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καίριας σημασίας πέρασμα τον παιδιού απ' τό οικογενειακό
του περιβάλλον στό ευρύτερο κοινοτικό χώρο (πού στίς κοινω
νίες μας έκπροσωπείται άπ' τό σχολείο): Τί συμβαίνει δηλαδή
όταν τό παιδί βγαίνει άπ’ τή σχεδόν άποκλειστική σχέση με
τούς γονείς του κι άρχίζει μιά όλο καί πρωιμότερη έκμάθηση
τών κανόνων τής κοινωνίας μας άξενος καί μιά άμυνα έναντια
σ' αυτού’ς τούς κανόνες αφετέρου:
Προτού μιλήσω ειδικότερα γιά τόν έλληνικό χώρο, σάς προ
τείνω δύο αξιώματα καί όρισμένες γενικής ισχύος θεωρητικέ;
διατυπώσεις:
Τά αξιώματα είναι τά έξής: 1) ό άνθρωπο; άπ' τήν πρώτη
στιγμή τής σύλληψής του μέχρι τήν τελευταία τον αναπνοή
βρίσκεται ένταγμένος σέ όμάδες καί συμμετέχει σέ θεσμού;
μιας όρισμένης συνοχής μέσα στό χώρο καί στό χρόνο: οικογέ
νεια. τάξη, σχολείο, κοινότητα, έθνος... 2) ή νεύρωση έκδηλώνεται πάντα καί σάν αποτυχία άπ ελεύθεροκτη; άπ' τήν έξονσία
τής οικογένειας. δηλαδή σάν άποτυχία έπαρκού; καί ουσιώ
δους άποεπένδυσης τών γονεικών μορφών. Είναι λ.χ. νευρωτι
κή μιά σχέση έπένδυσης τού' σχολείου στήν όποία τό παιδί
ή/καί οί γονείς ζητούτ μιά ναρκισσιστική αναγνώριση τέτοιας
ποιότητας καί έντασης πού' σέ μιά πρώτη φάση τής ζωής μόνον
ό γονιός μπορεί νά δώσει.
Γιά τήν σχέση τώρα τού' άτόμου μέ τό έξωοικογενειακό τον
περιβάλλον τί μάς δείχνει ή κλινική μας έμπειρία:
—Ή σχέση τών γονιών μέ τό παιδί μέσα στήν οικογένεια. τό τί
αίφνης περιμένουν κι άπαιτούν άπό αυτό, είναι έτσι κι άλλιώς
πάντα σημαδεμένη άπ- τή σχέση τους μέ τό κοινωνικό περιβάλ
λον μέσα στό όποιο βρίσκονται ένταγμένοι. Ό τρόπος, μ' άλλα
λόγια, πού οί γονείς έπενδύονν ή όχι τά μοντέλα καί ιδανικά
πού ή κοινωνία προτείνει ή έπιβάλλει στά μέλη της άποτελεί
αναπόσπαστο μέρος τής προσωπικής τους σχέσης μέ τό παιδί.
—Ή κοινωνία, τό σχολείο, προβάλλει πάνω στό παιδί όρισμέ
νες άπαιτήσεις. Στόχος τού σχολείου είναι ή παραγωγή παι
διών “κατ' εικόνα καί όμοίωσιν" αϊτών τών απαιτήσεων, δη
λαδή ή μεταβίβαση κι ή υιοθέτηση απ' τό παιδί ένός όρισμένου
κοινωνικο-πολιτικού μοντέλου
— Σέ μιάν όμάδα (τώρα δέν άναφέρομαι μόνο στό σχολείο), τό
άτομο άναζητά μιάν ιδανική εικόνα τού έαντον του μέσα στσύς
άλλους, άναζητά, γιά νά χρησιμοποιήσω μιά ψυχαναλυτική
όρολογία, τά ταυτισιακά τον έρείσματα σέ σχέση μέ τήν έπιθυμία τών άλλων.
— Τό παιδί ψάχνει κι όφείλει νά βρει μέσα στόν έξωοικογενειακό χώρο έρείσματα πού’ νά τού έπιτρέπουν νά συνεχίσει τή
δόμηση τής ταυτότητάς τον: στό σχολείο πρώτα, σέ άλλους
κοινωνικούς χώρους καί θεσμούς έπειτα έπενδνει ένα μέρος
τής ναρκισσιστικής του libido
Στό σημείο λοιπόν αυτό άκριβώς τού περάσματος (μ’ όλο τό
βάρος μύησης πού έχει αύτή ή λέξη) όφείλει άκριβώς νά
έκδηλωθεΐ ή άκρόασή μας. 'Οχι γιά νά δώσουμε έτοιμες απαν
τήσεις παρμένες άπό τή γνώση μας τής ανάλυσης, αλλά γιά νά
μπορέσουμε ν' άντιληφθοϋμε καί νά καταλάβουμε καθετί αρνη
τικό, άτακτο, άρυθμικό. 'Αρνητικό ωστόσο κατά ποιά κριτή
ρια; κατά τά κριτήρια τής ψυχικής ύ»γείας τού' παιδιού' ή κατά
έκεΐνα τής λειτουργίας τού συστήματος, τού· σχολικού λ.χ
συστήματος; Σ' αύτό τό σημείο συμφωνώ απολύτως μέ τήν F
Dolto όταν λέγει δτι υπάρχουν σχολικές αποτυχίες πού είναι

έκφραση τή: ψυχικής ύγείας τού παιδιού καθώς υπάρχουν
σχολικές έπιτυχίες λαμπρής απόδοση; καί προσαριιογής πού
εκφράξουν βαθύτατες νευρωτικέ; διαταραχές. "Ας πάρουμε τή
μάθηση τού· διαβάσματος καί τού γραψίματος πού επιβάλλεται
οήμερα σ' όλα τά παιδιά στήν ίδια ηλικία. Γιά νά μάθει ένα
παιδί νά διαβάζει καί νά γράφει πρέπει νά έχει ένστεσνισθεί
ένα κάποιο δικαίωμα γιά γνώση, πού νά τό άνεξαρτοποιεί άπ'
τή γνώση, τής οποίας μέχρι τότε οί γονεί;. καί αρχικά ή
μητέρα, ήσαν οί αποκλειστικοί φορείς. Ό ταν όιιως αύτό τό
δικαίωμα παρουσιάζεται σάν καθήκον, υποχρέωση, πού τό
σχολείο καί οί γονείς απαιτούν γιά νά ικανοποιηθεί ή δική
τους φιλοδοξία κι ό δικός τους ναρκισσισιιό;. ή άρνηση τού
παιδιού δέν είναι άφεαυτής παθολογική
Εδώ μιά παρατήρηση: τό έλληνικό σχολείο, μ' όλη τον τήν
εξέλιξη, όλοι μας λίγο-πολύ τό γνωρίζουμε έιιπειρικά. Όταν
όμως μιλάμε γιά τήν έλληνική οικογένεια, μιλάμε γιά μιάν
άφηρημένη έννοια καί νομίζω θάπρεπε νάμαστε πιό προσεκτι
κοί. Ή έλληνική οικογένεια, γιά τήν όποία θά σάς μιλήσω
τώρα καί πού* γνωρίζω σάν ψυχολόγος, είναι ή έλληνική μικροαστική οικογένεια πού' βλέπουμε νά έμπεδώνεται σάν τυπι
κό μοντέλο τής οικογένειας στήν Ελλάδα. Βλέπουμε δηλαδή
πώς ή όλο καί ευρύτερη έπέκταση τής κρατικής έξουσία; πάνω
στό κοινωνικό σύνολο καί συνεπώς πάνω στήν οικογένεια,
συμβαδίζει μέ τήν έμπέδωση τού μοντέλου αυτού τής μικροα
στικής οικογένειας σέ όλο καί ευρύτερα κοινωνικά στρώματα
Λαμβανομένης ύπόψη αύτής τής πραγματικότητας, πού θά
χρειαζόταν όπωσδήποτε μιάν έπιστημονικότερη κοινωνιολογι
κή ανάλυση, τί λοιπόν διαπιστώνω μέσα απ' τήν πρακτική μου
σ' ένα τμήμα ψυχολογικής Παιδιατρική;:
Έ να μεγάλο μέρος τών παραπομπών σ' αύτό τό τμήμα προέρ
χεται άπό γονείς, ιδιαίτερα μητέρες, οί όποιοι ζούν έντονα τό
ναρκισσιστικό τους πρόβλημα μέσω τού παιδιού: ή σχολική
έπιτυχία βιώνεται φαντασιακά σάν δική τους έπιτυχία. προο
ρισμένη νά καλύψει τή δική τον; άνικανοποίητη ναρκισσιστική
έπιθυμία. Αυτή ή παθιασμένη έπιθυμία γιά σχολική έπιτυχία
εμποδίζει τή συναισθηματική απόσπαση τών γονιών άπ' τά
παιδιά τους καί άντιστρόφως. σέ μιά ήλικία πού' κάτι τέτοιο θά
ταν άναγκαίο γιά τήν ψυχική αυτονόμηση καί τών δύο Βλέ
πουμε παιδιά πού όλη του; ή ζωή είναι έπικεντρωμένη γύρω
άπ' τό σχολείο, πού όλος σχεδόν ό έξωσχολικός χρόνος του;
άφιερώνεται στά μαθήματα, στά φροντιστήρια, στό κυνήγημα
τών βαθμών. Μητέρες, πού αύτό είναι τό πρόβλημά τους καί τό
κέντρο τών έπενδύ'σεών τους. Τό άγχος μεταδίδεται άπό τόν’
ένα στόν άλλο. Οί παθογενει; συνέπειες αύτής τής κατάστασης
είναι έμφανείς Σέ μιά ήλικία πού’ τό παιδί όφείλει αιγά-οιγά
νά ξεπεράσει τή σχέση έξάρτησης πού τό συνέδεε μέ τούς
γονείς του μέσα στό οιδιπόδειο σύμπλεγμα, συμβαίνει τό άκρι
βώς αντίθετο. Ή συμβολική σημασία μύ'ησης τού’ παιδιού στήν
έξωοικογενειακή ζωή χάνει ένα μεγάλο μέρος τού πραγματικού
της βάρους- παραμένει, άλλ' ακρωτηριασμένη
Εκείνο όμως πού πρέπει νά τονίσουμε είναι ότι αυτή ή
άμετρη έπιθυμία τών γονιών γιά σχολική καί κοινωνική έπιτυ
χία τών παιδιών τους, πού όπωσδήποτε δέν άπαχτά τό νόημά
της παρά μόνο αναφορικά μέ τήν ιστορία (καί τό άσυνείδητο)
τού γονεικού ζεύγους, έκφράζεται ένταύτοι; έν όνόματι τή;
κοινωνίας, έπιβάλλεται έν όνόματι τού· σχολείου. Έ να απλό

παράδειγμα: οί Έλληνες γονείς βλέπουν στην τηλεόραση έναν
"Ελληνα πολιτικό ήγέτη νά δηλώνει - παθιασμένα κι αυτός - ότι
τά πανεπιστήμια όφείλουν νά προετοιμάζουν τήν ήγέτιδα τάξη
τής χώρας. Νά πώς τροφοδοτούνται τά μεγαλομανιακά ιδανικά
τών γονιών, τού καθενός μας.
Μπροστά σέ τέτοιες απαιτήσεις, μπροστά στά καταναγκαστικά προγράμματα κι ωράρια ήδη άπ' τό δημοτικό, μπροστά
στήν παθητικότητα τού μαθητή πού έπιζητά τό σχολείο, άποκλείοντας κάθε έλεύθερη πρωτοβουλία, κάθε περιέργεια, κάθε
προσωπικό έρώτημα, όλα τά παιδιά δέν υποτάσσονται. Βλέ
πουμε έτσι άντιδράσεις καί κρίσεις, συμπτώματα (έμέτους πο
νοκεφάλους), παιδιών πού· έχουν νά λύσουν πραγματικές καί
πολλές φορές άναγκαίες δυσκολίες στήν προσωπική κι οικογε
νειακή τους ζωή καί πού γιά ένα χρονικό διάστημα δέν έπενδύουν θετικά τό σχολείο. ’Αλλά γι" αυτές τίς δυσκολίες κανείς
δέν νοιάζεται. Ά π ’ τό παιδί περιμένουν αυτόματη προσαρμο
γή. έκμάθηση γνώσεων καί συμπεριφορών, όχι βέβαια έπειδή
τό ϊδιο έκφράζει τήν έπιθυμία. άλλά άπό υποχρέωση ή υποτα
γή στό φόβο καί στά αιτήματα τών ένηλίκων (δασκάλων καί
γονιών). Ποιος σήμερα θά τολμούσε νά ίσχυρισθεί πώς τό
σχολικό μας σύστημα προετοιμάζει έλεύθερους πολίτες, όπως
ωστόσο τό διακηρύσσει ή έπίσημη άρχουσα ιδεολογία καί τό

ίδιο τό Σύνταγμα τό όποιο όρίζει σάν σκοπό τής παιδείας "τήν
διάπλαση έλευθέρων καί υπευθύνων χαρακτήρων"; Ώμή πραγ
ματικότητα τής πρωτοβάθμιας καί τής δευτεροβάθμιας παι
δείας μας είναι ή παραγωγή άτόμων έκφοβισμένων κι έτεροπειθαρχημένων, άτόμων στά όποια έχει διαδοθεί ή υποταγή μέ τή
μορφή έπιθυμίας υποταγής (τού έαυτού τους ή τών άλλων, δέν
έχει σημασία). Καί δέν’ μιλώ φυσικά γιά τίς έξαιρέσεις πού
επιβεβαιώνουν τόν κανόνα. ’Από αυτή τήν άποψη, άπό τί;
παιδαγωγικές όδηγίες τού Καποδίστρια σχετικά μέ τή λειτουρ
γία τού όρφανοτροφείου τού Πόρου (πρώτου έκπαιδευτικού
ιδρύματος πού συστάθηκε στήν νεώτερη Ελλάδα) μέχρι τά πιό
πρόσφατα Προεδρικά Διατάγματα γιά τήν παιδεία τίποτε ου
σιαστικό δέν έχει άλλάξει· τά σημαίνοντα - κλειδιά τού συστή
ματος, παραμένουν τά ίδια. Τό 1828 "άποταξία". “άπείθεια".
"στάσις'', “ψεύδος" τού μαθητή καί μέθοδοι κολασμού του- τό
1979 (Προεδρικό Διάταγμα 104/7-2-79) “παρέκκλ.ισις άπό τούς
κανόνας", "παιδαγωγικός έλεγχος", "κυρώσεις".
Τελειώνοντας θάθελα νά πώ ότι μιά αμφισβήτηση αυτού τού
συστήματος είναι άσφαλ-ώς πολιτική πράξη. Ό ψυχολάγος ή ό
ψυχαναλυτής μπορεί σίγουρα νά διαπιστώσει καί νά καταγγεί
λει τίς παθογενείς έπιπτώσεις του.
Ά π ό 'κεί καί πέρα τό πρόβλημα μάς αφορά όλ.ου:.

