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Ken Robinson (2011). “ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ - ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΑΗ 
ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ”, Αθήνα: Εν πλώ. 
 
ελ. 17 
Ο οικονομολόγοσ Σζ. Κ. Γκϊλμπρεθ ϋλεγε ότι ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ τησ οικονομικόσ 
πρόγνωςησ εύναι να κϊνει την αςτρολογύα να φαύνεται αξιοςϋβαςτη. 
 
ελ. 19 
Υανταςύα: πρόκειται για τη διαδικαςύα ανϊδυςησ ςτο νου πραγμϊτων που δεν εύναι 
παρόντα ςτισ αιςθόςεισ μασ. 
Δημιουργικότητα: εύναι η διαδικαςύα ανϊπτυξησ πρωτογενών ιδεών που ϋχουν αξύα. 
Καινοτομύα: πρόκειται για τη διαδικαςύα που θϋτει τισ νϋεσ ιδϋεσ ςε εφαρμογό. 
 
ελ. 23 
Εύναι βαςικό η παιδεύα και η εκπαύδευςη να καταςτόςει τουσ ανθρώπουσ πιο ευϋλικτουσ 
και προςαρμοςτικούσ, ώςτε οι επιχειρόςεισ να μπορούν να ανταποκρύνονται ςτισ 
μετεξελιςςόμενεσ αγορϋσ. 
 
ελ. 23 
Σον Δεκϋμβριο του 1862, ο Αβραϊμ Λύνκολν εκφώνηςε τη δεύτερη ετόςια ομιλύα του ςτο 
Κογκρϋςο. Μιλούςε ϋνα μόνα πριν υπογρϊψει τη διακόρυξη τησ Απελευθϋρωςησ και ςτο 
μόνυμα του παρότρυνε το Κογκρϋςο να δει τη κατϊςταςη με νϋα ματιϊ. Έλεγε: «Σα 
δόγματα του όρεμου παρελθόντοσ εύναι αναντύςτοιχα με το θυελλώδεσ μασ παρόν. Οι 
δυςκολύεσ ςυςςωρεύονται η μια πϊνω ςτην ϊλλη. Οι ςυνθόκεσ εύναι νϋεσ, γι’ αυτό μασ 
καλούν να ςκεφτούμε και να ενεργόςουμε με τρόπο νϋο. Πρϋπει να αποτινϊξουμε 
προώδεαςμούσ και κατόπιν να ςώςουμε τη χώρα μασ».  
 
ελ. 25 
Μαζικϊ ςυςτόματα δημόςιασ εκπαύδευςησ αναπτύχθηκαν πρωταρχικϊ για να 
ανταποκριθούν ςτισ ανϊγκεσ τησ Βιομηχανικόσ Επανϊςταςησ και αντικατόπτριζαν, με 
πολλούσ τρόπουσ, τισ αρχϋσ τησ βιομηχανικόσ παραγωγόσ. Ήταν μονοδιϊςτατα και 
ϋδιναν ϋμφαςη ςτη ςυμμορφύα και τη θεςμοπούηςη.  
 
ελ. 27 
Ο Λύνκολν ϋλεγε ότι δεν αρκεύ να ςκεφτόμαςτε διαφορετικϊ πρϋπει και να ενεργόςουμε 
με τρόπο διαφορετικό. 
 
ελ. 28 
Όπωσ λϋει ο Thomas Friedman, ςυγγραφϋασ του βιβλύου World is flat, ¨εκεύνοι που 
περιμϋνουν να τελειώςει η ύφεςη, ώςτε να τουσ δώςει κϊποιοσ δουλειϊ, ενδϋχεται να 
περιμϋνουν πολύ».  
 
ελ. 30-31 
Οι περιουςύεσ ςωριϊζονται ό ανορθώνονται ανϊλογα με το πόςο καλϊ προςαρμόζονται 
ςτισ εναλλαςςόμενεσ ςυνθόκεσ. 
 
Οι αυτοκρατορύεσ τεύνουν να καταρρϋουν απότομα, παρϊ να παρακμϊζουν ςταδιακϊ. 
κεφτεύτε τη οβιετικό Ένωςη και την ταχύτατη αποςύνθεςό τησ τη δεκαετύα του ’80 
και του ’90. 
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’ ϋναν κόςμο, όπου η ιςόβια απαςχόληςη ςτο ύδιο επϊγγελμα αποτελεύ παρελθόν, η 
δημιουργικότητα δεν εύναι πολυτϋλεια εύναι απαραύτητο ςτοιχεύο για την προςωπικό 
αςφϊλεια και πληρότητα. 
 
ελ. 33 
Οι επιχειρηματύεσ παραπονούνται πωσ η εκπαύδευςη δεν παρϊγει το εύδοσ εκεύνο των 
ανθρώπων που χρειϊζονται επειγόντωσ: ανθρώπουσ με περύςκεψη, δημιουργικότητα, 
αυτοπεπούθηςη. ανθρώπουσ εγγρϊμματουσ, με γνώςεισ αριθμητικόσ, που να μπορούν να 
αναλύουν πληροφορύεσ, να μπορούν να παρϊγουν ιδϋεσ δικϋσ τουσ και να βοηθούν ςτην 
υλοπούηςό τουσ. ανθρώπουσ που να μπορούν να επικοινωνούν με ςαφόνεια και να 
ςυνεργϊζονται καλϊ με τουσ γύρω τουσ.   
 
ελ. 37 
«Μϋχρι το 2040 περύπου, θα υπϊρχει κϊποιο backup του εγκεφϊλου μασ κϊπου ςε κϊποιο 
υπολογιςτό, οπότε όταν πεθϊνουμε δεν πρόκειται να βλαφτεύ ιδιαύτερα η καριϋρα 
μασ…» Ian Pearson.  
 
ελ. 46 
Νανοτεχνολογύα… 
Νανόμετρο=10-9 m (ϋνα διςεκατομμυριοςτό του μϋτρου).  
Ένα νανόμετρο εύναι χονδρικϊ το μόκοσ που αυξϊνονται τα γϋνια ενόσ ϊνδρα ςε ϋνα 
δευτερόλεπτο… 
Πικόμετρο: ϋνα χιλιοςτό του νανόμετρου 
Αττόμετρο: ϋνα εκατομμυριοςτό του νανόμετρου 
Υαμτόμετρο ϋνα διςεκατομμυριοςτό του νανόμετρου.  
 
ελ. 61 
Η Cisco Systems προμηθεύει εξοπλιςμό δικτύου ύντερνετ. Σον Νοϋμβριο του 2000 η 
χρηματιςτηριακό αξύα τησ Cisco όταν 400 διςεκατομμύρια δολϊρια, αξύα μεγαλύτερη 
από το ϊθροιςμα τησ αξύασ όλων των αυτοκινητοβιομηχανιών του κόςμου, των 
βιομηχανιών χϊλυβα, των επιχειρόςεων αλουμινύου και των αεροναυπηγικών 
βιομηχανιών μαζύ.  
 
ελ. 69 
Ο Πικϊςο εύπε κϊποτε ότι όλα τα παιδιϊ γεννιούνται καλλιτϋχνεσ: το πρόβλημα εύναι να 
παραμεύνουμε καλλιτϋχνεσ καθώσ μεγαλώνουμε.  
 
ελ. 70 
Οι περιςςότερεσ χώρεσ θϋτουν ςε εφαρμογό μια διπλό ςτρατηγικό ςτην εκπαύδευςη: Η 
πρώτη εύναι να αυξόςουν την πρόςβαςη ςτην εκπαύδευςη – ιδιαύτερα τον αριθμό των 
ανθρώπων που φοιτούν ςτο Πανεπιςτόμιο. Η δεύτερη ςτρατηγικό εύναι η αναβϊθμιςη 
των προτύπων.  
Η εκπαύδευςη δεν εύναι μια αμερόληπτη διαδικαςύα ανϊπτυξησ των φυςικών 
ικανοτότων των ανθρώπων, κι ούτε ποτϋ όταν. Σα ςυςτόματα τησ μαζικόσ εκπαύδευςησ 
χτύςτηκαν πϊνω ςε δύο πυλώνεσ. Ο πρώτοσ εύναι οικονομικόσ: διαμορφώθηκαν από 
ςυγκεκριμϋνεσ προώποθϋςεισ των αγορών εργαςύασ, πολλϋσ από τισ οπούεσ εύναι ςόμερα 
απελπιςτικϊ παρωχημϋνεσ. Ο δεύτεροσ εύναι διανοητικόσ: διαμορφώθηκαν ςυνϊμα και 
από κϊποιεσ ςυγκεκριμϋνεσ ιδϋεσ γύρω από την ακαδημαώκό νοημοςύνη, οι οπούεσ 
υποτιμούν ϊλλεσ ικανότητεσ εξύςου ςημαντικϋσ, ιδιαύτερα για τη δημιουργικότητα και 
την καινοτομύα.  
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ελ. 72 
Η ακαδημαώκό μόρφωςη εύναι επύςησ και ϋνα εύδοσ νομύςματοσ: ϋχει μια ςυναλλακτικό 
αξύα ςτην αγορϊ εργαςύασ ό ςτην ακόμα υψηλότερη εκπαύδευςη. Η αξύα του, όπωσ και η 
αξύα όλων των νομιςμϊτων, μπορεύ να ανϋβει ό να κατϋβει, ανϊλογα με τισ ςυνθόκεσ τησ 
αγορϊσ και με τη ρευςτότητα που υπϊρχει ς’ αυτό το νόμιςμα. 
ύμφωνα με την UNESCO, ο αριθμόσ των ανθρώπων που θα αποκτόςουν επύςημα 
εκπαιδευτικϊ προςόντα μϋςα ςτα επόμενα 30 χρόνια, θα ξεπερϊςει το ϊθροιςμα των 
πεπαιδευμϋνων απ’ αρχόσ τησ ιςτορύασ. Κατϊ ςυνϋπεια, η αγοραςτικό αξύα των πτυχύων 
κατρακυλϊ.  
 
ελ. 75 
Για κϊποιουσ ςκαπανεύσ τησ μαζικόσ εκπαύδευςησ, τα ςχολεύα όταν ϋνασ τρόποσ να 
βρουν ανταπόκριςη οι προςδοκύεσ τησ εργατικόσ τϊξησ και να λυτρωθούν τα μϋλη τησ 
από τη φτώχια. Άλλοι εύδαν την εκπαύδευςη ωσ τον καλύτερο τρόπο να προωθόςουν τισ 
αξύεσ και τισ ευκαιρύεσ που υποτύθεται ότι βρύςκονται ςτον πυρόνα των υγιών 
δημοκρατιών. Κϊποιοι εύδαν ςτην προοπτικό για εκπαύδευςη όλων, τη φυςικό 
εκπλόρωςη των αρχών του υντϊγματοσ. Άλλοι εύδαν τη μαζικό εκπαύδευςη λιγότερο 
ιδεαλιςτικϊ, ωσ τον πιο αποτελεςματικό τρόπο εμποτιςμού τησ εργατικόσ τϊξησ με τισ 
ςυνόθειεσ και την πειθαρχύα που εύναι απαραύτητεσ για τη βιομηχανικό παραγωγό.    
 
ελ. 79 
Η ιδϋα τησ γραμμικότητασ ςτην εκπαύδευςη: Αντιλαμβϊνεται την εκπαύδευςη ωσ μια 
προετοιμαςύα για κϊτι που πρόκειται να γύνει αργότερα. Αυτό το ςύςτημα αποκαλεύται 
ενύοτε προ-ςυςςωρευτικό μοντϋλο εκπαύδευςησ: ςυςςωρεύεισ τουσ εκπαιδευτικούσ ςου 
πόρουσ ςτην αρχό τησ ζωόσ ςου και ςτη ςυνϋχεια τουσ ξοδεύει λύγο-λύγο, καθώσ 
μεγαλώνεισ. Σο μοντϋλο αυτό κϊποιοι το αποκαλούν και μοντϋλο ρεζερβουϊρ: ςτα νιϊτα 
ςου φουλϊρεισ το ρεζερβουϊρ των εκπαιδευτικών καυςύμων ςου με ποςότητα, που 
υποτύθεται ότι θα ςου φτϊςει για το ταξύδι τησ υπόλοιπησ ζωόσ ςου. την πρϊξη βϋβαια, 
οι περιςςότεροι ϊνθρωποι αφόνουν το ςχολεύο πύςω τουσ με μιςογεμιςμϋνο ρεζερβουϊρ 
– ϋχουν πϊρει μια απλώσ βαςικό ποςότητα και αν ςτο δρόμο ξεμεύνουν, εύναι πολύ λύγα 
τα διαθϋςιμα βενζινϊδικα…  
 
ελ. 83 
ηπτικό εςτύαςη: εύναι η τϊςη να κοιτϊζει κανεύσ ϋνα πρόβλημα, ξϋχωρα από το 
γενικότερό του πλαύςιο.  
Η αντιμετώπιςη ενόσ προβλόματοσ και η προςπϊθεια επύλυςόσ του, όταν δεν υπερβεύ 
την παγύδα τησ ςηπτικόσ εςτύαςησ οδηγεύ ςτην επύλυςό του με παρϊπλευρο, όμωσ, 
επιγενόμενο την ανϊδυςη ενόσ νϋου, ενόσ ϊλλου προβλόματοσ. Σο να λύνεισ ϋνα 
πρόβλημα, προκαλώντασ κϊποιο ϊλλο, δεν αποτελεύ λύςη. 
 
ελ. 88 
Η εκπαύδευςη ϋχει τρεισ βαςικούσ ρόλουσ: 
Προςωπικόσ: ανϊπτυξη προςωπικών ταλϋντων και ευαιςθηςιών.  
Πολιτιςτικόσ: εμβϊθυνςη τησ κατανόηςόσ μασ για τον κόςμο. 
Οικονομικόσ: απόκτηςη των απαιτούμενων δεξιοτότων για τον βιοποριςμό και την 
οικονομικό παραγωγικότητα.  
 
ελ.97 
Με ςτοιχεύα του ϋτουσ 2009, ςτισ ΗΠΑ, κατϊ μϋςο όρο, η ςυντόρηςη ενόσ τροφύμου ςτη 
φυλακό κοςτύζει 29.000 δολϊρια τον χρόνο, τη ςτιγμό που το αντύςτοιχο ποςό για τη 
δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη υπολογύζεται ςτα 9.000 δολϊρια.  
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ελ. 99 
ε πολλϋσ χώρεσ παρουςιϊζεται μια ανηςυχητικό τϊςη προσ τη δυςφορύα και την 
επιθετικότητα μεταξύ των νϋων ανθρώπων ςτα ςχολεύα. Για παρϊδειγμα ςτη Μεγϊλη 
Βρετανύα οι ςτατιςτικϋσ δεύχνουν πωσ το 2009, 17.000 μαθητϋσ αποβλόθηκαν από τα 
ςχολεύα εξαιτύασ επιθϋςεων φυςικόσ βύασ προσ ενηλύκουσ.  
 
ελ. 101 
Δεν μαθαύνουμε τουσ ανθρώπουσ να διαχειρύζονται την αποτυχύα, και αυτό ςυνιςτϊ 
θεμελιώδη παρϊλειψη.  
 
ελ. 103 
«Κϊθε αλόθεια περνϊ από τρύα ςτϊδια: Αρχικϊ γύνεται αντικεύμενο εμπαιγμού. Κατόπιν, 
γύνεται αντικεύμενο ςφοδρόσ εναντύωςησ. Και τϋλοσ γύνεται αποδεκτό ωσ 
αυταπόδεικτη» 
Arthur Schopenhauer (1788-1860)  
 
ελ. 112 
Μια αλλαγό παραδεύγματοσ τεύνει να ακολουθεύ χαρακτηριςτικό τροχιϊ. Πυροδοτεύται 
από νϋεσ ιδϋεσ που αναδιαμορφώνουν τουσ βαςικούσ μασ τρόπουσ ςκϋψησ. Αρχικϊ, 
υπϊρχει μια περύοδοσ απύθμενησ πνευματικόσ αβεβαιότητασ και ϋξαψησ, καθώσ οι νϋεσ 
ιδϋεσ εφαρμόζονται, τανύζονται και δοκιμϊζονται ςε πολλϊ διαφορετικϊ ερευνητικϊ 
πεδύα. Εν τϋλει, οι επαναςτατικού τρόποι ςκϋψησ αρχύζουν να κατακϊθονται και οι 
πραγματικϋσ τουσ δυνατότητεσ ξεκαθαρύζονται και εδραιώνονται περιςςότερο. 
Γύνονται τμόμα του νϋου παραδεύγματοσ, του νϋου τρόπου ςκϋψησ. Σελικϊ, ο 
αναβραςμόσ των ιδεών που γϋννηςαν το νϋο παρϊδειγμα, καταλαγιϊζει και δύνει τη 
θϋςη του ςε εδραιωμϋνεσ ιδϋεσ και νϋεσ βεβαιότητεσ. Ειςϋρχονται ςτη ςυνεύδηςό μασ ωσ 
αυτονόητα δεδομϋνεσ αντιλόψεισ ςχετικϊ με το πώσ πρϋπει να γύνονται τα πρϊγματα 
και καθύςτανται τμόμα μιασ νϋασ κουλτούρασ.  
 
ελ. 113 
Ο Nicolaus Copernicus (1473-1543) αναρωτόθηκε: κι αν δεν όταν ο όλιοσ που 
περιςτρεφόταν γύρω από τη γη; Κι αν όταν η γη που γύριζε γύρω από τον όλιο; Αυτό η 
απρόςμενη ιδϋα ϋλυςε διϊ μιασ πολλϊ από τα παλιϊ προβλόματα που ςτούχειωναν τουσ 
αςτρονόμουσ. Ο ηλιοκεντριςμόσ εύχε μόλισ αναδυθεύ. Αργότερα ο Johannes Kepler (1571-
1630) κατϋδειξε πωσ οι πλανότεσ δεν κινούνταν ςε κύκλουσ αλλϊ ςε ελλειπτικϋσ τροχιϋσ, 
ϋνα φαινόμενο που ο Isaac Newton (1643-1727) επρόκειτο να εξηγόςει με βϊςη τισ 
ςυνϋπειεσ τησ βαρυτικόσ ϋλξησ.   
Ο Galileo Galilei (1564-1642) ενδιαφϋρθηκε ιδιαύτερα για τον ηλιοκεντριςμό του 
Κοπϋρνικου. Σο τηλεςκόπιό του ϋδωςε τη δυνατότητα ςτουσ επιςτόμονεσ να ξεκινόςουν 
να βλϋπουν την αλόθεια των κοπερνύκειων θεωριών και οι ιδϋεσ ϊρχιςαν να 
εδραιώνονται.  
Ο Κοπϋρνικοσ, ο Γαλιλαύοσ και ο Κϋπλερ δεν ϋλυςαν ϋνα παλιό πρόβλημα, ϋκαναν μια νϋα 
ερώτηςη και μ’ αυτό τον τρόπο ϊλλαξαν ολόκληρη τη βϊςη πϊνω ςτην οπούα εύχαν 
δομηθεύ οι παλιϋσ ερωτόςεισ. Οι παλιϋσ θεωρύεσ αποδεύχτηκαν λανθαςμϋνεσ διότι οι 
προώποθϋςεισ πϊνω ςτισ οπούεσ εύχαν βαςιςτεύ όταν εςφαλμϋνεσ. Εύχαν χτιςτεύ ςε 
λανθαςμϋνη ιδεολογύα. Όςο αυτό η ςυνειδητοπούηςη εξαπλωνόταν, τόςο οδηγούςε ςε 
μια νϋα πνευματικό εποχό, ςε ϋνα νϋο παρϊδειγμα. 
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ελ. 119 
Ο ορθολογιςτόσ προχωρϊ μϋςα από μια λογικό αλληλουχύα, χτύζοντασ τη μια ιδϋα πϊνω 
ςτην ϊλλη, όπωσ χτύζονται οι πλύνθοι πϊνω ς’ ϋναν τούχο. Κατϊ παρόμοιο τρόπο και η 
εμπειρικό μϋθοδοσ αναζητϊ για πρότυπα ςτα γεγονότα, προτεύνοντασ κινόςεισ από 
γνωςτϋσ αιτύεσ προσ γνωςτϊ αποτελϋςματα.  
Ο ορθολογιςμόσ και ο εμπειριςμόσ όταν οι κινητόριεσ δυνϊμεισ του Διαφωτιςμού και 
διϋτρεξαν με απρόςκοπτη ορμό την επιςτόμη, τη φιλοςοφύα και την πολιτικό, 
ανατρϋποντασ παραδοςιακϋσ μεθόδουσ ςκϋψησ και διανούγοντασ αχανεύσ νϋεσ εκτϊςεισ 
ϋξαψησ ςτην επιςτόμη, την τεχνολογύα και τη φιλοςοφύα. τη ςυνϋχεια, οδόγηςαν ςτη 
Βιομηχανικό Επανϊςταςη του 18ου και 19ου αιώνα καθώσ και ςτη ςημερινό κυριαρχύα 
τησ επιςτόμησ, ςε όλεσ τισ μορφϋσ. την πορεύα, ϋνα ρϊγιςμα διαχώριςε τουσ δύο 
τρόπουσ ςκϋψησ που όταν παλαιότερα ςχεδόν αδιαύρετα ςυναρμοςμϋνοι: τισ τϋχνεσ και 
τισ επιςτόμεσ.   
Σο ςφιχταγκϊλιαςμα τεχνών και επιςτημών ςταδιακϊ χαλϊρωςε, κατϊ την περύοδο του 
Διαφωτιςμού. Τπόρξε μια ιςχυρό αντύδραςη, κατϊ τα τϋλη του 18ου και ςτισ αρχϋσ του 
19ου αιώνα, η οπούα πόρε τη μορφό του Ρομαντιςμού. Ενώ ο Διαφωτιςμόσ 
εκπροςωπούνταν από τουσ μεγϊλουσ ραςιοναλιςτϋσ φιλοςόφουσ και επιςτόμονεσ, όπωσ 
ο Hume, ο Locke και ο Descartes, ο Ρομαντιςμόσ ϋκανε βόματα με τα ςπουδαύα ϋργα 
καλλιτεχνών, ποιητών και μουςικών, όπωσ ο Beethoven, ο Schiller, ο Wordsworth, ο 
Coleridge, ο Byron και ο Goethe. ε αντύθεςη με τουσ ραςιοναλιςτϋσ, οι ρομαντικού 
εςτύαζαν ςτην ποιότητα τησ ανθρώπινησ εμπειρύασ και ςτη φύςη τησ ύπαρξησ.  
 
ελ. 131 
Οι απόψεισ μασ μπορούν να μασ ςκλαβώςουν ό να μασ απελευθερώςουν. Κϊποιοι δεν 
κϊνουν ποτϋ το πϋραςμα και ςυνεχύζουν να ενδημούν ςτον παλιό τρόπο ςκϋψησ. 
Η ανθρώπινη νοημοςύνη περιλαμβϊνει τη δυνατότητα για ακαδημαώκό δραςτηριότητα. 
αυτό δεν ςημαύνει ότι η νοημοςύνη εξαντλεύται ςτην ακαδημαώκό δραςτηριότητα. Για 
να εκπαιδεύςουμε ανθρώπουσ για το μϋλλον, πρϋπει να κοιτϊξουμε πϋρα από την 
ακαδημαώκό ψευδαύςθηςη και να δούμε τισ πραγματικϋσ τουσ ικανότητεσ, και το πώσ 
αυτϊ τα διαφορετικϊ ςτοιχεύα τησ ανθρώπινησ δυνατότητασ ενιςχύουν, παρϊ 
υποςκϊπτουν το ϋνα το ϊλλο.   
Όςοι ϋχουν χαμηλότερεσ ακαδημαώκϋσ ικανότητεσ, ενδϋχεται να διαθϋτουν ϊλλεσ 
ιςχυρότατεσ ικανότητεσ, που ύςωσ να παραμϋνουν εν υπνώςει. 
 
ελ. 142 
Δεν υπϊρχει μϊλλον κοινϊ αποδεκτόσ οριςμόσ τησ νοημοςύνησ, αλλϊ θα μπορούςαμε να 
ςυμφωνόςουμε εδώ ότι η νοημοςύνη περιλαμβϊνει την ικανότητα να διαμορφώνουμε 
και να εκφρϊζουμε τισ ςκϋψεισ μασ με ςυνοχό. Αυτό μπορούμε να το κϊνουμε με λϋξεισ 
και με αριθμούσ. Μπορούμε επύςησ να οπτικοποιόςουμε, να ςκεφτούμε με όχουσ, με 
κύνηςη και με όλουσ τουσ τρόπουσ, με τουσ οπούουσ αυτού οι διαφορετικού τύποι ςκϋψησ 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τουσ.  
Η νοημοςύνη περιλαμβϊνει επύςησ και την ικανότητα τησ επιτυχούσ εναςχόληςησ με τισ 
πρακτικϋσ προκλόςεισ τησ ζωόσ ςτον κόςμο. Ο αναπτυξιακόσ ψυχολόγοσ Howard 
Gardner, γνωςτόσ κυρύωσ για τη θεωρύα του περύ πολλαπλών ειδών νοημοςύνησ, ορύζει 
τη νοημοςύνη ωσ την ικανότητα να λύνει κανεύσ προβλόματα, μϋςα ςε δεδομϋνεσ 
ςυνϊφειεσ. … Η νοημοςύνη εύναι πολύπτυχη, πλούςια, ςύνθετη και ιδιαύτερα πολυςχιδόσ.  
 
ελ. 147 
Διαφορετικότητα: Ο καθϋνασ μασ εύναι μια μοναδικό ςτιγμό ςτην ιςτορύα, ϋνα 
ξεχωριςτό μεύγμα τησ γενετικόσ μασ κληρονομιϊσ των εμπειριών μασ και των ςκϋψεων 
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και αιςθημϊτων, που υφϊνθηκαν εξ’ αυτών και που ςυγκροτούν τη μοναδικό μασ 
ςυνεύδηςη.  
 
ελ. 167 
Η φανταςύα εύναι το πρωταρχικό χϊριςμα τησ ανθρώπινησ ςυνεύδηςησ. Με τη φανταςύα, 
μπορούμε να δραςκελύςουμε το εδώ και το τώρα. Μπορούμε να ξανανταμώςουμε και να 
αναθεωρόςουμε το παρελθόν. Μπορούμε να αποκτόςουμε διαφορετικό οπτικό του 
παρόντοσ, βϊζοντασ τον εαυτό μασ ςτο μυαλό των ϊλλων. Μπορούμε να επιχειρόςουμε 
να δούμε με τα μϊτια τουσ και να αιςθανθούμε με τη δικό τουσ καρδιϊ. Και με τη 
φανταςύα μασ μπορούμε να επιςκεφτούμε πολλϋσ εκδοχϋσ του μϋλλοντοσ. Ίςωσ να μην 
μπορούμε να προβλϋψουμε το μϋλλον, αλλϊ ενεργώντασ με βϊςη τισ ιδϋεσ που 
παρϊγονται ςτη φανταςύα μασ, μπορούμε να ςυμβϊλλουμε ςτη δημιουργύα του. Η 
φανταςύα μϊσ απελευθερώνει από τισ ϊμεςεσ ςυνθόκεσ μασ και ενϋχει τη διαρκό 
δυνατότητα μεταπούηςησ του παρόντοσ.  
Καινοτομύα εύναι η διαδικαςύα εφαρμογόσ των νϋων ιδεών ςτην πρϊξη. Η καινοτομύα 
εύναι εφαρμοςμϋνη δημιουργικότητα. Εξ΄ οριςμού, η καινοτομύα ςχετύζεται με την 
ειςαγωγό ενόσ νϋου ό βελτιωμϋνου πρϊγματοσ (ό και τα δύο), που τεκμαύρεται ωσ 
θετικό. Αν εύναι τελικϊ ό όχι, εύναι πϊντοτε ζότημα κρύςησ – και η κρύςη μπορεύ να 
ποικύλει. Όμωσ ςε γενικϋσ γραμμϋσ η καινοτομύα ϋχει αγαθϋσ προθϋςεισ. 
 
ελ. 181 
Ο Michael Polanyi κϊνει μια διϊκριςη ανϊμεςα ςτην εςτιακό και τη δευτερεύουςα 
επύγνωςη. Ό,τι κι αν κϊνουμε, ϋχουμε επύγνωςη των πρϊξεών μασ ςε τουλϊχιςτον αυτϊ 
τα δύο επύπεδα. Αν καρφώνεισ με ςφυρύ ϋνα καρφύ πϊνω ςε ϋνα κομμϊτι ξύλο, εςτιϊζεισ 
την προςοχό ςου ςτο κεφϊλι του καρφιού. Πρϋπει επύςησ να ϋχεισ επύγνωςη, 
δευτερευόντωσ, του βϊρουσ του ςφυριού και τησ καμπύλησ του χεριού ςου. Εύναι 
ςημαντικό να εύναι ςωςτϊ βαλμϋνη αυτό η ςχϋςη. Αν αρχύςεισ να εςτιϊζεισ ςτο τι κϊνει 
το χϋρι ςου, εύναι πιθανό να χϊςεισ το καρφύ. Ο Polanyi ςυνεχύζει: «Η δευτερεύουςα 
επύγνωςη και η εςτιακό επύγνωςη εύναι αμοιβαύα αποκλειόμενεσ. Αν ϋνασ πιανύςτασ 
μεταθϋςει την προςοχό του από το ϋργο που ερμηνεύει, ςτην παρατόρηςη του τι κϊνει 
με τα δϊκτυλϊ του, καθώσ το ερμηνεύει, θα μπερδευτεύ και ύςωσ χρειαςτεύ να 
ςταματόςει. Αυτό ςυμβαύνει γενικώσ, αν αποςπϊςουμε την προςοχό μασ από το κϋντρο 
τησ εςτύαςόσ τησ, προσ τα επιμϋρουσ ςτοιχεύα, για τον ρόλο των οπούων εύχαμε 
προηγουμϋνωσ δευτερεύουςα μόνο επύγνωςη». 
 
ελ. 186 
Οι δημιουργικϋσ ενορϊςεισ προκύπτουν, όταν ςυνδυϊζονται με απρόβλεπτουσ τρόπουσ ό 
όταν εφαρμόζονται ςε προβλόματα ό ζητόματα με τα οπούα κανονικϊ δεν ςχετύζονται.  
Ο Arthur Koestler το περιγρϊφει αυτό ωσ μια διαδικαςύα αμφύδρομησ ςυνϊφειασ: όταν 
ςυςχετύζουμε ιδϋεσ από διαφορετικϊ πεδύα, που υπό κανονικϋσ ςυνθόκεσ δεν 
ςυνδϋονται, πυροδοτούμε ςκϋψη όχι μονϊχα ςε ϋνα επύπεδο, όπωσ ςυμβαύνει με τη 
ςυνηθιςμϋνη γραμμικό ςκϋψη, αλλϊ ςε πολλϊ επύπεδα ταυτόχρονα. Η δημιουργικό 
ςκϋψη ςχετύζεται με τη διϊρρηξη των ορύων μεταξύ διαφορετικών πλαιςύων αναφορϊσ.  
 
ελ. 188 
Για να εύςαι δημιουργικόσ πρϋπει να εικϊζεισ, να ερευνϊσ νϋουσ ορύζοντεσ και να 
χρηςιμοποιεύσ τη φανταςύα ςου.  
 
ελ. 195 
Η δημιουργικότητα ςτην πρϊξη δεν ςχετύζεται μονϊχα με το πώσ ςκεπτόμαςτε, αλλϊ και 
με το τι αύςθηςη ϋχουμε για τα πρϊγματα.  
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ελ. 198 
τισ φυςικϋσ επιςτόμεσ, τα αιςθόματα, η ενόραςη, οι αξύεσ και οι πεποιθόςεισ 
αντιμετωπύζονται ωσ επικύνδυνοι περιςπαςμού – ωσ θολϋσ φυςαλύδεσ ενόσ απεύθαρχου 
νου. Ο David Hume, ηγετικό φυςιογνωμύα του Διαφωτιςμού, το ϋθεςε ωμϊ: «Αν, για 
παρϊδειγμα, πϋςει ςτα χϋρια μασ το οποιοδόποτε βιβλύο θεολογύασ ό ςχολαςτικόσ 
μεταφυςικόσ, ασ αναρωτηθούμε: περιϋχει μόπωσ κϊποια νοητικό ςυλλογιςτικό ςχετικό 
με ποςότητα ό αριθμό; Όχι. Μόπωσ περιϋχει κϊποια πειραματικό ςυλλογιςτικό ςχετικό 
με τα ςτοιχεύα τησ ύλησ και την ύπαρξη; Όχι. Ρύξτε το ςυνεπώσ ςτη φωτιϊ, διότι δεν 
μπορεύ να περιλαμβϊνει τύποτα ϊλλο πϋρα από ςοφιςτεύεσ και ψευδαύςθηςη».    
 
ελ. 199 
Πεύραμα Pavlov: εξαρτημϋνη αντανακλαςτικό αντύδραςη…  
Ο Sigmund Freud (1856-1939) ςυνϋλαβε τον νου ωσ ϋνα νοητικό μηχανιςμό που εμπλϋκει 
το υποκεύμενο με τον ϋξω κόςμο. Διϋκρινε ςτον ϊνθρωπο το Εκεύνο (εύναι οι βαςικϋσ 
ενςτικτώδεισ ορμϋσ τησ ανθρώπινησ ςυμπεριφορϊσ, που λειτουργούν με βϊςη την αρχό 
τησ ευχαρύςτηςησ), το Εγώ (ο ενςυνεύδητοσ νουσ, που λειτουργεύ με βϊςη την αρχό τησ 
πραγματικότητασ και διαχειρύζεται τισ ςκϋψεισ μασ, τισ επιτελικϋσ μασ λειτουργύεσ και 
τισ ςχϋςεισ μασ με τον κόςμο) και το Τπερεγώ (η θϋςη των ηθικών αξιών, μια αύςθηςη 
ανώτερου ςκοπού, πνευματικότητασ και ςυνεύδηςησ). 
ύμφωνα με τον Υρόυντ, το Εγώ υπϊρχει ςε μια διαρκό κατϊςταςη ϋνταςησ, διότι 
αγωνύζεται να διαχειριςτεύ τισ πιο πρωτόγονεσ παρορμόςεισ του Εκεύνου, τισ ηθικϋσ 
τϊςεισ του Τπερεγώ και τισ ανταγωνιςτικϋσ απαιτόςεισ του εξωτερικού κόςμου. Η 
διατόρηςη μιασ λογικόσ ςκϋψησ εξαρτϊται από τον ϋλεγχο των πολύπλοκων 
αλληλεπιδρϊςεων αυτών των διαφορετικών ψυχολογικών ορμών. Κατϊ ςυνϋπεια, η 
φροώδικό ψυχολογύα παρουςιϊζει, με πολλούσ τρόπουσ, τα ςυναιςθόματα ωσ δυνητικϋσ 
πηγϋσ αναςτϊτωςησ για μια ιςορροπημϋνη προςωπικότητα. 
 
ελ. 202 
Ο Victor Frankl πύςτευε πωσ εύναι ϊγνωςτοσ ο αριθμόσ των ανθρώπων που υποφϋρουν 
επικύνδυνα από αυτό που αποκαλούςε «υπαρξιακό κενό»: απώλεια ενόσ απώτατου 
νοόματοσ για την ύπαρξη, ενόσ νοόματοσ που να κϊνει τη ζωό αξιοβιώςιμη. ύμφωνα με 
τον Frankl, «το ςυνακόλουθο κενό, αυτό η κατϊςταςη του ϊδειου εςωτερικού χώρου, 
εύναι ςόμερα μύα από τισ μεγαλύτερεσ προκλόςεισ τησ ψυχιατρικόσ».  
 
ελ. 203 
υναιςθηματικό νοημοςύνη (Emotional Quotient). Η ςυναιςθηματικό νοημοςύνη 
περιλαμβϊνει ϋνα φϊςμα προςωπικών και διαπροςωπικών χαρακτηριςτικών: 
ικανότητα αντύληψησ και ϋκφραςησ προςωπικών ςυναιςθημϊτων, ικανότητα να τα 
πηγαύνεισ καλϊ με τουσ ϊλλουσ ανθρώπουσ, να επικοινωνεύσ με ςαφόνεια και με 
κατανόηςη για τον ακροατό, να ανταποκρύνεςαι θετικϊ και με ευαιςθηςύα ςτισ νϋεσ 
ςυνθόκεσ. Αυτϋσ οι αποκαλούμενεσ όπιεσ «δεξιότητεσ» αντιμετωπύζονται ςόμερα ωσ 
κομβικόσ ςημαςύασ παρϊγοντεσ ςτισ παραγωγικϋσ ςχϋςεισ ςτο ςπύτι και την εργαςύα, 
και ςτισ αναδυόμενεσ μορφϋσ ηγετικού ςτυλ. Άνθρωποι με υψηλό ςυναιςθηματικό 
νοημοςύνη εύναι πιο πιθανό να αναδυθούν ςτην κορυφό οργανιςμών και να ςταθούν 
ικανού να οδηγόςουν τουσ οργανιςμούσ αυτούσ ςε ϋνα ϊδηλο μϋλλον. Εύναι δημιουργικού 
ηγϋτεσ που εύναι πιθανό να εκπαιδεύςουν και να δρϊςουν ςυμβουλευτικϊ προσ τουσ 
υφιςταμϋνουσ τουσ, παρϊ να τουσ διευθύνουν, προκειμϋνου να τουσ ενθαρρύνουν να 
ξετυλύξουν τισ δικϋσ τουσ μοναδικϋσ ικανότητεσ και δεξιότητεσ.  
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ελ. 206 
Σο ςυμβατικό ακαδημαώκό πρόγραμμα μαθημϊτων υποτιμϊ ευρϋωσ τη ςημαςύα τησ 
ανϊπτυξησ των «όπιων δεξιοτότων», όπωσ η ικανότητα για ακρόαςη και ενςυναύςθηςη. 
Αυτό δεν αποτελεύ ςύμπτωςη ό παρϊβλεψη. Εύναι δομικό χαρακτηριςτικό του 
ακαδημαώςμού.  
Σα τελευταύα 150 χρόνια υπόρξε ϋνταςη μεταξύ των κοςμοαντιλόψεων που πηγϊζουν 
από τον Διαφωτιςμό και εκεύνων που ϋχουν βϊςη τουσ ςτον Ρομαντιςμό. Ένα κοινό θϋμα 
τουσ εύναι η αφοςύωςό τουσ ςτην εξατομύκευςη – αν και τα δύο μεγϊλα πολιτιςτικϊ 
κινόματα παρϋχουν διαφορετικϋσ οπτικϋσ τησ διαδικαςύασ εξατομύκευςησ. Ανϊλογα με 
τισ οπτικϋσ τουσ, διακρύνω το «ορθολογιςτικό ϊτομο» και το «φυςικό ϊτομο». Αμφότερεσ 
οι οπτικϋσ τεύνουν να τονύζουν τη διϊκριςη νόηςησ και ςυναιςθόματοσ και ϋχουν 
διαφορετικϋσ ςυνϋπειεσ για την εκπαύδευςη και τη δημιουργικότητα.  
 
ελ. 209 
τη νατουραλιςτικό εξατομύκευςη, το ενδιαφϋρον εύναι ςτραμμϋνο όχι μόνο ςτη 
διανοητικό ανϊπτυξη, αλλϊ και ςτη ςυναιςθηματικό, πνευματικό και ςωματικό 
καλλιϋργεια. Πϊνω απ’ όλα, οι νατουραλιςτϋσ όθελαν να απευθύνονται ςε ακϋραιο παιδύ: 
ςώμα, πνεύμα και ψυχό.  
Οι νατοτραλιςτϋσ ιςχυρύζονταν ότι η ακαδημαώκό εκπαύδευςη περιθωριοποιούςε τα 
αιςθόματα, τη διαύςθηςη, την αιςθαντικότητα και τη δημιουργικότητα – τα ύδια εκεύνα 
ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ που καθιςτούν τα ανθρώπινα όντα όντωσ ανθρώπινα.  
  
ελ. 212 
Σα αιςθόματα εύναι μια διαρκόσ διϊςταςη τησ ανθρώπινησ ςυνεύδηςησ. «Εύμαι» ςημαύνει 
«αιςθϊνομαι». Σα αιςθόματα περιλαμβϊνουν ϋνα ευρύ φϊςμα υποκειμενικών 
καταςτϊςεων, από όςυχεσ ενορϊςεισ μϋχρι παρϊφορεσ ςωματικϋσ αςκόςεισ βύασ. ε 
όλεσ τισ περιπτώςεισ, τα αιςθόματα εύναι μορφϋσ αντύληψησ. Σο πώσ αιςθανόμαςτε για 
κϊτι εύναι ϋκφραςη τησ ςχϋςησ μασ μαζύ του. Τπ’ αυτό την ϋννοια, τα αιςθόματα 
αποτελούν αξιολογόςεισ. Για παρϊδειγμα, η θλύψη για κϊποιο θϊνατο, ο ενθουςιαςμό για 
κϊποια γϋννηςη, η ευτυχύα για κϊποια επιτυχύα, η κατϊθλιψη για μια αποτυχύα, η 
απογοότευςη για μια ανεκπλόρωτη επιθυμύα. Βιώνουμε ϋνα ευρύ φϊςμα 
ςυναιςθημϊτων ακριβώσ λόγω τησ πολυπλοκότητασ των ςυλλόψεών μασ: των 
γεγονότων, των ϊλλων ανθρώπων και του εαυτού μασ. Για παρϊδειγμα, ο φόβοσ 
διαφϋρει από τον θυμό, διότι το να βλϋπεισ κϊτι ωσ απειλό διαφϋρει από το να το βλϋπεισ 
ωσ ματαύωςη. Οι διαφορετικϋσ αυτϋσ ςυλλόψεισ ϋχουν διαφορετικϋσ ςυνϋπειεσ, τόςο 
ψυχολογικϊ όςο και από την ϊποψη των ςυμπεριφορών που γεννιούνται απ’ αυτϋσ. 
ε γενικϋσ γραμμϋσ, τα ςυναιςθόματα εύναι ϋντονεσ καταςτϊςεισ αύςθηςησ που 
περιλαμβϊνουν ιςχυρό ςωματικό ανταπόκριςη. 

 
 


