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Υποτίμηση – Δυσπιστία

Από τα πρώτα μας βήματα μεγαλώνουμε εκλαμβάνοντας 

το μεγάλο ως κάτι σημαντικότερο από το μικρό. 

«Είμαι μεγάλος» χαίρεται το παιδί που το έβαλαν πάνω 

στο τραπέζι.

«Είμαι πιο ψηλός από σένα» διαπιστώνει με περηφάνια, 

συγκρίνοντας το μπόι του με αυτό του συνομήλικού του.

Είναι δυσάρεστο να σηκώνεσαι στα δάχτυλά σου και να 

μην μπορείς να φτάσεις, δύσκολα προλαβαίνεις τους μεγά

λους με τα μικρά βηματάκια σου, απ’ το μικρό σου χέρι γλι

στράει το ποτήρι. Αδέξια, με κόπο, σκαρφαλώνει το παιδί 

στην καρέκλα, στο αμάξι, στα σκαλιά. Δεν μπορεί να πιάσει 

το πόμολο, να κοιτάξει έξω απ’ το παράθυρο, να κατεβάσει 

κάτι ή να το κρεμάσει, γιατί είναι ψηλά. Το πλήθος το σκεπά

ζει, δεν το προσέχουν, το σπρώχνουν. Είναι άβολο, δυσάρε

στο, να είσαι μικρός.

Τον σεβασμό και τον θαυμασμό ξυπνάει αυτό που είναι 

μεγάλο, αυτό που καταλαμβάνει περισσότερο χώρο. Το μικρό 

είναι ασήμαντο, αδιάφορο. Μικροί άνθρωποι – μικρές ανά

γκες, χαρές και λύπες.
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Εντυπωσιάζουν: οι μεγάλες πόλεις, τα ψηλά βουνά, τα 

ψηλόκορμα δέντρα.

Λέμε: «Μεγάλο έργο, μεγάλος άνθρωπος».

Ενώ το παιδί είναι μικρό, ελαφρύ – άρα λιγότερη ύπαρξη. 

Πρέπει να σκύψουμε, να χαμηλώσουμε προς εκείνο.

Και το χειρότερο. Το παιδί είναι αδύναμο.

Μπορούμε να το σηκώσουμε, να το πετάξουμε προς τα πά

νω, να το αναγκάσουμε να καθίσει. Μπορούμε να το σταματή

σουμε βίαια όταν τρέχει, να του ακυρώσουμε την προσπάθεια. 

Όσες φορές δεν υπακούει, έχω ως εφεδρεία τη δύναμη. 

Λέω: «Μη φύγεις, μην αγγίξεις, κάνε πέρα, δώσ’ το πίσω». 

Αυτό ξέρει ότι είναι αναγκασμένο να υπακούει, πόσες φορές 

όμως θα προσπαθήσει μάταια πριν το κατανοήσει, πριν πα

ραδοθεί, πριν παραιτηθεί;

Ποιος και πότε, σε πόσο έκτακτες συνθήκες, θα τολμήσει 

να σπρώξει τον ενήλικα, να τον τραβήξει, να τον χτυπήσει; 

Ενώ πόσο εύκολα είναι ο καθημερινός, αθώος φούσκος, το 

δυνατό τράβηγμα του χεριού, το οδυνηρά σφιχτό χάδι.

Η αίσθηση της αδυναμίας τρέφει τον σεβασμό για τη δύ

ναμη. Ο καθένας, όχι πια μόνο ο ενήλικας αλλά και ο μεγα

λύτερος και δυνατότερος, μπορεί βάναυσα να εκφράσει τη 

δυσαρέσκειά του, να υποστηρίξει βίαια την απαίτησή του και 

να επιβάλει υπακοή· μπορεί ατιμώρητα να βλάψει.

Με το παράδειγμά μας διδάσκουμε την υποτίμηση του πιο 

αδύναμου. Κακό σχολείο, ζοφερή προφητεία.

* * *
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Η όψη του κόσμου έχει αλλάξει. Δεν είναι πια η δύναμη των 

μυών που εκτελεί τα έργα και μας προασπίζει από τον εχθρό. 

Δεν είναι η δύναμη των μυών που αρπάζει από τη γη, τα 

δάση και τη θάλασσα την κυριαρχία, τον κορεσμό και την 

ασφάλεια. Τώρα η μηχανή είναι ο υποταγμένος σκλάβος. Οι 

μύες έχουν χάσει το αποκλειστικό προνόμιο και προτέρημα. 

Ο μεγαλύτερος σεβασμός στρέφεται τώρα στον νου και στη 

γνώση.

Η ύποπτη αποθήκη, το ταπεινό κελί του στοχαστή μετα

τράπηκαν σε μεγάλες αίθουσες και μέγαρα ερευνητών. Αυ

ξάνονται οι όροφοι των βιβλιοθηκών, στενάζουν τα ράφια 

κάτω από το βάρος των βιβλίων. Γέμισαν οι ναοί του υπερή

φανου μυαλού. Ο άνθρωπος της γνώσης δημιουργεί και δια

τάζει. Τα ιερογλυφικά ψηφία και γράμματα πετούν κάθε τόσο 

στα πλήθη καινούργια επιτεύγματα, μαρτυρούν το μεγαλείο 

του ανθρώπου. Όλα αυτά πρέπει να εντυπωθούν στη μνήμη 

και να γίνουν κατανοητά.

Παρατείνονται τα χρόνια των επίπονων σπουδών – όλο 

και περισσότερα σχολεία, εξετάσεις, τυπωμένες λέξεις. Ενώ 

το παιδί, μικρό και αδύναμο, δεν έζησε πολλά ακόμη – δεν 

έχει διαβάσει, δεν ξέρει…

Φοβερά δύσκολο ζήτημα: Πώς να μοιράζονται τα κατακτημέ

να εδάφη, ποια καθήκοντα σε ποιον και με ποιες αμοιβές, 

πώς να διαχειριστούμε την κατακτημένη υδρόγειο. Πόσο και 

πώς πρέπει να κατανεμηθούν τα συνεργεία για να ταΐσουμε 

τα πεινασμένα για δουλειά χέρια και μυαλά; Πώς να κρατηθεί 
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το πλήθος των ανθρώπων υπάκουο και στην τάξη; Πώς να 

προφυλαχτούμε από την κακοβουλία και την παραφροσύνη 

του ατόμου; Πώς να γεμίσουμε τις ώρες της ζωής με δράση, 

ξεκούραση και διασκέδαση; Πώς να τις προστατεύσουμε από 

την απάθεια, τον κορεσμό και την πλήξη; Πώς να δένουμε 

τους ανθρώπους σε πειθαρχημένα σύνολα, να διευκολύνου

με τη συνεννόησή τους; Και πότε να τους διαλύουμε, πότε να 

τους χωρίζουμε; Τη μια να επισπεύδουμε και να ενθαρρύ

νουμε και την άλλη να φρενάρουμε. Εδώ ν’ ανάβουμε, εκεί 

να σβήνουμε.

Οι πολιτικοί και οι νομοθέτες τα δοκιμάζουν όλα αυτά 

προσεχτικά, και όμως σφάλλουν ξανά και ξανά.

Συζητούν και για το παιδί, και αποφασίζουν, αλλά ποιος 

θα ζητήσει με αφέλεια τη γνώμη του και τη συγκατάθεσή του; 

Τι λόγο μπορεί να έχει ένα παιδί;

Κοντά στον νου και στη γνώση, στον αγώνα για την ύπαρξη 

και τις επιρροές βοηθά και η πανουργία. Ο προνοητικός θα 

μυρίσει το σωστό μονοπάτι και θα ανταμειφθεί υπεράξια – 

πέρα από την όποια έντιμη εκτίμηση αποκτά ξαφνικά και 

εύκολα, εντυπωσιάζει και ξυπνά τον φθόνο. Με πονηριά 

πρέπει να γνωρίσεις τον άνθρωπο – εδώ πια δεν υπάρχουν 

εικονοστάσια αλλά το αχούρι της ζωής.

Και το παιδί σουλατσάρει ανήμπορο με το σχολικό βιβλίο 

του, με την μπάλα του, με την κούκλα του, και διαισθάνεται 

πως κάτι σημαντικό και ισχυρό συμβαίνει πέρα από το ίδιο 

και χωρίς τη συμμετοχή του, κάτι που αποφασίζει για τη μοί
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ρα του και τη δυστυχία του, κάτι που το τιμωρεί και το επι

βραβεύει, και το λυγίζει.

Το άνθος προμηνύει τον μελλοντικό καρπό, το κλωσόπουλο 

θα γίνει κότα που γεννά αυγά, το μοσχάρι θα δίνει γάλα. Ενώ 

για την ώρα μόνο έννοιες, έξοδα και άγχος: Θα επιζήσει; Δεν 

θα μας απογοητεύσει; 

Όσο είναι μικρό, ξυπνά ανησυχίες. Πρέπει να περιμένεις 

πολύ, ίσως γίνει στήριγμα στα γηρατειά σου και όλα θα σου 

τα ανταποδώσει με το παραπάνω. Η ζωή όμως γνωρίζει ξη

ρασίες, παγωνιές και χαλάζια που εξασθενούν και καταστρέ

φουν τις σοδειές. 

Ψάχνουμε την ένδειξη, επιδιώκουμε να προβλέψουμε, να 

εξασφαλίσουμε. Μια ανήσυχη προσμονή για αυτό που θα 

γίνει αυξάνει την υποτίμηση αυτού που ήδη υπάρχει. 

Μικρή είναι η εμπορική αξία του νέου βλαστού. Μόνο ενώ

πιον του Νόμου και του Θεού το άνθος του μήλου αξίζει όσο 

και το μήλο, τα πράσινα βλαστάρια όσο και το ώριμο σιτάρι.

Νταντεύουμε, προστατεύουμε, τρέφουμε, μορφώνουμε. Χω

ρίς να μεριμνά, παίρνει. Τι θα ήταν χωρίς εμάς, στους οποίους 

οφείλει τα πάντα; 

Μονάχα, αποκλειστικά, τα πάντα – μόνο εμείς. 

Ξέρουμε τους δρόμους για την επιτυχία, δίνουμε οδηγίες 

και συμβουλές. Αναπτύσσουμε τα προσόντα του, καταστέλ

λουμε τα ελαττώματά του. Κατευθύνουμε, διορθώνουμε, προε

τοιμάζουμε. Τίποτα αυτό – όλα εμείς.
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Διατάζουμε, και απαιτούμε υπακοή.

Υπεύθυνοι ηθικά και νομικά, γνωρίζοντας και προβλέπο

ντας, είμαστε μοναδικοί κριτές των πράξεων, των κινήσεων, 

των σκέψεων και των προθέσεων του παιδιού.

Δίνουμε οδηγίες, φροντίζουμε για την εκπλήρωσή τους, 

ανάλογα με τη βούληση και την κατανόηση – είναι παιδιά 

μας, ιδιοκτησία μας, εσείς μακριά!

(Αλήθεια, έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Πλέον δεν 

υπάρχει μόνο η αποκλειστική βούληση και το κύρος της οι

κογένειας – επιφυλακτικός ακόμη αλλά ήδη υπαρκτός ο κοι

νωνικός έλεγχος. Απαλά, ανεπαίσθητα).

Ο ζητιάνος διαθέτει την ελεημοσύνη όπως αυτός επιθυμεί, 

το παιδί τίποτα δικό του δεν κατέχει, πρέπει να δίνει λογα

ριασμό για κάθε ένα αντικείμενο που του έχει χαριστεί για 

να το χρησιμοποιεί.

Απαγορεύεται να το σκίσει, να το σπάσει, να το λερώσει. 

Απαγορεύεται να το δωρίσει, απαγορεύεται να το απορρίπτει 

απρόθυμα. Πρέπει να το δεχτεί και να δείξει την ευχαρίστη

σή του. Όλα στον καθορισμένο χώρο και χρόνο, λογικά και 

σύμφωνα με τον προορισμό τους. 

(Ίσως γι’ αυτόν τον λόγο εκτιμά τα άνευ αξίας ψιλοπράγ

ματα, τα οποία ξυπνούν τον έκπληκτο οίκτο μας: οι παλια

ντζούρες – μοναδική πραγματική ιδιοκτησία και πλούτος του 

ο σπάγγος, το κουτί, οι χάντρες).

Έναντι των παροχών το παιδί πρέπει να είναι υπάκουο, 

να τις κερδίσει με την καλή του συμπεριφορά. Ας τις ικετεύ
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σει, ας μας καλοπιάσει, μόνο να μην απαιτεί. Τίποτα δεν 

δικαιούται, είναι μόνο από την καλή μας θέληση που του 

δίνουμε. (Η οδυνηρή αναλογία που έρχεται στο μυαλό: η 

ερωμένη του πλουσίου).

Η διεφθαρμένη στάση των ενηλίκων προς τα παιδιά περνά 

μέσα από την εξαθλίωση και το έλεος της υλικής εξάρτησής τους.

Υποτιμάμε το παιδί, γιατί δεν ξέρει, δεν υποπτεύεται, δεν 

διαισθάνεται. 

Δεν γνωρίζει τις δυσκολίες και τις επιπλοκές της ζωής των 

ενηλίκων. Δεν ξέρει από πού πηγάζουν οι κύκλοι των δικών 

μας συγκινήσεων, απογοητεύσεων και πλήξεων. Δεν ξέρει 

τι σκιάζει την ηρεμία μας και τι βαραίνει τη διάθεση – δεν 

γνωρίζει τις ώριμες αποτυχίες και πτωχεύσεις. Εύκολο είναι 

να το καθησυχάσεις, να ξεγελάσεις την αθωότητά του, να το 

κρατάς στο σκοτάδι.

Νομίζει πως η ζωή είναι απλή και εύκολη. Υπάρχει ο 

μπαμπάς, υπάρχει η μαμά· ο μπαμπάς βγάζει τα λεφτά, η 

μαμά ψωνίζει. Το παιδί δεν ξέρει τίποτα για την αθέτηση των 

καθηκόντων, ούτε για τους τρόπους με τους οποίους ο άν

θρωπος αγωνίζεται για το δικό του συμφέρον και για κάτι 

παραπάνω. 

Και επειδή είναι ελεύθερο από τις υλικές έγνοιες, τους 

έντονους πειρασμούς και ταραχές, πάλι ούτε ξέρει και ούτε 

μπορεί να κρίνει. Ενώ εμείς καταλαβαίνουμε το παιδί άμεσα, 

με μια ανέμελη ματιά διεισδύουμε μέσα του, χωρίς να το 

ανακρίνουμε αποκαλύπτουμε τα αδέξια τεχνάσματά του.
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Μήπως όμως αυταπατόμαστε όταν θεωρούμε ότι το παιδί 

δεν είναι τίποτα παραπάνω απ’ ό,τι εμείς θέλουμε να είναι; 

Μήπως αυτό κρύβεται από μας; Μήπως κρυφά υποφέρει;

Ισοπεδώνουμε τα βουνά, ξεριζώνουμε τα δέντρα, σφάζουμε 

τα ζώα. Πληθαίνουν οι οικισμοί εκεί όπου παλιά υπήρχαν 

άγρια δάση και βαλτώδεις περιοχές. Ο άνθρωπος εγκαθίστα

ται σε όλο και περισσότερα νέα εδάφη.

Υποδουλώσαμε τον κόσμο – το σίδερο και τα ζώα μάς 

υπηρετούν. Υποτάξαμε τις έγχρωμες φυλές. Οργανώσαμε σε 

γενικές γραμμές τις αμοιβαίες σχέσεις των λαών και εξημε

ρώσαμε τις μάζες. Η δίκαιη τάξη είναι όμως μακριά ακόμα. 

Ακόμη υπερισχύουν οι αδικίες και οι ταπεινώσεις. 

Οι παιδικές αμφιβολίες και αντιρρήσεις φαίνονται ασή

μαντες.

Η αγνή δημοκρατικότητα του παιδιού δεν γνωρίζει ιεραρ

χίες. Φευγαλέα μόνο το απασχολεί ο ιδρώτας ενός εργάτη και 

ο πεινασμένος συνομήλικός του, η κακή μοίρα του βασανι

σμένου αλόγου ή της σφαγμένης κότας. Αισθάνεται κοντά του 

έναν σκύλο και ένα πουλί, αισθάνεται ισότιμο με μια πετα

λούδα και ένα λουλούδι. Στο πετραδάκι και στο μικρό κοχύ

λι βρίσκει έναν αδελφό. Μη διακατεχόμενο από την υπερο

πτική υπερηφάνεια του νεόπλουτου, αγνοεί πως μόνο ο 

άνθρωπος έχει ψυχή. 

Υποτιμάμε το παιδί, γιατί έχει ακόμη μπροστά του πολλά 

χρόνια ζωής.
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Έχουμε επίγνωση των δικών μας επιτευγμάτων, του βά

ρους των ιδιοτελών κινήσεών μας, της φιλαργυρίας των αντι

λήψεων και των συναισθημάτων μας. Το παιδί τρέχει και 

πηδά, κοιτάζει άσκοπα, απορεί και ρωτά, χύνει επιπόλαια 

δάκρυα και χαίρεται γενναιόδωρα. 

Η όμορφη μέρα του φθινοπώρου, όταν ο ήλιος εξασθενεί, 

έχει τη δική της αξία· η ανθισμένη άνοιξη έτσι κι αλλιώς όμορ

φη είναι. Το παιδί αρκείται σ’ ό,τι να ’ναι, λίγα χρειάζονται για 

την ευτυχία του – περιττές οι πολλές προσπάθειες. Βιαστικά, 

αδιάφορα το ξεφορτωνόμαστε. Υποτιμάμε την πολλαπλότητα 

της ζωής του και τη χαρά που είναι εύκολο να του δοθεί.

Εμάς μας ξεφεύγουν σημαντικά τέταρτα της ώρας και ολό

κληρα χρόνια, ενώ αυτό έχει χρόνο, θα προφτάσει ακόμη, 

θα προλάβει.

Το παιδί δεν είναι στρατιώτης, δεν υπερασπίζει την πατρίδα, 

αν και υποφέρει μαζί της.

Δεν χρειάζεται να ενδιαφερόμαστε για τη γνώμη του, επει

δή δεν είναι ψηφοφόρος: Δεν απειλεί, δεν απαιτεί, δεν μι

λάει.

Αδύναμο, μικρό, φτωχό, εξαρτημένο – πολίτης θα γίνει 

στο μέλλον.

Συγκαταβατικότητα, τραχύτητα, βαναυσότητα – και πάντα 

υποτίμηση.

Μυξιάρικο, παιδί μόνο, στο μέλλον άνθρωπος, όχι σήμε

ρα. Κάποτε θα γίνει.

***
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Να το προσέχουμε, ούτε στιγμή να μην το αφήνουμε από τα 

μάτια μας. Να το προσέχουμε, να μην το αφήνουμε μόνο του. 

Να το προσέχουμε, να μην το αποχωριζόμαστε.

Μπορεί να σκοντάψει, να χτυπήσει, να κοπεί, να λερωθεί, 

να χύσει κάτι, να σκίσει, να σπάσει, να χαλάσει, να παραπε

τάξει κάτι, να το χάσει, να ανάψει φωτιά, να αφήσει τον κλέφτη 

να μπει μέσα. Θα κάνει ζημιά στον εαυτό του, σ’ εμάς. Θα σα

κατέψει τον εαυτό του, εμάς, τον σύντροφο του παιχνιδιού του.

Να ξαγρυπνούμε –καμία ανεξαρτησία στη δράση–, πλήρες 

δικαίωμα ελέγχου και κριτικής.

Δεν ξέρει πόσο και τι να τρώει, πόσο και τι να πίνει, δεν 

γνωρίζει τα όρια της κούρασης. Επομένως να αγρυπνούμε 

για τη δίαιτα, τον ύπνο και την ξεκούρασή του.

Για πόσο καιρό; Μέχρι πότε; Για πάντα. Όσο αυτό μεγα

λώνει, η δυσπιστία μας αλλάζει, αλλά δεν μειώνεται, αυξά

νεται κιόλας.

Δεν ξεχωρίζει τι είναι σημαντικό, τι αμελητέο. Το ξενίζει η 

τάξη και η συστηματική δουλειά. Αφηρημένο, θα ξεχάσει, θα 

αψηφήσει, θα παραμελήσει. Δεν ξέρει τι θα πει υπεύθυνο 

μέλλον.

Πρέπει να το νουθετούμε, να το καθοδηγούμε, να το εντάσ

σουμε, να το περιορίζουμε, να το συγκρατούμε, να το οδηγού

με στον ίσιο δρόμο, να το προειδοποιούμε, να το προφυλάσ

σουμε, να του επιβάλλουμε πράγματα και να το καταστέλλουμε. 

Να καταστέλλουμε την γκρίνια, την ιδιοτροπία και το πεί

σμα του. 
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Να του επιβάλλουμε πρόγραμμα προφύλαξης, προνοητι

κότητας, φόβων και ανησυχιών, κακών προαισθημάτων και 

ζοφερών προβλέψεων.

Εμείς, οι έμπειροι, ξέρουμε πόσοι κίνδυνοι υπάρχουν 

γύρω μας, ενέδρες, παγίδες, μοιραίες περιπέτειες και κατα

στροφές. 

Ξέρουμε ότι και η μεγαλύτερη προφύλαξη δεν δίνει πλήρεις 

εγγυήσεις, γι’ αυτό γινόμαστε ακόμα πιο καχύποπτοι – για να 

έχουμε καθαρή συνείδηση. Ώστε σε περίπτωση ατυχίας να μην 

έχουμε τουλάχιστον τίποτα να καταλογίσουμε στους εαυτούς μας.

Αγαπάει τον κίνδυνο της περιπέτειας, περιέργως αυτό ακρι

βώς που το τραβάει είναι το κακό. Πρόθυμα υπακούει στους 

κακούς ψιθύρους, ακολουθεί τα χειρότερα παραδείγματα.

Εύκολα φθείρεται, δύσκολα διορθώνεται.

Επιθυμούμε το καλό, θέλουμε να το διευκολύνουμε, του 

δίνουμε απεριόριστα όλη μας την εμπειρία – όλα έτοιμα, 

μόνο το χέρι να απλώσει. Ξέρουμε τι το βλάπτει, θυμόμαστε 

τι έβλαψε εμάς τους ίδιους – ας τα αποφύγει αυτά, ας προφυ

λαχθεί, ας μην τα πάθει.

«Να θυμάσαι, να γνωρίζεις, να καταλάβεις».

«Θα πεισθείς, θα δεις».

Και αυτό δεν υπακούει. Σάμπως εσκεμμένα, σάμπως κα

κόβουλα.

Πρέπει να το επιβλέπεις για να ακούει, πρέπει να το επι

βλέπεις για να εκτελεί. Από μόνο του, φανερά στρέφεται προς 

το κακό, διαλέγει τον χειρότερο δρόμο, τον πιο επικίνδυνο.
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Πώς να ανεχόμαστε τις απερίσκεπτες σκανταλιές, τις ανόητες 

παρεκτροπές, τις ανεύθυνες εκρήξεις;

Ύποπτος πρωτόγονος άνθρωπος. Πειθήνιος θα ’λεγες, 

αθώος. Στην πραγματικότητα όμως πονηρός, δόλιος. 

Καταφέρνει να ξεγλιστρά από τον έλεγχο, να ξεγελά την 

επαγρύπνησή μας, να μας εξαπατά. Πάντα έχει σε ετοιμότητα 

μια πρόφαση, μια υπεκφυγή, θα αποκρύψει, θα πει ψέματα.

Αναξιόπιστος, ξυπνά αμφιβολίες.

Υποτίμηση και δυσπιστία λοιπόν. Και υποψίες. Και κατηγο

ρίες. Επώδυνη αναλογία: καβγατζής, μεθυσμένος, εξεγερμένος, 

τρελός. Πώς να ζήσει κανείς μαζί του κάτω από την ίδια στέγη;

  



TO ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ

31

Δυσθυμία

Κι όμως, αγαπάμε τα παιδιά. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, 

γλυκαίνουν τη ζωή, είναι παρηγοριά μας, ελπίδα, χαρά 

και ξεκούραση. Είναι η φωτεινή πλευρά της ζωής. Δεν τα 

φοβίζουμε, δεν τα επιβαρύνουμε, δεν τα ενοχλούμε – αισθά

νονται ελεύθερα και ευτυχισμένα…

Γιατί όμως τότε αυτή η αίσθηση βάρους, εμπόδιου, άβολης 

προσθήκης; Πώς μας έρχεται αυτή η δύσθυμη κρίση για το 

παιδί που αγαπάμε;

Πριν ακόμα καλωσοριστεί σ’ αυτόν τον αφιλόξενο κόσμο, 

ήδη στη ζωή της οικογένειας διεισδύουν μπερδέματα και 

περιορισμοί. Οι σύντομοι μήνες της προ πολλού αναμενό

μενης δικαιούμενης χαράς διαλύονται ανεπιστρεπτί.

Η μακρά περίοδος της καταπιεστικής ταλαιπωρίας κορυ

φώνεται με αδιαθεσία και πόνο, ανήσυχες νύχτες και απρο

γραμμάτιστα έξοδα. Διαταραγμένη ηρεμία, διασαλευμένη 

τάξη, ανισορροπία του οικογενειακού προϋπολογισμού. 

Μαζί με την ξινή οσμή της πάνας και τη διαπεραστική 

φωνή του νεογέννητου, αντηχεί η αλυσίδα της σκλαβιάς του 

γάμου.

Είναι βάρος όταν δεν γίνεται εφικτή η συνεννόηση, όταν 

πρέπει να υποθέτεις και να μαντεύεις. Περιμένουμε, ίσως 

ακόμα και υπομονετικά.

Όταν επιτέλους μιλήσει και περπατήσει, τότε μπλέκεται πα
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ντού, όλα πρέπει να τα αγγίζει, να εξερευνεί κάθε γωνία. Το 

ίδιο έντονα παρεμποδίζει και χαλάει την τάξη – ένας μικρός 

τσαπατσούληςτύραννος. 

Προκαλεί ζημιές, αντιτίθεται στη λογική μας βούληση, 

απαιτεί και καταλαβαίνει μόνο αυτό που το βολεύει. 

Δεν πρέπει να υποτιμάμε τις λεπτομέρειες. Η δυσθυμία 

μας προς τα παιδιά βγαίνει με το πρώιμο πρωινό ξύπνημα, 

με την τσαλακωμένη εφημερίδα, με τον λεκέ στο φόρεμα και 

στην ταπετσαρία, με το βρεγμένο χαλί, με τα σπασμένα ματο

γυάλια και διακοσμητικά βάζα, με το χυμένο γάλα και άρωμα, 

και με την αμοιβή του γιατρού. 

Κοιμάται όταν δεν θέλουμε, τρώει όχι έτσι όπως θα θέλα

με. Κλαίει τρομαγμένο τη στιγμή που εμείς νομίζαμε πως θα 

το κάνουμε να γελάσει. Και είναι τόσο εύθραυστο – η παρα

μικρή παράβλεψη το απειλεί με αρρώστια, προμηνύει νέες 

δυσκολίες. 

Όποτε ο ένας το συγχωρεί, ο άλλος σπεύδει να το κατηγο

ρεί και να το καταπιέζει· εκτός της μητέρας, τη γνώμη για το 

παιδί την πλάθουν ο πατέρας, η νταντά, η υπηρέτρια, η γει

τόνισσα, και –παρά τη θέλησή της, ή και κρυφά απ’ αυτήν– 

εκείνοι θα το τιμωρήσουν.

Ο μικρός δολοπλόκος γίνεται αιτία τριβών και τσακωμών 

μεταξύ των ενηλίκων. Πάντα κάποιος μένει βαρύθυμος και 

θιγμένος. Εξαιτίας της επιείκειας του ενός, το παιδί λογοδο

τεί στον άλλο. Η φαινομενική καλοσύνη συχνά γίνεται άμυα

λη απροσεξία. Το παιδί ευθύνεται για ξένα σφάλματα. 

(Δεν αρέσει στα αγόρια και στα κορίτσια να τα ονομάζουν 
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«παιδιά». Αυτό το κοινό με τους πιο μικρούς όνομα τους υπο

χρεώνει να απολογούνται για το παρελθόν, να φορτώνονται 

την κακή φήμη των πιτσιρικάδων, ενώ ταυτοχρόνως συνεχί

ζουν να αντιμετωπίζουν και άλλες πολυάριθμες μομφές).

Πόσο σπάνια το παιδί είναι έτσι όπως θα το επιθυμούσαμε. 

Πόσο συχνά η ενηλικίωσή του συνοδεύεται από μια αίσθηση 

απογοήτευσης.

«Μα θα έπρεπε ήδη…»

Σε αντάλλαγμα γι’ αυτό που με την καλή μας θέληση του 

δίνουμε, πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες και να μας αντα

μείβει, πρέπει να καταλαβαίνει, να συμβιβάζεται και να πα

ραιτείται. Και πάνω απ’ όλα – να αισθάνεται ευγνωμοσύνη. 

Όσο μεγαλώνει αυξάνονται και τα καθήκοντα και οι απαιτή

σεις, αλλά τις περισσότερες φορές διαφορετικά και λιγότερο 

απ’ ό,τι θα επιθυμούσαμε.

Ένα μέρος του χρόνου, των απαιτήσεων και της εξουσίας 

το μεταβιβάζουμε στο σχολείο. Διπλασιάζεται η επαγρύπνη

ση, αυξάνεται η ευθύνη, προκαλούνται συγκρούσεις αντιφα

τικών δικαιωμάτων. Φανερώνονται οι ελλείψεις.

Οι γονείς καλοσυνάτα θα το συγχωρέσουν. Η επιείκειά 

τους πηγάζει από ένα προφανές συναίσθημα ενοχής ότι το 

έφεραν στον κόσμο, ότι διέπραξαν μια αδικία ενώπιον ενός 

ατελούς παιδιού. Ενίοτε η μητέρα ψάχνει όπλα ενάντια στις 

ξένες κατηγορίες και στις δικές της αμφιβολίες, στην υποτι

θέμενη αρρώστια του παιδιού.

Γενικά η κρίση της μητέρας δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. 
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Μεροληπτική, αναρμόδια. Ας πάρουμε καλύτερα τη γνώμη 

των παιδαγωγών, των εμπειρογνωμόνων, των πεπειραμέ

νων: Αξίζει το παιδί την ευμένεια;

Ο κατ’ οίκον παιδαγωγός σπάνια βρίσκει ευνοϊκές συνθήκες 

συνύπαρξης με τα παιδιά.

Περιορισμένος από έναν δύσπιστο έλεγχο, ο παιδαγωγός 

αναγκάζεται να ελίσσεται ανάμεσα σε ξένες υποδείξεις και 

στη δική του άποψη, ανάμεσα σε απαιτήσεις που έρχονται 

απέξω και στη δική του ησυχία και άνεση. 

Έχοντας την ευθύνη για το παιδί που του εμπιστεύτηκαν, 

υφίσταται τις συνέπειες των αμφιλεγόμενων αποφάσεων των 

κηδεμόνων του παιδιού και δικών του εργοδοτών.

Αναγκασμένος να αποκρύπτει και να αποφεύγει τις δυ

σκολίες, εύκολα μπορεί να ξεστρατίσει στην υποκρισία, να 

πικραθεί, να τεμπελιάσει. 

Όσο περισσότερα τα χρόνια απασχόλησης του παιδαγω

γού, τόσο μεγαλύτερη η απόσταση μεταξύ αυτού που απαιτεί 

ο ενήλικας και αυτού που επιθυμεί το παιδί· αυξάνεται η 

γνώση των άθλιων τρόπων υποταγής. 

Εκδηλώνεται το παράπονο για την άχαρη αυτή δουλειά 

– όποιον θέλει ο Θεός να τιμωρήσει τον κάνει παιδαγωγό.

Μας κουράζει – υπερκινητικό, θορυβώδες, γεμάτο περιέργεια 

για τη ζωή και τα μυστήριά της. Μας παιδεύουν οι ερωτήσεις 

και οι απορίες του, οι ανακαλύψεις και τα πειράματα με άτυ

χα πολλές φορές αποτελέσματα.
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Πιο σπάνια είμαστε σύμβουλοι και παρηγορητές, πιο συχνά 

αυστηροί κριτές. Η άμεση ετυμηγορία και η τιμωρία μόνο ένα 

αποτέλεσμα έχουν: Σπανιότερες, αλλά λόγω αυτού ισχυρές και 

πεισματάρικες, θα είναι οι προκαλούμενες από την πλήξη και 

την αντίδραση σκανταλιές. Εξού και η ενίσχυση της επιτήρησης, 

το τσάκισμα της αντίστασης, η προστασία από τις εκπλήξεις. 

Ιδού ο κατήφορος του παιδαγωγού: υποτιμά, δεν εμπι

στεύεται, υποψιάζεται, παρακολουθεί, τσακώνει, επιπλήττει, 

κατηγορεί και τιμωρεί, ψάχνει κατάλληλους τρόπους για να 

προλαμβάνει, όλο και πιο συχνά απαγορεύει και όλο και πιο 

απολυταρχικά αναγκάζει. Δεν αναγνωρίζει την προσπάθεια 

του παιδιού να γεμίσει με επιμέλεια μια σελίδα του τετραδίου 

του ή μια ώρα ζωής, μόνο ψυχρά ισχυρίζεται: Λάθος. 

Σπάνιο το γαλάζιο της συγχώρησης, συχνό το πορφυρό 

του θυμού και της αγανάκτησης.

Πόσο περισσότερη κατανόηση απαιτεί η διαπαιδαγώγηση 

μιας ομάδας παιδιών. Πόσο πιο εύκολο είναι να πέφτει κανείς 

στο λάθος των κατηγοριών και των προσβολών.

Μας κουράζει ένα μικρό και αδύναμο παιδί, μας εκνευρί

ζουν τα μεμονωμένα παραπτώματά του, όμως πόσο ενοχλη

τικό, πόσο οχληρό, απαιτητικό και απρόβλεπτο στις αντιδρά

σεις του είναι το πλήθος.

Καταλάβετέ το επιτέλους: όχι τα παιδιά, αλλά το πλήθος! 

Η μάζα, η συμμορία, η σπείρα – όχι τα παιδιά. 

Συνήθισες να ζεις με τη σκέψη πως είσαι δυνατός και 

ξαφνικά αισθάνεσαι μικρός και αδύναμος. Το πλήθος – ένας 
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γίγαντας με τεράστιο συνολικό βάρος και καθ’ ολοκληρία 

τεράστια εμπειρία, τη μια κολλάει πάνω στην αλληλέγγυα 

αντίστασή του, την άλλη διαλύεται σε δεκάδες ζεύγη ποδιών 

και χεριώνκεφαλιών, καθένα απ’ τα οποία κρύβει άλλες σκέ

ψεις και άλλες μυστικές απαιτήσεις. 

Πόσο δύσκολη είναι η αποστολή του καινούργιου παιδα

γωγού της τάξης ή του οικοτροφείου, εκεί όπου τα παιδιά 

είχαν κρατηθεί σε πολύ αυστηρή πειθαρχία και όπου απο

θρασυμένα και απογοητευμένα οργανώθηκαν με βάση τις 

αρχές της βίας των συμμοριών. Πόσο είναι δυνατά και απει

λητικά, όταν με την ομαδική προσπάθειά τους συγκρούονται 

με το φράγμα της βούλησής σου, επιδιώκοντας να το συντρί

ψουν – δεν είναι παιδιά πια, αλλά στοιχείο της φύσης. 

Πόσες κρυφές επαναστάσεις, τις οποίες ο παιδαγωγός 

αποσιωπά – ντρέπεται να παραδεχτεί ότι είναι πιο αδύναμος 

από ένα παιδί. 

Άπαξ και πήρε το μάθημά του, ο παιδαγωγός θα χρησι

μοποιεί κάθε μέσο πια για να τα καταστέλλει και να τα υπο

τάσσει. Καμία οικειότητα, κανένα αθώο αστείο. Καμία μονό

χνοτη απάντηση, κανένα ανασήκωμα των ώμων, καμία 

χει  ρο  νομία δυσθυμίας, καμία επίμονη σιωπή, κανένα θυ

μωμένο βλέμμα. Να ξεριζωθούν όλα, να καούν εκδικητικά: 

και η περιφρόνηση και το κακόβουλο πείσμα. Με προνόμια 

θα εξαγοράσει τους υποκινητές. Θα επιλέξει χαφιέδες. Δεν 

τον νοιάζουν οι δίκαιες τιμωρίες, αρκεί να είναι αυστηρές, 

παραδειγματικές, για να σβηστεί έγκαιρα η πρώτη σπίθα της 

εξέγερσης, ώστε σ’ αυτό το μοχθηρό πλήθος ούτε να του μπει 



TO ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ

37

η σκέψη του πειρασμού να υπαγορεύει απαιτήσεις ή να κά

νει παλαβωμάρες.

Η αδυναμία του παιδιού μπορεί να ξυπνά τρυφερότητα, η 

δύναμη της ομάδας εξοργίζει και προσβάλλει.

Υπάρχει η ψευδής κατηγορία ότι η ευμένεια κακομαθαίνει τα 

παιδιά και ότι η απάντηση στην πραότητα είναι η ατιμωρησία 

και αταξία. 

Ας μην αποκαλούμε όμως ευμένεια ή καλοσύνη την αμέ

λεια, τη νωθρότητα και την ανήμπορη βλακεία. Ανάμεσα 

στους παιδαγωγούς, εκτός από τα πανούργα κτήνη και τους 

μισάνθρωπους, συναντάμε και αυτούς που είναι άχρηστοι, 

που εκδιώχτηκαν απ’ όλα τα πόστα, ανίκανοι να αναλάβουν 

οποιαδήποτε υπεύθυνη θέση. 

Συμβαίνει ο δάσκαλος να θέλει να καλοπιάνει τα παιδιά 

– γρήγορα, φτηνά, εύκολα και χωρίς προσπάθεια να κερδίσει 

την εμπιστοσύνη τους. Θέλει να παίζει ξέγνοιαστα με αυτά 

όταν έχει καλή διάθεση, αντί να οργανώνει με κόπο τη ζωή 

της ομάδας. Πού και πού η υπεροπτική επιείκειά του περι

πλέκεται με εκρήξεις κακής διάθεσης. Γελοιοποιείται στα 

μάτια των παιδιών.

Συμβαίνει ο φιλόδοξος να νομίζει ότι με την πειθώ και 

την ένθερμη ηθικολογία εύκολα θα αλλάξει τον άνθρωπο, 

ότι είναι αρκετό να συγκινεί και να εκμαιεύει υποσχέσεις 

βελτίωσης. Είναι ενοχλητικός και βαρετός. 

Συμβαίνει ότι όσο πιο επιδεικτικά δείχνουν ευμένεια και 

παριστάνουν τους συμμάχους με τις ανειλικρινείς μεγαλο
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στομίες τους, τόσο πιο άδικα φέρονται, πιο ύπουλοι εχθροί 

γίνονται. Προκαλούν απέχθεια. 

Η αντίδραση στον εξευτελισμό είναι η περιφρόνηση, στην 

ευμένεια η μνησικακία και η ανταρσία, στη δυσπιστία η συ

νωμοσία.

Με τα χρόνια της εργασιακής εμπειρίας μου επιβεβαιωνόμουν 

όλο και πιο καθαρά ότι τα παιδιά είναι άξια σεβασμού, εμπιστο

σύνης και ευμένειας, ότι είναι ευχάριστα μαζί τους στη χαρμό

συνη ατμόσφαιρα των ήπιων αισθημάτων, των κεφάτων αστείων, 

των πρώτων γεμάτων ζωντάνια προσπαθειών και εκπλήξεων, 

των αγνών, φωτεινών, αγαπημένων στιγμών χαράς, ότι η δου

λειά μαζί τους είναι ευφρόσυνη, γόνιμη και ελκυστική. 

Ένα πράγμα μόνο ξυπνούσε αμφιβολία και ανησυχία.

Γιατί, πού και πού, μας απογοητεύει ακριβώς αυτό το παι

δί για το οποίο είχαμε τόση σιγουριά; Γιατί συμβαίνουν –έστω 

σπάνια– ξαφνικές εκρήξεις απείθαρχων πράξεων ομάδων 

παιδιών; Οι ενήλικες ίσως δεν είναι καλύτεροι, αλλά είναι 

περισσότερο σταθεροί, περισσότερο ισορροπημένοι, πιο σί

γουρα μπορούμε να βασιζόμαστε σ’ αυτούς. 

Έψαχνα επίμονα και σιγά σιγά έβρισκα την απάντηση.

1. Εάν ο παιδαγωγός αναζητεί εκείνα τα γνωρίσματα του 

χαρακτήρα και τις αξίες που του φαίνονται ιδιαίτερα πολύτι

μα, εάν επιθυμεί να διαπλάσει τα παιδιά βάσει ενός προτύπου, 

να τα ωθήσει όλα προς μια κατεύθυνση, τότε θα οδηγηθεί σε 

πλάνη. Κάποια παιδιά θα παριστάνουν ότι υιοθετούν τα δόγ

ματά του, κάποια άλλα θα υποκύπτουν ειλικρινά στις υποδεί
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ξεις του – μέχρις ενός σημείου όμως. Όταν αποκαλυφτεί το 

πραγματικό πρόσωπο του παιδιού, όχι μόνο ο παιδαγωγός 

αλλά και το παιδί θα βιώσουν με οδυνηρό τρόπο την αποτυ

χία. Όσο περισσότερο προσπαθεί το παιδί να προσποιείται 

ή πραγματικά να υποκύπτει στις επιρροές, τόσο πιο θυελλώ

δης θα είναι η αντίδρασή του. Αποκαλύψαμε τις ουσιώδεις 

κλίσεις του; Δεν έχει πια τίποτα να χάσει. Πόσο σημαντικό 

δίδαγμα βγαίνει αποδώ!

2. Άλλα κριτήρια αξιολόγησης έχει ο παιδαγωγός, άλλα 

η ομάδα: και οι δυο πλευρές διακρίνουν τον πλούτο του πνεύ

ματος· ο παιδαγωγός από τη μεριά του περιμένει να αναπτυ

χθεί αυτός ο πλούτος, ενώ τα παιδιά περιμένουν ποια θα 

είναι η άμεση χρήση του. Θα μοιραστεί το παιδί ό,τι του 

ανήκει, ή θα το θεωρήσει δικό του αποκλειστικό προνόμιο 

– άρα ψηλομύτης, ζηλιάρης, φίλαυτος και τσιγκούνης. Δεν 

θα πει το παραμύθι, δεν θα παίξει, δεν θα ζωγραφίσει, δεν 

θα βοηθήσει, δεν θα προσφερθεί – «χάρη μας κάνει», «θέλει 

να το παρακαλάμε». Απομονωμένο, με δυνατή θέληση επι

διώκει να εξαγοράσει την ευμένεια της κοινότητάς του, η 

οποία με χαρά δέχεται την επιστροφή του. Δεν αλλοιώθηκε 

ξαφνικά, αντιθέτως έχει καταλάβει και διορθωθεί. 

3. Συλλογικά μάς απογοήτευσαν, το σύνολο μας πλήγωσε.

Βρήκα την εξήγηση σ’ ένα βιβλίο για την εξημέρωση των 

ζώων και δεν σας κρύβω την πηγή. Το λιοντάρι λοιπόν δεν 

είναι επικίνδυνο όταν είναι οργισμένο, αλλά όταν βρίσκεται 

σε παιχνιδιάρικη διάθεση, όταν διψά για τρέλες. Και το πλή

θος έχει τη δύναμη του λιονταριού… 




