και την αργοπορία, χωρίς να βρίσκεται από αµέλεια πιο πίσω από 
τις απαιτήσεις της εργασίας, αλλά και χωρίς να θέλει ανυπόµονα να βιάζει 
εκ των προτέρων την πορεία της. Αυτό φαίνεται πως είναι πιο απλό, όταν ο 
άνθρωπος, ως το υποκείµενο που πράττει, µπορεί να προσδιορίζει το ρυθ-
µό των πράξεών του. Γίνεται όµως πολύ πιο δύσκολο, όταν αυτός επιχειρεί 
την πραγµατοποίηση ενός γίγνεσθαι, που δεν υπόκειται στις δυνάµεις του, 
όπως στην περίπτωση µιας οργανικής ανάπτυξης (για παράδειγµα της ωρί-
µανσης ενός καρπού ή της ανάπτυξης ενός παιδιού) ή ενός ευρύτερου πολι-
τικού γίγνεσθαι (για παράδειγµα ενός πολέµου, που τον ζει ο ίδιος). Σ΄ 
αυτές τις περιπτώσεις πρέπει ο άνθρωπος να µάθει να αφήνει σ' αυτό το 
γίγνεσθαι το δικό του χρόνο, χωρίς να θέλει διαρκώς να βιάζει προς τα 
µπρος. 

Η µεγάλη αρετή κατά την αντιµετώπιση του χρόνου είναι η υποµονή 
(die Geduld), που είναι κάτι διαφορετικό απ' την απλή αδιαφορία· πιο 
σωστά είναι η ικανότητα να ζει κάποιος αρµονικά µε αυτό που τείνει να 
εξελιχθεί σύµφωνα µε τη δική του νοµιµότητα, παραιτούµενος από την 
προσπάθεια να σπρώχνει αυθαίρετα τα πράγµατα προς τα µπρος. Μπορού-
µε επίσης να πούµε σε πιο απλή γλώσσα: να ζει σε αρµονία µε το χρόνο. Ο 
υποµονετικός άνθρωπος είναι σε θέση χωρίς ανυποµονησία να αφήνει όλα 
εκείνα τα χρονικά περιθώριο που απαιτούνται για την ολοκλήρωση κάθε 
γίγνεσθαι που τον αφορά, αλλά συγχρόνως και ο ίδιος, όσον αφορά τις δικές 
του πράξεις, παρέχει τον ανάλογο χρόνο χωρίς απληστία και χωρίς σπατάλη. 
Με ποιο τρόπο η υποµονή είναι η πιο µεγάλη αρετή του παιδαγωγού το 
έχουµε κιόλας θίξει σε προηγούµενη θέση.3ί 

Η ικανότητα του να αφήνει κάποιος στον εαυτό του και στους άλλους 

                                                           
3 Πρβλ. BOLLNOW. Die pädagogische Atmosphäre, όπου αναφέρθηκε, σ. 56 κ.ε. 
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τον απαραίτητο χρόνο, είναι δυνατό να προσδιοριστεί µε µια πολύ ωραία 
παλιά λέξη, που χρησιµοποιήθηκε ήδη από τους µυστικιστές, ως ηρεµία (die 
Gelassenheit).4 Εκφράζει την κατάσταση, που ο άνθρωπος παραµερίζει 
την προσωπική του θέληση και επεµβαίνει πάνω στο χρόνο µε το σωστό 
τρόπο. Βρίσκει έτσι την εσωτερική του ησυχία και σιγουριά σε εναρµόνιση 
µε το χρόνο. Ο παιδαγωγός Ballauff στη «Συστηµατική Παιδαγωγική» του 
επεξεργάστηκε αυτή την πλευρά πολύ πειστικά: Ηρεµία σηµαίνει «το να 
αφήνει κάποιος τον ίδιο τον χρόνο να υπάρχει»,5 «να τον αφήνει να διαρ-
κεί»,6 «να αφήνει να επέλθει ο κατάλληλος χρόνος»,7 σε κάθε επί µέρους 
ασχολία. Έτσι αποκτά η αγωγή σχετικά µε τη σωστή συµπεριφορά προς το 
χρόνο, τον πιο ψηλό προορισµό της. 

2. Οι διάφορες µορφές της πλήρωσης 

Ο χρόνος όµως δεν είναι ένα ρεύµα που κυλάει σταθερό. Αυτό µάλιστα 
φαίνεται προπαντός όταν κάποιος προσέξει ότι ανάλογα µε τις περιστάσεις 
ρέει άλλοτε γρηγορότερα και άλλοτε πιο αργά. Έχει επίσης µέσα του µια 
δική του διάρθρωση και µάλιστα τέτοια, που δεν εξαρτάται κυρίως από τον 
άνθρωπο, αλλά βασίζεται στο ίδιο το γίγνεσθαι. Ο χρόνος είναι πάντοτε 
χρόνος για κάτι το συγκεκριµένο, δηλ. εκείνη η συγκεκριµένη χρονική στιγ-
µή, που κατ' αυτή αντιλαµβάνοµαι παρόντα τον εαυτό µου, θέτει ορισµένες 
απαιτήσεις στις πράξεις µου και έτσι αποκλείει άλλες δυνατότητες αυτού, 
που εγώ ίσως θα έκανα ευχαρίστως. 

Ήδη, η εναλλαγή ηµέρας και νύχτας, αλλά επίσης και αυτή των εποχών 
και επιπλέον και αυτή της υπερατοµικής τάξης στη ζωή που από κοινού 
ρυθµίζεται από τους ανθρώπους, προϋποθέτει ότι κάθε χρονική στιγµή 
είναι πάντοτε χρόνος για κάτι το συγκεκριµένο, που πρόκειται να γίνει κατά 
τη διάρκειά του. Ήδη η αγωγή του νεογέννητου παιδιού αρχίζει µε την 
ένταξη στον περιοδικά διαρθρωµένο χρόνο. Αυτό µαθαίνει µε τον εθισµό, 
πότε είναι χρόνος για ύπνο και για ξύπνιο, για φαγητό κλπ. Αλλά µε τον ίδιο 
τρόπο είναι διαρθρωµένη επίσης και η ζωή του ενήλικα: Είναι χρόνος εργα-
σίας, χρόνος φαγητού, ελεύθερος χρόνος, χρόνος για ύπνο κλπ. Κάθε χρό-
νος, κατά ένα εκ των προτέρων δοσµένο τρόπο, είναι χρόνος για κάτι και ο 
άνθρωπος πρέπει να µάθει να προσαρµόζεται µε το σωστό τρόπο σ' αυτό 
το ρυθµό και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, που πηγάζουν απ' αυτόν. 

∆εν πρόκειται όµως µόνο για την τάξη της χρονικής διαδοχής, που στα 
πλαίσιά της οι διάφορες εργασίες πρέπει να επιχειρούνται, αλλά επίσης ο 
ίδιος ο χρόνος και ο ανάλογος τρόπος πλήρωσής του αλλάζουν σύµφωνα µε 
το είδος της δραστηριότητας που τον γεµίζει. Είναι άλλος κατά την εντατική 
εργασία και άλλος κατά τον ελεύθερο χρόνο. Κατά την εργασία συµβαίνει το 
εξής: Κρατάει κάποιος έντονα µπροστά στα µάτια του το τέλος της ολοκλη-
ρωµένης εργασίας και συνειδητά κατευθύνεται προς αυτό. Είναι ένας χρό-
νος που τείνει ενεργητικά προς τα µπρος και που κατά τη διάρκειά του ο 
άνθρωπος µε τη δραστηριότητά του βρίσκεται σε ένταση. Αντίθετα ο ελεύ- 

                                                           
4 Πρβλ. Wesen und Wandel der Tugenden, όπου παραπάνω, σ. 115 κ.ε. 
5 THEODOR BALLAUFF. Systematische Pädagogik, Heidelberg 1962, σ. 150. 
6 BALLAUFF, όπου αναφέρθηκε, σ. 156. 
7 BALLAUFF, όπου αναφέρθηκε, σ. 160. 
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θέρος χρόνος είναι απαλλαγµένος από την τάση που ωθεί προς τα µπρος. 
Στηρίζεται στον εαυτό του. Εδώ µπορεί ο άνθρωπος να πει στη συγκεκριµένη 
στιγµή αυτό που απαγορεύεται να πει κατά τη διάρκεια της εργασίας: 
«Μείνε λοιπόν, είσαι τόσο ωραία!»8 Εποµένως και οι δυο µορφές προβάλλουν 
στον άνθρωπο εντελώς διαφορετικές απαιτήσεις: Η µια εξαναγκάζει τον 
άνθρωπο να έχει στραµµένη την προσοχή του στο χρόνο και να τον αξιοποιεί 
ευσυνείδητα, η άλλη όµως όχι µόνο επιτρέπει, αλλά και απαιτεί απ' αυτόν να 
ελευθερώνεται από την πίεση του χρόνου, ακόµη και να τον σπαταλά 
ανέµελα. Και όπως ο άνθρωπος χρειάζεται έναν ιδιωτικό χώρο,. που να 
µπορεί σ' αυτόν να αποσύρεται από την κοινή δηµόσια ζωή, έτσι χρειάζεται 
επίσης κάποιον ελεύθερο χρόνο, που να ανήκει µόνο σ' αυτόν και που γι' 
αυτόν δεν χρειάζεται να δώσει λογαριασµό σε κανένα. Η υγεία της ζωής του 
εξαρτάται από τούτο, ότι δηλ. αυτός έχει παράλληλα µε το χρόνο της 
εργασίας που πιέζει σταθερά προς τα µπρος, και έναν τέτοιο ελεύθερο χρόνο 
ανάπαυλας. Αποτελεί ένα επιπλέον σηµαντικό χρέος της αγωγής .για τη 
σωστή συµπεριφορά προς το χρόνο το να τον εξοικονοµεί κάποιος µέσα στο 
σηµερινό χρόνο, που προβάλλει ολοκληρωτικές απαιτήσεις και να τον 
διατηρεί· το να αφυπνίσει επίσης κάποιος µέσα στον ίδιο τον εαυτό του τη 
συνείδηση της σπουδαιότητας του ελεύθερου χρόνου και του σωστού 
τρόπου της πλήρωσής του. 

Αυτή όµως η διάκριση ανάµεσα στην εργασία και στην ελεύθερη απα-
σχόληση είναι µόνο µια πρώτη αρχή· αντίθετα, η κατάσταση κατά την πραγ-
µατική αντιµετώπιση του χρόνου είναι ουσιαστικά πιο περίπλοκη. Η κατά-
σταση είναι εξάλλου διαφορετική σε στιγµές που παίρνονται κρίσιµες απο-
φάσεις, που κατ' αυτές ολόκληρη η δύναµη της ύπαρξης συµπυκνώνεται 
στη µια αυτή στιγµή· µέσα στο ανεπιφύλακτο του ριψοκινδυνεύµατοςη ίδια 
η στιγµή παίρνει έναν απόλυτο χαρακτήρα, που ξεφεύγει από τη σταθερή 
ροή του χρόνου. Η κατάσταση είναι διαφορετική κατά την πραγµατοποίηση 
της απόφασης που πάρθηκε κάποτε. ∆ιαφέρει πάλι κατά την πραγµατο-
ποίηση πολιτικής πράξης, µια κι αυτή απαιτεί µε την προσήλωση στον επι-
διωκόµενο σκοπό µια πολύ µεγαλύτερη ευελιξία, µια καραδόκηση της κα-
τάλληλης ώρας και ένα τράνταγµα µέσα στη ροή του χρόνου. Ο Haeuptner 
έχει επεξεργαστεί την «τοξοειδή», την «καµπύλη» δοµή της ιστορικής στιγ-
µής.9 Και είναι πάλι διαφορετική κατά την ώρα της µεγάλης ευτυχίας, που 
φέρνει πληρότητα και που µέσα της ο άνθρωπος ξεχνά εντελώς το χρόνο 
και πιστεύει πως πέφτει µέσα στις «πηγές της αιωνιότητας» (Nietzsche).10 

Όλα αυτά δεν µπορεί να αναλυθούν περισσότερο σ' αυτή τη θέση, 
είναι όµως πλέον φανερό το χρέος που πηγάζει από δω: ∆εν υπάρχει µία 
µόνο ενιαία µορφή της σωστής αντιµετώπισης του χρόνου, αλλά πολύ δια-
φορετικές και εν µέρει αντίθετες µορφές. Το θέµα είναι το εξής: Να µην 
απολυτοποιείται καµιά απ' αυτές τις µορφές και καµιά να µην παραγκωνί-
ζεται· αντίθετα, κάθε µια απ' αυτές τις µορφές σε σωστή αναλογία να µπο-
ρεί να απολαµβάνει τα δικαιώµατά της, έτσι ώστε όλες αυτές να οδηγούν µε 
τη γεµάτη νόηµα συνεργασία τους στην αληθινή πληρότητα της ζωής. 

                                                           
8 GOETHE. Faust, όπου παραπάνω. 
9 GERHARD HAEUPTNER. Verhängnis und Geschichte. Ein geschichtsphilosophischer 
Versuch, Meisenhain/Glan 1956. 
10 FRIEDRICH NIETZSCHE. Zarathustra. Klassiker-Ausgabe VI 402. Πρβλ. BOLLNOW. Das 
Wesen der Stimmungen. 4η έκδοση 1968. σ. 219 κ.ε. 
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3. Η αντιµετώπιση του παρελθόντος 

Για µια ακόµη φορά πρέπει να διευρύνουµε τον τρόπο θεώρησης. Το 
ζήτηµα δεν είναι µόνο να γεµίζει κάποιος σωστά το παρόν. Οι σχέσεις προς 
το µέλλον και προς το παρελθόν ανήκουν επίσης στη συνολική δοµή της 
ανθρώπινης χρονικότητας. Συγχρόνως υπάρχει η µεγάλη διαφορά ότι τα 
γεγονότα του παρελθόντος είναι καθορισµένα. Ο άνθρωπος δεν µπορεί να 
τα µεταβάλει σύµφωνα µε τη θέλησή του, παρά µόνο να τα αντιµετωπίσει 
διαφορετικά. Τα γεγονότα του µέλλοντος, αντίθετα, εξαρτώνται κατά µεγά-
λο µέρος από την ελεύθερη βούλησή του. Η αντιµετώπιση του παρελθόντος 
έχει γίνει κιόλας αντικείµενο βαθιάς µελέτης στη µέχρι τώρα βιβλιογραφία.11 

Περιορίζοµαι εποµένως σε µερικές διαφωτιστικές υποδείξεις. 
Ήδη ο Nietzsche στη «∆εύτερη αναχρονιστική θεώρηση» «της ωφέ-

λειας και της βλάβης της ιστορίας στη ζωή» έχει επιστήσει την προσοχή στην 
ιδιαίτερη προβληµατική της µνήµης: Σε διάκριση προς τα ζώα, που προσα-
νατολίζονται εξ ολοκλήρου στο παρόν, ο άνθρωπος θυµάται το παρελθόν 
του, και υπάρχει ο κίνδυνος οι κακίες του παρελθόντος, που ανακαλούνται 
στη µνήµη, να καταπνίξουν τη δηµιουργική ζωή του παρόντος. Επιπλέον, 
τόνισε και την αναγκαιότητα της λήθης και απαίτησε µια πραγµατική ισορ-
ροπία ανάµεσα στη µνήµη και τη λήθη. 

Το ερώτηµα όµως είναι, κατά πόσο µια τέτοια σκόπιµη λήθη είναι εξ 
ολοκλήρου δυνατή, και εάν αυτό είναι δυνατό, µήπως αποτελεί µια ανάλογη 
µορφή απελευθέρωσης από την πίεση ενός ενοχλητικού παρελθόντος. Η 
ψυχανάλυση έχει λοιπόν διδάξει ότι µια τέτοια «απώθηση» ("Verdrängen") 
ορισµένων αναµνήσεων είναι δυνατή πέρα για πέρα, τουλάχιστον ως δρα-
στηριότητα της ασυνείδητης ψυχικής ζωής, µα και ότι αυτές οι απωθηµένες 
αναµνήσεις δεν εξαφανίζονται απλά, αλλά ότι µέσα στο ασυνείδητο συνεχί-
ζουν να δρουν µε τη µορφή των ονοµαζόµενων "Komplexe" και επεµβαί-
νουν κατά την πορεία της υπόλοιπης ζωής ταράζοντάς την ολέθρια. Ο Hae-
uptner έκανε λόγο εδώ για "Zeitkonserven" («χρονικές κονσέρβες»), που 
παραµένουν εκτοπισµένες από την παραπέρα εξέλιξη και σαν «πλανητικοί 
λίθοι» αναπτύσσουν µια ανεξάρτητη από τη συνείδηση, καθαρά µηχανική 
νοµιµότητα, που στρέφεται ενάντια στη ζωή και οδηγεί σε ασθένειες και 
συχνά στον όλεθρό της.12 

∆εν είναι δυνατό να παρακολουθήσουµε εδώ αυτές τις ενδιαφέρουσες 
παθολογικές εξελίξεις. Σ' αυτή τη θέση αυτές απλώς χρησιµεύουν στο να 
κάνουν, µε τις αποκλίσεις τους, µε τη λαθεµένη µορφή τους, να φανεί πιο 
ξεκάθαρα η υγιής περίπτωση: Το παρελθόν δεν είναι καµιά σταθερή υπό-
σταση, που θα µπορούσε κάποιος ή να την κρατήσει στη µνήµη του ή να την 
ξεχάσει, αλλά ένα τµήµα της ζωής που λογικά συλλαµβάνεται µαζί µ' αυτή 
την ίδια µέσα στα πλαίσια µιας διαρκούς ανάπτυξης. Συνεχώς υπόκειται 
στην απόφαση της στιγµής µετέωρη δυνατότητα να προσχωρεί σε χειροπια-
στή πραγµατικότητα· ό,τι όµως µ' αυτό τον τρόπο εισχώρησε στο παρελθόν 
ως γεγονός που δεν ξαναεπιστρέφει, απαιτεί από τον άνθρωπο µια διαρκή 
ανάλυση· πρέπει δηλαδή αυτός απέναντί του να παίρνει υπέθυνα θέση, να 

                                                           
11 Πρβλ. τη συνοπτική παρουσίαση στον GERHARD PFAHLER. Der Mensch und seine 
Vergangenheit, Stuttgart 1950. 
12 GERHARD HAEUPTNER. Über die Zeitkonserve und das Problem des Revenant (1949). 
Τώρα στο: GERHARD HAEUPTNER. Studien zur geschichtlichen Zeit. Gesammelte 
Aufsätze. Forschungen zur Pädagogik und Anthropologie, 10ος τόµος, Tübingen 1970, σ. 1 
κ.ε. 
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το δέχεται και να το συµπεριλαµβάνει στη ζωή που ζει. Ο Heidegger µιλά µε 
αναφορά στον Kierkegaard για µια «αποδοχή» ("Übernehmen") της κλη-
ρονοµιάς, που µεταβιβάστηκε από το παρελθόν, πράγµα που είναι συχνά 
τόσο βαρύ για τον άνθρωπο ώστε να παίρνει γι' αυτόν την µορφή υποχρέω-
σης. 

Κατ' αυτήν όµως την διαρκή ανάλυση αλλοιώνεται ταυτόχρονα το πα-
ρελθόν και αποκτά, µε την επεξεργασία που υφίσταται, νέο και βαθύ νόη-
µα. Ιδιαίτερα ο Dilthey στην ανάλυση του κόσµου της ιστορίας έχει επεξερ-
γαστεί το πώς αυτό που είναι παρελθόν εξαρτάται ταυτόχρονα από τον 
τρόπο που γίνεται αποδεκτό από το παρόν, από τον τρόπο που ερµηνεύε-
ται και µε αυτή την ερµηνεία παίρνει νέα µορφή.13 Κάθε µεγάλο έργο της 
ιστορίας -για παράδειγµα κάθε σπουδαίο λογοτέχνηµα- είναι στο περιεχό-
µενό του ανεξάντλητο, επειδή διαµέσου της ερµηνευτικής του παρόντος 
µπορούν πάντοτε να γίνονται ορατές νέες πλευρές του και έτσι µπορεί στο 
νόηµα του σταθερά να πολλαπλασιάζεται. Με αυτό τον τρόπο πάντοτε ανα-
πτύσσονται από την ενασχόληση µε το παρελθόν νέες δυνάµεις για το πα-
ρόν και µε αυτή την έννοια το παρελθόν όχι µόνο δεν είναι βάρος, που 
πρέπει κάποιος να «καταδαµάσει», αλλά συγχρόνως είναι η βάση που βαστά-
ζει και καθιστά δυνατή τη ζωή στο παρόν. 

Έτσι εξελίσσεται η ανθρώπινη ζωή µέσα απ' τη διαρκώς προωθούµενη 
συζήτηση µε το παρελθόν, τόσο της ατοµικής ζωής του καθενός όσο επίσης 
και της υπερατοµικής του ιστορικού παρελθόντος. Η σωστή αντιµετώπιση 
του παρελθόντος σηµαίνει εποµένως τη συνεχώς µεταβαλλόµενη, ως προς 
την ερµηνεία της, αποδοχή της περασµένης ζωής µέσα στη ζωή του παρό-
ντος. 

4. Ο προ - σχεδιασµός του µέλλοντος 

Αντιθέτως, εντελώς διαφορετικές υποχρεώσεις δηµιουργεί η συµπερι-
φορά προς το µέλλον. Σύµφωνα µε µια πολύ επιτυχηµένη διατύπωση ο 
άνθρωπος είναι ένα ον του µέλλοντος. Σε κάθε στιγµή του παρόντος, µε την 
ικανότητα να συγκεντρώνει την προσοχή του, πάντοτε βρίσκεται κιόλας 
πέρα απ' αυτή τη δεδοµένη στιγµή κοντά σ' αυτό που πρόκειται ή θα 
µπορούσε να επακολουθήσει. Με το να προσδοκά και να υποπτεύεται, µε 
το να ελπίζει και να εύχεται, µε το να προγραµµατίζει και να προδιαγράφει 
προωθείται πέρα από το παρόν και ασχολείται µε το µέλλον. Σε αντίθεση 
όµως προς το παρελθόν, το µέλλον δεν είναι ακόµη σταθερό, αλλά εξαρτά-
ται κατά µέγα µέρος από τη συµπεριφορά του ίδιου του ανθρώπου. Το 
µέλλον δεν είναι ακόµη αποφασισµένο και γι' αυτό το λόγο προκύπτει εδώ 
το χρέος της υπεύθυνης διαµόρφωσης του δια µέσου του ανθρώπινου πράτ-
τειν. Ο άνθρωπος δεν πρέπει απλοϊκά «να ζει µόνο για το σήµερα», πρέπει 
και οφείλει να αισθάνεται υπεύθυνος για το µέλλον του. Το ερώτηµα όµως 
είναι κατά πόσο το µέλλον είναι διαµορφώσιµο από τον άνθρωπο. 

Το υπεύθυνο προ-δράξιµο του µέλλοντος χαρακτηρίζουµε ως σχεδία- 

                                                           
13 Έτσι όπως αναπτύχθηκε κυρίως στον Dilthey. Πρβλ. OTTO FRIEDRICH BOLLNOW. 
Dilthey, eine Einführung in seine Philosophie, Stuttgart, 3η έκδ. 1967, σ. 121 κ.ε. 
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σµό (Planung). Έτσι οξύνεται το ερώτηµα σχετικά µε την ουσία και τα όρια 
του ανθρώπινου προσχεδιασµού. Ο όρος του προσχεδιασµού έχει διαµορ-
φωθεί πραγµατικά σε λέξη-κλειδί του καιρού µας, ως έκφραση της σύγχρο-
νης επιστηµονικής στάσης. Γίνεται λόγος για οικονοµικό προγραµµατισµό 
(Wirtschaftsplanung), σχέδιο πόλεως (Stadtplanung), εκπαιδευτικά προ-
γράµµατα (Bildungsplanung) κ.ά. Τόσο µεγάλη σηµασία έχει το να συλλάβει 
κάποιος µε κριτικό βλέµµα τις δυνατότητες του σχεδιασµού. Και εδώ 
χαρακτηριστικό είναι ότι η λέξη Plan (=σχέδιο), που προέρχεται από τη 
λατινική λέξη planum=eben (δηλ. επίπεδο), αρχικά είναι µια έννοια χώρου, 
το πλάνο ως σχεδιάγραµµα ενός κτιρίου, µιας πόλης κλπ., και απ' αυτό 
γίνεται στη συνέχεια µεταφορά στη χρονική ροή της πραγµατοποίησης του, 
που έπειτα επιτυγχάνεται σύµφωνα µε το προδιαγραµµένο σχέδιο, δηλ. "-
planmässig" («σύµφωνα µε το πρόγραµµα»). 

Έτσι, ταυτόχρονα, έχει δηλωθεί κάτι το ουσιώδες σχετικά µε την προ-
γραµµατισµένη εκτέλεση ενός σχεδίου. Από το σχέδιο, για παράδειγµα το 
σχεδιάγραµµα ενός υπό ανέγερση κτιρίου, προκύπτουν οι οδηγίες για την 
εκτέλεση, που πρέπει να επιτευχθεί «σύµφωνα µε το σχέδιο». Ό,τι βρίσκε-
ται σχεδιασµένο πάνω στην επίπεδη επιφάνεια του χώρου παραστατικά το 
ένα πλάι στο άλλο (nebeneinander), µετατρέπεται σε µια χρονική διαδοχή 
(ein zeitliches Nacheinander). Επιπλέον όµως, πρέπει και ο ίδιος ο χρόνος 
κατά ένα εντελώς συγκεκριµένο τρόπο να γίνεται κατανοητός. Πρέπει να 
παρουσιάζεται το ίδιο παραστατικά, όπως ο χώρος. Υπάρχει εποµένως ένα 
πρωταρχικό «χωρικώς σκέπτεσθαι» (ein primär räumliches Denken), που 
µεταφέρεται στη συνέχεια σε γίγνεσθαι µέσα στο χρόνο (das zeitliche Ge-
schehen). Γνωρίζουµε όµως από τον Bergson, πόσο προσεκτικός πρέπει 
να είναι κάποιος γενικά µε µια τέτοια «χωροποίηση» ("Verräumlichung") 
της αντίληψης του χρόνου. 

Για να µπορεί η πραγµατοποίηση ενός έργου να επιτύχει «σύµφωνα µ' 
ένα σχέδιο», πρέπει το σχέδιο από τα πριν να είναι έτοιµο και ολοκληρωµέ-
νο. Η τελειότητα του σχεδίου είναι η προϋπόθεση για την απρόσκοπτη 
εκτέλεση. Το σχέδιο (όταν είναι καλό) υπάρχει απ' την αρχή σταθερό. Αυτό 
που συµβαίνει µέσα στο χρόνο, είναι απλά η βαθµιαία πραγµατοποίηση 
αυτού που είχε κιόλας ολοκληρωθεί προηγουµένως στη σκέψη. Εάν το σχέ-
διο είναι επιτυχηµένο, δεν επιτρέπεται να παρουσιαστεί τίποτε το νέο και 
το απροσδόκητο. Κινούµαστε, όσο ισχύει το πρόγραµµα, µέσα σ' ένα κόσµο 
ορατό µε µια µατιά, που µπορούµε εύκολα να τον εκτιµήσουµε. Με λίγα 
λόγια, σε έναν κόσµο κλειστό. Και αναγκαστικά συνδυάζονται και τα δυο 
µαζί: Τελειότητα του σχεδιασµού και το κλειστό του κόσµου ανταποκρίνο-
νται το ένα στο άλλο. Μόνο εφ' όσον βασικά δεν υπάρχει τίποτε το νέο, 
δηλαδή το απρόβλεπτο, µόνο εφ΄ όσον όλα συµβαίνουν σύµφωνα µε σταθε-
ρούς, γνωστούς σε µας νόµους, είναι εξ ολοκλήρου δυνατός ένας αξιόπιστος 
προσχεδιασµός. 

Αυτό όµως σηµαίνει ταυτόχρονα και το αντίστροφο: Αν αυτός ο προ-
σχεδιασµός προσκρούει σε όρια, και µάλιστα σε τέτοια, που δεν ανάγονται 
µόνο στην αµέλεια του ανθρώπου που έκανε το σχέδιο, τότε βρισκόµαστε 
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αντιµέτωποι µε τα όρια του προβλέψιµου (das Voraussehbare) και του 
διαθέσιµου (das Verfügbare) σε µας, µέσα στο µέλλον. Και πράγµατι, τέτοια 
όρια υπάρχουν. Ολοένα ο άνθρωπος αποκτά την εµπειρία ότι υπεισέρχο-
νται απρόβλεπτα γεγονότα, που καταστρέφουν κάθε προσχεδιασµό. Ήδη 
ο Brecht ειρωνεύεται σχετικά στην "Dreigroschenoper": «Ναι, κάνε µόνο 
ένα σχέδιο, γίνε µόνο ένα µεγάλο φως! Και µετά κάνε αµέσως ένα δεύτερο 
σχέδιο! Και τα δυο τους δεν σε κάνουν να προχωρήσεις».14 ∆εν σκέπτοµαι 
όµως εδώ τόσο πολύ τα µικρά, κατά κάποιο τρόπο τεχνικά εµπόδια, που θα 
µπορούσε να συναντήσει ο άνθρωπος όταν αλλάζει το πρόγραµµά του ή το 
αντικαθιστά µε την επεξεργασία ενός νέου προγράµµατος. Αναφέροµαι 
προπαντός στα µεγάλα, µοιραία γεγονότα, όπως είναι φυσικές καταστρο-
φές ή εκρήξεις πολέµων, αλλά και στην ασθένεια και στο θάνατο, που 
µπορεί σε κάθε στιγµή να τον βρουν. Σ' αυτές τις περιπτώσεις όχι µόνο 
αποτυγχάνει και το πιο προσεγµένο σχέδιο, αλλά, πέρα απ' αυτό, ο τρόπος 
σκέψης κατά το σχεδιασµό (das Planungsdenken) έχει κάνει τον άνθρωπο 
τυφλό απέναντι στην τόση ανησυχία και ανασφάλεια που επικρατεί στον 
κόσµο µας. Όµως αυτές εισβάλλουν κατά πάνω µας στα όρια των δυνατοτή-
των του προγραµµατισµού τόσο ισχυρά, γιατί ο τρόπος του σκέπτεσθαι 
κατά τον προγραµµατισµό, προσπαθώντας να ανάγει όλη τη ζωή στο υπολο-
γίσιµο (das Berechenbare) µας έχει εµποδίσει να αντιµετωπίζουµε το ενδε-
χόµενο του ανυπολόγιστου (das Unberechenbare) και να προετοιµαζόµα-
στε κατάλληλα µέσα µας για τις πιθανότητες µιας σκληρής µοίρας, που 
µπορεί να µας βρει. Προκύπτει το ερώτηµα: Τι µπορεί να κάνει ο άνθρωπος 
ώστε να αντιµετωπίζει σωστά αυτές τις µοιραίες και απειλητικές δυνατότη-
τες του µέλλοντος; Εφόσον η αγωγή γενικά είναι καθοδήγηση για τη σωστή 
συµπεριφορά µπροστά στα αποφασιστικά ερωτήµατα της ζωής, δεν είναι 
δυνατό να προσπερνά ένα τόσο σηµαντικό ερώτηµα. 

5. Η ελπίδα (Die Hoffnung) 

Από τη σκοπιά του χρόνου επαναλαµβάνεται εδώ το ερώτηµα που συ-
ναντήσαµε κιόλας προηγουµένως στην ανάλυση του υπαρξισµού.15 Η κατα-
φυγή στην έλλειψη προβληµατισµού κατά την εφαρµογή του προγράµµατος 
δεν αποτελεί λύση. Απλώς εγκαταλείπει τον άνθρωπο εξίσου αβοήθητο, 
όταν τον βρίσκουν τα σκληρά χτυπήµατα της µοίρας. Είναι πολύ πιο σωστό 
να παραιτούµαστε τελείως από την ανέµελη σιγουριά και να δεχόµαστε όλη 
την απειλητικότητα της ζωής µε µάτια που βλέπουν όλα τα απρόβλεπτα 
χτυπήµατα της µοίρας. Ο άνθρωπος πρέπει να µάθει να ζει µε την ανασφά-
λεια. Αλλά ακόµη κι όταν ο άνθρωπος πάρει στα σοβαρά αυτή τη σκέψη, 
τότε συνειδητοποιεί πολύ βαθειά µέσα του ότι δεν καταποντίζεται σε άβυσ-
σο, αλλ' ότι, κατά κάποιο τρόπο, ακόµη κι όταν δεν µπορεί να το χωρέσει ο 
νους του, βρίσκει µια σωτήρια διέξοδο. Ο Rilke µίλησε βαθυστόχαστα για 
µια «µεταβολή» ("Umschlag"): γιατί «ο κίνδυνος, το αληθινό ριψοκινδύ-
νευµα του κόσµου στο σύνολό του... µεταβάλλεται σε προστασία, όταν το 

                                                           
14  BERT. BRECHT. Die Dreigroschenoper, στο: Stücke III, Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt a. M. 1962, s. 111. 
15  Πρβλ. πιο πριν, σ. 104. 
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βιώνεις ολοκληρωτικά».16 Ο άνθρωπος αποκτά τότε, όταν παραιτείται από 
τις ίδιες του τις δυνάµεις και εγκαταλείπεται ήρεµος17 στη µοίρα του, κά-
ποια γεµάτη εµπιστοσύνη συµπεριφορά προς το µέλλον, που την χαρακτη-
ρίζουµε ως ελπίδα (Hoffnung) και σ' αυτή τελικά βρίσκουµε το ύστατο 
θεµέλιο της ζωής, που περιβάλλει κάθε σχέδιο και κάθε προσδοκία· δεν 
µπορούµε να οπισθοδροµήσουµε σε µια κατάσταση χωρίς αυτή, γιατί είναι, 
όπως είπε και ο Marcel το «υλικό, που απ' αυτό είναι καµωµένη η ψυχή 
µας».18 (Αν θα µε ρωτούσαν για έναν τελευταίο συνοπτικό τίτλο της φιλοσο-
φίας µου, θα ήθελα να τη χαρακτηρίσω ως φιλοσοφία της ελπίδας (Philoso-
phie der Hoffnung), όπως τον διάλεξε ο Kojima ως τίτλο των παραδόσεών 
µου, που έκανα το 1959 στην Ιαπωνία19 και που επαναλήφθηκε επίσης στη 
µετάφραση στα ισπανικά του έργου µου «Νέα σιγουριά».20 

Αυτός ο ορισµός όµως απαιτεί ταυτόχρονα µια ουσιαστική συµπλήρω-
ση, γιατί θα µπορούσε πολύ εύκολα να παρερµηνευτεί. Θα µπορούσε κά-
ποιος να αντείπει, ότι είναι µια πολύ φτηνή υπεκφυγή για µια υπεύθυνη 
µορφή της ζωής, όταν ο άνθρωπος αφήνεται να εγκαταλειφθεί σε φτηνές 
ελπίδες. Σ' αυτό δίνεται η απάντηση ότι µ' αυτό τον τρόπο δεν αίρεται η 
υποχρέωση για τον υπεύθυνο προσχεδιασµό. Ό,τι µπορεί µε οποιοδήποτε 
τρόπο να προγραµµατίζεται και να προβλέπεται, αυτό ο άνθρωπος οφείλει 
και να το προγραµµατίζει· για πρώτη φορά όµως ξανοίγεται η γενικά παρα-
δεκτή περιοχή της ελπίδας, στα ύστατα όρια αυτού που µπορεί κάποιος να 
φτάσει µε ανθρώπινα µέσα. 

Θα µπορούσε κάποιος να προβάλει σαν δεύτερη αντίρρηση, ότι είναι 
δήθεν ένας φτηνός οπτιµισµός, να εγκαταλείπει κάποιος την εκπλήρωση 
των επιθυµιών και των προσδοκιών του απλά στην ελπίδα. Και σ΄ αυτό θα 
πρέπει να δοθεί η απάντηση, ότι αυτή η ύστατη ελπίδα-στήριγµα δεν έχει 
να κάνει καθόλου, τουλάχιστον µε τις δικές του συγκεκριµένες επιθυµίες 
και προσδοκίες, ούτε µε συγκεκριµένες παραστάσεις, του τι οφείλει να 
επακολουθήσει· πιο σωστά, προβάλλει µόνο σ' αυτόν που έχει µάθει µε το 
πέρασµά του µέσα από µια σκληρή δοκιµασία της ζωής να παραιτείται από 
τις προσωπικές επιθυµίες του και να εγκαταλείπεται εντελώς στο ακαθόρι-
στο µέλλον. Αυτή η ελπίδα τότε µόνο είναι γνήσια όταν έχει απελευθερωθεί 
από όλες τις συγκεκριµένες παραστάσεις αυτού που έρχεται. Αυτή η ύστατη 
ελπίδα είναι στην πραγµατικότητα χωρίς εικόνες (bildlos) και αµέσως πάλι 
νοθεύεται, όταν κάποιος πιστεύει ότι µπορεί να την αδράξει σε συγκεκριµέ-
νες εικόνες.21 

Αυτή η ελπίδα είναι εποµένως µια έσχατη βαθύτατη εµπειρία της ζωής, 
που βρίσκεται ελεύθερη στα βάθη ,της ψυχής του καθενός, εφ' όσον ο 
άνθρωπος έχει µάθει, µε το να παραιτείται από τη σιγουριά του, να εγκατα-
λείπεται γεµάτος εµπιστοσύνη στη ζωή. Θα ήθελα να κάνω λόγο για µια 
µεταφυσική εµπειρία ενός θεµελίου της ζωής, που γίνεται προσιτό στον 
άνθρωπο µε την ελπίδα. Αλλά και αυτή η ελπίδα δεν δίνεται στον άνθρωπο 
ως αυτονόητο απόκτηµα. Όπως το «κατοικείν», έτσι πρέπει ο άνθρωπος 
να µάθει σε πρώτη φάση επίσης το «ελπίζειν» (das Hoffen), και αυτό επι-
τυγχάνεται µόνον όταν παραιτείται από κάθε προσπάθεια για ασφάλεια και 

                                                           
16  RILKE, Werke, όπου αναφέρθηκε, 3ος τόµος, σ. 467. 
17 Πρβλ. παραπάνω, σηµείωση 4. 
18 GABRIEL MARCEL; Sein und Haben,µτφρ. E. Behler, Paderborn 1954, σ. 87. 
19 Philosophie der Hoffnung. Μετάφραση παραδόσεων στην ιαπωνική. Έκδ. από τον 
T. Kojima, Tokyo 1960. 
20 Filosofia de la esperanza, trad. de A. Orias Medina, Buenos Aires 1962. 
21 Πρβλ. OTTO FRIEDRICH BOLLNOW. Die Kraft zu leben. Στο: Bekenntnisse 
unserer Zeit, Gütersloh 1963, ιαπωνική έκδοση. Εκδότης ο K. Suzuki, Tokyo 1967 
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παραδίδεται εντελώς σε αυτό το θεµέλιο, που δεν είναι πλέον προσιτό σε 
καµιά παράσταση-απεικόνιση. Το «κατοικείν» µέσα στο χώρο και το «ελπί-
ζειν» µέσα στο χρόνο είναι τόσο στενά δεµένα µεταξύ τους, όπως οι δύο 
αµοιβαία συµπληρούµενοι αντίστοιχοι θεµελιώδεις προσδιορισµοί του αν-
θρώπου, που έξω απ' αυτούς δεν είναι δυνατόν πλέον κάποιος να οπισθο-
χωρήσει. 

6. Παιδαγωγικές προεκτάσεις 

Τελειώνοντας τις σκέψεις σχετικά µε την αντίληψη της ζωής, µέσα στα 
πλαίσια του χώρου και του χρόνου, ξαναρωτάµε, ποιες συνέπειες προκύ-
πτουν για την αγωγή, έχοντας υπόψη αυτούς τους γενικούς ανθρωπολογι-
κούς προσδιορισµούς. Πρώτον, σχηµατίζουν ξεκάθαρα το περίγραµµα µιας 
συγκεκριµένης ουσιώδους αντίληψης για τον άνθρωπο, µιας τέτοιας όµως 
που ο άνθρωπος µπορεί να τη γεµίζει σωστά ή λαθεµένα, όπως πρέπει ή 
ανάρµοστα. Ήδη, η συνειδητοποίηση ότι ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να 
µάθει το «κατοικείν» και το «ελπίζειν» περιέχει ταυτόχρονα ένα παιδαγωγι-
κό αίτηµα. Η αγωγή πρέπει να οδηγεί τον άνθρωπο προς αυτή την κατεύ-
θυνση, πώς δηλ. αυτός θα δίνει σωστό περιεχόµενο σ' αυτούς τους ουσιώ-
δεις προσδιορισµούς. Πώς όµως είναι αυτό δυνατό; 

Σε προηγούµενη θέση, όταν έγινε αναφορά στην έννοια της συναρτη-
σιακής αγωγής,22 καθώς και όταν έγινε λόγος για την κρίση, αλλά και για τη 
συνάντηση,23 είχαµε κιόλας επιστήσει την προσοχή στο ότι το περίγραµµα 
των συναφειών, που έχουν σηµασία για την παιδαγωγική, είναι πολύ πιο 
πλατύ απ' ό,τι αυτό της σκόπιµης παιδαγωγικής δραστηριότητας. Ο παιδα-
γωγός πρέπει να καταλαβαίνει και να υπολογίζει και, ενδεχοµένως, να επι-
χειρεί να κατευθύνει προσεκτικά πάρα πολλά πράγµατα, που ξεπερνούν 
σηµαντικά το περίγραµµα της προγραµµατισµένης δραστηριότητας. Έτσι 
είναι σχεδόν αδύνατο να διατυπωθούν γύρω από το θέµα συγκεκριµένες 
οδηγίες χρήσεως, καθορισµένες παιδαγωγικές συνταγές (erzieherische Re-
zepte). Το σπουδαιότερο είναι να αφήνουµε το νέο άνθρωπο να αναπτύσσε-
ται µέσα σ' ένα κατάλληλο περιβάλλον, απ' όπου έχουν αποφευχθεί τα 
λάθη που τον απειλούν και έχει δοθεί το παράδειγµα µιας σωστής αντιµετώ-
πισης του χώρου και του χρόνου. Φυσικά, σ' αυτό πρέπει να προστεθεί ότι 
ο ίδιος ο παιδαγωγός γνωρίζει σχετικά µ' αυτές τις συνάφειες το πώς, πέρα 
απ' τη θεωρητική κατανόησή τους, µπορεί να οδηγεί σωστά τον αναπτυσ-
σόµενο άνθρωπο. 

Από τις µέχρι τώρα σκέψεις προκύπτουν ορισµένα ερείσµατα, όπως 
π.χ. η καλλιέργεια του συναισθήµατος ασφάλειας µέσα στο σπίτι, προπα-
ντός τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, και γενικά η προστασία µιας 
ιδιωτικής σφαίρας απέναντι στις απαιτήσεις της δηµοσιότητας, όπως για 
παράδειγµα η σηµασία της πεζοπορίας και η ενθάρρυνση για το ελεύθερο 
ξάνοιγµα στα πλάτη του κόσµου και άλλα πολλά και ποικίλα. Ο παιδαγωγός 
εδώ, λιγότερο θα διδάσκει και περισσότερο θα βοηθάει το παιδί να σχηµατί

                                                           
22 Πρβλ. παραπάνω, σ. 53. 
23 Πρβλ. παραπάνω, σ. 83. 
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ζει το ίδιο τις σχετικές εµπειρίες και να τις αξιοποιεί. Αυτή όµως η καθοδή-
γηση τότε µόνο θα οδηγεί σε µια διαρκή επιτυχία, όταν ο παιδαγωγός µπο-
ρεί να καθιστά στον παιδαγωγούµενο διάφανες αυτές τις συνάφειες και να 
τον οδηγεί µέχρι το σηµείο να διαµορφώνει πέρα απ' αυτή τη γνώση 
υπεύθυνα τη ζωή του. 


