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Το Ηµερολόγιο του Σχολείου της Φύσης και των Χρωµάτων !
Άτιµη συνήθεια !!
Η επιστήµη των συνηθειών που λέτε είναι µια επιστήµη που αναπτύχθηκε πριν 
χρόνια χάρη σε έναν κυριούλη που τον λέγανε Γιουτζίν. Ευγένιο σαν να λέµε. 
Αυτός λοιπόν ο Ευγένιος κόλλησε έναν σπάνιο ιό ο οποίος λειτουργούσε 
καταστρέφοντας τµήµατα του εγκεφάλου του ρίχνοντας τον σε κόµµα για 
αρκετές µέρες. Μετά από µια επιτυχηµένη θεραπεία βέβαια, αυτός ο κυριούλης 
κατάφερε και έζησε µε τον ιό να έχει αδρανοποιηθεί πλήρως. Το κακό ωστόσο 
ήταν ότι αυτός ο ιός είχε ήδη κάνει αρκετή ζηµιά, µε αποτέλεσµα να µη µπορεί 
να συγκρατήσει καινούριες πληροφορίες για περισσότερο από κάποια λεπτά. 
Σαν την ταινία µε τα 50 πρώτα ραντεβού ένα πράγµα.  
Αυτός ο άνθρωπος βέβαια αφού επέστρεψε στο σπίτι του παρουσίασε κάποια 
χαρακτηριστικά που έκαναν τους επιστήµονες να τρίβουν τα µάτια τους και 
που έµελλαν να χαράξουν το δρόµο για τη δηµιουργία µιας επιστήµης που στις 
µέρες µας εταιρίες όπως η google, η apple, η mcDonalds, ή οργανισµοί όπως οι 
ΑΑ (ανώνυµοι αλκοολικοί) προσπαθούν να αναπτύξουν για να βρουν τρόπους 
για το πως µια συνήθεια γεννιέται, ή αλλάζει … Τώρα το πως αυτό κολλάει µε 
το σχολείο; Θα το δούµε σε λίγο.  
Αυτός ο Γιουτζίν ή αλλιώς Ευγένιος έτρωγε ασταµάτητα γιατί ξεχνούσε ότι είχε 
φάει, µπορούσε να δει την ίδια εκποµπή ατελείωτες φορές και να του φανεί 
αστεία γιατί δε θυµόταν ότι την είδε και άλλα τέτοια. Ένα πρωινό λοιπόν ο 
κύριος αυτός εξαφανίστηκε από το σπίτι και η γυναίκα του έπαθε σοκ. Τον 
έψαχνε παντού, σε όλη τη γειτονιά αλλά πουθενά αυτός. Όταν γύρισε σπίτι 
απελπισµένη τον βρήκε να κάθεται στην πολυθρόνα του και να βλέπει την 
αγαπηµένη του εκποµπή. Όταν τον ρώτησε γιατί έφυγε αυτός δε θυµόταν καν 
ότι έφυγε. Το επόµενο πρωί ο Γιουτζίν προσπάθησε να φύγει ξανά. Η γυναίκα 
του αν και στην αρχή τον εµπόδισε, µετά είδε και αποείδε η καηµένη και τον 
άφησε. Ο άντρας της έκανε µια βόλτα γύρω από το τετράγωνο, γύρισε σπίτι, 
έβαλε την αγαπηµένη του εκποµπή και κάθισε στον καναπέ. Όταν τον ρώτησε 
πως βρήκε το δρόµο αυτός δε θυµόταν καν ότι είχε φύγει. Το ίδιο πράγµα 
γινόταν για µέρες. Πάντα έβρισκε το δρόµο να γυρίσει σπίτι. Έτσι λοιπόν η 
σύζυγος κάλεσε τους γιατρούς που τον παρακολουθούσαν και αυτοί ξεκίνησαν 
τα τεστ.  
Του έδωσαν έξι ζεύγη καρτών µε σχέδια που στο κάθε ζεύγος µια κάρτα ήταν 
σωστή. Το ποια ήταν σωστή αναγραφόταν από πίσω. Η οδηγία λοιπόν ήταν να 
βρει και αποµνηµονεύσει τις σωστές. Ένας πίθηκος µπορούσε να βρει όλες τις 
σωστές µετά από 8-10 φορές. Ο Γιουτζίν δε µπορούσε να τα καταφέρει µε 
τίποτα. Μετά από καµιά 60 αριά φορές άρχισε να φαίνεται ένα φως στο τούνελ. 
Ξεκίνησε να µαντεύει τις σωστές κάρτες, καταφέρνοντας µετά από αρκετές 



προσπάθειες να πιάσει ένα ποσοστό κοντά στο άριστο. Όταν τον ρώτησαν πως 
βρίσκει τις σωστές δεν ήξερε και µάλιστα εντυπωσιαζόταν από το αποτέλεσµα. 
Το χέρι έλεγε πάει από µόνο του.  
Ένα άλλο τεστ στο οποίο τον υπέβαλαν ήταν να σχεδιάσει την κάτοψη του 
σπιτιού του και τη διαδροµή που ακολουθούσε για να φτάσει από το σαλόνι 
στην κουζίνα. Μάταια. Δεν είχε ιδέα. Όταν τον ρώτησαν όµως “τι κάνεις όταν 
πεινάς;” σηκώθηκε και πήγε στην κουζίνα, άνοιξε το ψυγείο και πήρε κάτι να 
φάει.  
Μετά από πολλές µελέτες λοιπόν και για να µη τα πολυλογούµε κατέληξαν ότι 
για όλα ευθύνεται ένα τµήµα του εγκεφάλου τα γάγγλια . Αυτό το σηµείου του 
εγκεφάλου είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση όλων των δοµών των 
συνηθειών. Από το πως οδηγείς, την πρωινή σου ρουτίνα, και ότι άλλο. Και 
µάλιστα αυτές οι δοµές είναι αποθηκευµένες για πάντα εκεί ακόµα και όταν η 
ρουτίνα εξαφανιστεί. Αυτό που περιµένει είναι το κατάλληλο σήµα για να την 
ενεργοποιήσει. Για αυτό ο καπνιστής είναι πάντα καπνιστής, ο αλκοολικός 
πάντα πρέπει να δίνει µάχη να µη πιει και πάντα θα ξέρεις να κάνεις ποδήλατο 
ακόµα και αν η τελευταία φορά ήταν πριν από χρόνια.  
Το µοτίβο γενικά της συνήθειας αν µπορούµε να το δώσουµε κάπως 
απλοποιηµένα είναι ως εξής: Πρώτα έρχεται το σήµα το οποίο συνοδεύεται µε 
έντονη εγκεφαλική δραστηριότητα. Εκεί ο εγκέφαλος λειτουργεί έντονα και 
σκέφτεται. “ Τώρα αυτό το σήµα το ξέρω; Αν το ξέρω θα εφαρµόσω τη ρουτίνα 
που ξέρω, αν όχι θα πρέπει να βρω άλλο τρόπο” Αν το σήµα είναι γνωστό, ο 
εγκέφαλος χαλαρώνει και πάει σαν να λέµε στον αυτόµατο πιλότο, κάνοντςα τη 
ρουτίνα του. Αν δε ξέρει το σήµα συνεχίζει να λειτουργεί έντονα µε σκοπό να 
δηµιουργήσει µια νέα ρουτίνα. -Γενικότερα αν ο εγκέφαλος είχε επιλογή θα τα 
µετέτρεπε όλα σε ρουτίνες γιατί αυτό σηµαίνει εξοικονόµηση ενέργειας- 
Στο τέλος τη συνήθειας είναι η ανταµοιβή, η οποία συνοδεύεται πάλι από 
µεγάλη εγκεφαλική δραστηριότητα. !
Χαρακτηριστικό είναι ότι στη καθηµερινή βόλτα του Γιουτζίν, αν κάτι στο 
δρόµο του είχε αλλάξει, τα φύλλα είχαν καλύψει το πεζοδρόµιο, γίνονταν έργα 
κ.α. αυτός χανόταν, γιατί το σήµα διαφοροποιούνταν και αυτός λόγω της ζηµιάς 
του εγκεφάλου, δε µπορούσε να το επεξεργαστεί. !
Όλα αυτά λοιπόν µας δίνουν να καταλάβουµε πόσο έντονα λειτουργούν οι 
συνήθειες στη ζωή µας. Λειτουργούν πολλές φορές χωρίς την “συµµετοχή” µας 
και κάνουν τη δουλειά τους.  
Ίσως για αυτό µας είναι τόσο δύσκολο να ξεφύγουµε από αυτό που τόσα χρόνια 
νοείται ως σχολείο. Το “σήµα” µας, δηλαδή αυτό που ενεργοποιεί τον εγκέφαλο 
µας για την πορεία που θα ακολουθήσει, είναι η λέξη σχολείο, το σχολικό 
κτίριο και οι κλασικές τάξεις του όπως επίσης και τα ονόµατα των σχολείων µε 
τους αριθµούς που αλλάζουν ανά περίπτωση. Όταν λοιπόν βλέπεις όλα αυτά, ο 



εγκέφαλος διαβάζει το γνωστό του σήµα και λειτουργείς όπως ξέρεις. Όπως 
σου µάθανε και όπως το έχεις βιώσει. Κάνεις τη ρουτίνα σου, στην οποία είναι 
δύσκολο, φυσικά όχι ακατόρθωτο, να επέµβεις και να αλλάξεις τον τρόπο που 
συµπεριφέρεσαι.  !
Μας έχουν ρωτήσει αρκετές φορές πως ξεκινήσαµε να αλλάζουµε και η 
απάντηση µας ήταν τις περισσότερες φορές, “φυσικά”, ή “το ένα έφερε το 
άλλο”. Ίσως τώρα να µπορούµε να δώσουµε µια εξήγηση. Αλλάξαµε το “σήµα” 
µας και ο εγκέφαλος µας “αναγκάστηκε” να δηµιουργήσει άλλο µονοπάτι. 
Αλλάζοντας τον χώρο ή αποφασίζοντας ότι ο παλιός δεν είναι ικανός να 
καλύψει τις ανάγκες µας ενεργοποιήσαµε µια σειρά αλλαγών που τελικά 
άλλαξε τον τρόπο που σκεφτόµαστε. Το ίδιο έγινε και µε το όνοµα του 
σχολείου καθώς ήταν ένα όνοµα που δεν έµοιαζε µε αυτά που συνηθίζονται. 
Φαντάζοµαι πως όσο πιο πολύ αλλάζεις αυτά τα θεµελιακά χαρακτηριστικά του 
σχολείου “σήµατος” τόσο πιο πολύ θα “θέλεις” να αλλάζεις.  !
Θα πρέπει µε κάποιον τρόπο να επανασχεδιαστεί το µοντέλο της τάξης και το 
µοντέλο του σχολείου. Αρχιτεκτονικά. Και άντε τα παλιά σχολεία δε σηκώνουν 
θεαµατικές παρεµβάσεις. Πάντα θα έχουν αυτό το µοτίβο του διάδροµος-
πόρτα-πόρτα. Αλλά τα καινούρια; Ας αφήσουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι τα 
αρχιτεκτονικά πρότυπα που έχουν στα συρτάρια και ας δούµε ένα σχολείο που 
κανείς δε θα αντιλαµβάνεται ότι είναι τέτοιο. Και τότε θα είναι πιο εύκολο να 
επανασχεδιαστεί και όλη η δοµή του σχολείου στα µυαλά εκπαιδευτικών, 
γονιών, παιδιών και της κοινωνίας γενικότερα.  !
Και τώρα ίσως πει κάποιος. “Και καλά για να αλλάξετε εσείς µυαλά θα πρέπει 
να ξοδευτούν τόσα ευρά; Δεν είναι ρεαλιστικό.” Ίσως να µην είναι. Και 
σίγουρα η αλλαγή αυτή του “σήµατος” να µην είναι το µοναδικό που µπορεί να 
γίνει. Όµως από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις και πρέπει από την αρχή να τα 
έχεις όλα στο νου σου. Και µπορεί να µην αλλάξεις τα σχολεία αλλά να 
ξεκινήσεις από τις τάξεις ή το όνοµα. Και που ξέρετε το επόµενο σχολείο που 
θα χτιστεί να είναι τελικά πολύ φευγάτο και να αλλάξει τον τρόπο που 
αντιµετωπίζουµε τα σχολεία µια και καλή.  !
Αυτά.. Έτσι για παρέα στον καφέ σας. !
Υ.Γ. Οι πληροφορίες στην αρχή είναι από το βιβλίο “Η Δύναµη της Συνήθειας”  !


