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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩ ΑΝΝΙΝΩ Ν
Τ μήμα Δημοσίω ν Σ χέσεω ν

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Φ ιλοσοφική Σχολή το υ  Π ανεπιστημίου Ιω αννίνων οργανώ νει τε  
λετή γ ια  την αναγόρευση  σε επίτιμο δ ιδά κτορα  του  Τ μήματος Φ ιλοσο  
φ ίας, Π αιδαγω γικής και Ψ υχολογίας της Φ ιλοσοφικής Σχολής του

Κ α θ η γη τή  κ. Joh n  Ρ . A n to n  
(Ιω ά ννη  Π. Α ν τ ω ν ό π ο υ λ ο υ )  

το υ  Π α νεπ ισ τη μ ίου  τη ς SOUTH FLORIDA (Η .Π .A .) .

Η α να γό ρ ευ σ η  θα  γ ίνει την Τ ε τ ά ρ τ η , 1 8  Μ α ΐο υ  2 0 0 5  και ώ ρα
1 9 .0 0 ,

στην Α ίθ ο υ σ α  Λ ό γ ο υ  κ α ι Τ έ χ ν η ς  τ ο υ  Π α νεπ ισ τη μ ίου  
(Π α νεπ ισ τη μ ιού π ολη  Ιω αννίνω ν).

Η π α ρ ο υ σ ία  σ α ς  στην εκδήλω ση θ α  μ α ς  δώ σ ει ιδιαίτερη χ α ρ ά .

Μ ε τιμή  
Ο Π ρύτανης

Κ αθηγη τή ς Γ εώ ργιος Η. Δήμου

Π ροσέλευση: έω ς τ ις 18 .45



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

ΑΝΑΓΟΡΕΤΣΗ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ x. John Ρ. Anton

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προσφώνηση από τον Πρύτανη Καθηγητή χ. Γεώργιο Η. Δήμου.

Παρουσίαση του έργου του τιμωμένου από τον Αναπληρωτή Καθη
γητή χ. Χρίστο Α. Τέζα.

Ανάγνωση του Ψηφίσματος του Τμήματος χαι των κειμένων της Α
ναγόρευσης και του Διδακτορικού Διπλώματος από τον Πρόεδρο του 
Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Καθηγητή χ. 
Γεώργιο X. Μαυρογιώργο.

Περιένδυση του τιμωμένου με την τήβεννο της Φιλοσοφικής Σχολής 
από τον Κοσμήτορα Καθηγητή κ. Ερατοσθένη Γ. Καψωμένο.

Επίδοση των μεμβρανών από τον Πρύτανη Καθηγητή χ. Γεώργιο 
Η. Δήμου.

Ομιλία του τιμωμένου Καθηγητή χ. John Ρ. Anton με θέμα:

«Πολιτική Παιδεία χαι Πολιτιχή της Παγχοσμιοττοίησης»



ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ TOT ΠΡΥΤΑΝΗ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ κ. JOHN Ρ. ANTON 

ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Κυρίες και Κύριοι,

Το Πανεπιστήμιο εξ ορισμού διαμορφώνει το θεωρητικό πλαίσιο 
εντός του οποίου συγκροτούνται οι όροι με τους οποίους τίθενται τα 
επιστημονικά ερωτήματα και παράγεται η γνώση. Στους τομείς των 
ανθρωπιστικών επιστημών και ειδικότερα στο πεδίο της φιλοσοφίας 
η «απορία» λειτουργεί γόνιμα, αφού ενεργοποιεί τις ικανότητες του 
ανθρωπίνου υποκειμένου και το ωθεί στην αναμέτρηση με την ιστο
ρία του και το παρόν της ύπαρξής του.

Αυτός ο αέναος διάλογος με την ιστορικότητα της παρουσίας 
μας αποτελεί το προνομιακό πεδίο του φιλοσοφικού στοχασμού. Σή
μερα, αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή και χαρά για το γεγονός ότι βρί
σκεται ανάμεσά μας ένας εξέχων δια νοητής και ένας πολύπειρος 
πρεσβευτής της ελληνικής σκέψης στην αμερικανική ακαδημαϊκή 
κοινότητα.

0 Καθηγητής Ιωάννης Αντωνόπουλος, ο οικείος και σεβαστός 
στη διεθνή φιλοσοφική κοινότητα John Anton, είναι ένας από τους 
σύγχρονους στοχαστές που συνέδεσαν το όνομά τους με μια εμβρι
θή ερμηνεία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, του νεότερου ευρω
παϊκού και του νεοελληνικού φιλοσοφικού στοχασμού. Με τα βιβλία 
του και τον μεγάλο αριθμό των άρθρων του στα σημαντικότερα διε
θνή περιοδικά ο Καθηγητής Anton καθιερώθηκε ως ένας έγκυρος με
λετητής της κλασικής σκέψης και ως ένας ευαίσθητος αναλυτής των 
φιλοσοφικών προβλημάτων της εποχής μας.

Παράλληλα, ο τιμώμενος διανοητής αποτελεί από τα μέσα του
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20ου α ιώ να  τον  δ ια π ρ ύ σ ιο  εκ φ ρ α σ τή  το υ  κλασικού και το υ  σ ύ γ χ ρ ο 
νο υ  ελληνικού π ν εύ μ α το ς  στη  διεθνή  κ οινότη τα .

Ο Κ αθηγητής A nton, ο ο π ο ίο ς  τιμήθηκε με υψ ηλές δ ια κ ρ ίσ εις όχι 
μ ό νο ν  στη χώ ρα μ α ς α λ λ ά  κα ι σ το  εξω τερ ικ ό , έχει να  επ ιδ ε ίξε ι ε π ί
σ η ς μ ια  α ξιοπ ρ όσ εκ τη  α ισ θ η τικ ή  και ε ν ν ο ιο λ ο γ ικ ή  α ν ά λ υ σ η  τω ν α 
ν τ ιπ ρ ο σ ω π ε υ τ ικ ό τ ε ρ ω ν  «σ τιγμ ώ ν»  τη ς  ν εο ελ λ η ν ικ ή ς  λ ο γ ο τ ε χ ν ία ς .  
Ε π ιτρέψ τε μου  όμ ω ς ν α  υ π ο γρ α μ μ ίσ ω  και να  εξά ρ ω , ω ς Κ αθηγητής  
τη ς Π αιδαγω γικής Ψ υ χ ο λ ο γ ία ς , το ν  τ ρ ό π ο  με τον  ο π ο ίο  π ρ ο σ εγγ ίζε ι  
σ ε δ ιά φ ο ρ ες  μ ελ έτες  το υ  το  έ ρ γ ο  το υ  D ew ey , το ν  ο π ο ίο  εντά σ σ ει  
σ τη ν π α ρ ά δ ο σ η  το υ  Σ ω κ ρ ά τη . Με ιδιαίτερη π ρ οσ οχή  επ ίσ η ς π α ρ α 
κ ο λ ο υ θ ο ύ μ ε  τις μ εθ οδικ ές δ ια σ α φ η νίσ εις  πτυχών  τη ς κ λ α σ ικ ή ς α ρ ε-  
τ ο λ ο γ ία ς  και τ ις  σ υγκ ρ ίσ εις  π ο υ  επ ιχειρ εί με τη νεότερη  φ ιλοσοφ ική  
α ξ ιο λ ο γ ία .

Κ υρίες και Κ ύριοι,
0  τ ιμ ώ μ ενος έχει ήδη κ α τα θ έσ ει στη  διεθνή φ ιλοσοφ ική  κ ο ινότη 

τ α  το  «φ ιλο σ ο φ ικ ό  του  π α λίμ ψ η σ το » , ό π ω ς σημείω σε ένα ς  μ ελετη 
τή ς  το υ  έρ γ ο υ  τ ο υ , και το  Π α νεπ ισ τή μ ιο  Ιω αννίνω ν χα ιρ ετ ίζε ι την  
π ρ ω το β ο υ λ ία  του  Τ μ ή μ α τος Φ ιλοσ οφ ία ς, Π αιδαγω γικής και Ψ υ χο λ ο 
γ ία ς  να  π ρ οτείνει την α να γ ό ρ ευ σ ή  το υ  σ ε  Ε πίτιμο Δ ιδά κ τορ α .

Ως Π ρύτανης, καλω σορίζω  τ ο ν  σ το χα σ τή , ο  ο π ο ίο ς  τ α ύ τ ισ ε , ό π ω ς  
επ ισ η μ α ίνει ο ίδ ιος , την κριτική φ ιλοσοφ ική  το υ  γρ α φ ή  « μ ε  τη μ ε γ ά 
λη πολιτιστική  κλη ρονομ ιά  το υ  Ε λληνικού  κ ό σ μ ο υ » . Ο π ο λ ιτ ικ ό ς  α ν 
θ ρ ω π ισ μ ό ς , σ το ν  ο π ο ίο  α ν α φ έρ ετ α ι σ υ χ νά  σ τις  μ ελέτες τ ο υ , α π ο τ ε 
λεί ένα  α π ό  τ α  σ η μ εία  π ο υ  κ α θ ισ το ύ ν  το  έρ γο  του  κ . A nton μ ια  π ο 
λύτιμη  α φ ετη ρ ία  ερμηνευτικώ ν π ρ ο σ εγγ ίσ εω ν  τω ν σ ύ γχρ ο νω ν  π ρ ο 
βλη μ ά τω ν.

Κ ύριε A nton σ α ς  καλω σορίζω  σ το  Ί δ ρ υ μ ά  μ α ς .

Σ α ς  ευχαριστώ



ΧΡΙΣΤΟΣ Α . ΤΕΖΑΣ  
Α να π λ . Καθηγητής

ΕΠΑΙΝΟΣ (LAUDATIO)
ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. JOHN Ρ. ANTON

Κ ύ ρ ιε  Π ρύτα νη ,
Κ ύ ρ ιο ι Α ν τ ιπ ρ υ τ ά ν ε ις ,
Κ ύ ρ ιο ι εκ π ρ ό σ ω π ο ι τω ν Α ρ γώ ν ,
Κ ύ ρ ιο ι Κ ο σ μ ή το ρ ες  τω ν Σ χ ο λ ώ ν  το υ  Π α νεπ ισ τη μ ίο υ ,
Κ ύ ρ ιο ι Π ρ ό εδ ρ ο ι τω ν Τ μ η μ ά τω ν τ ο υ  Π α ν επ ισ τ η μ ίο υ ,
Κ ύ ρ ιο ι Δ ιευ θ υ ντές  τω ν Τ ο μ έ α ν  το υ  Τ μ ή μ α το ς  Φ ιλοσ οφ ία ς , 

Π α ιδ α γω γ ικ ή ς  κ α ι Ψ υχολογία ς ,
Κ υ ρ ίε ς  κ α ι Κ ύ ρ ιο ι σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι,
Κ υ ρ ίε ς  κ α ι Κ ύ ρ ιο ι,
Α γ α π ψ ο ί  φ ο ιτη τές  κ α ι φ ο ιτή τρ ιες ,

Ο τιμώμενος σήμερα καθηγητής Dr John Ρ. Anton (Ιωάννης Π. 
Αντωνόπουλος) γεννήθηκε το 1920 στο Canton του Ohio των Ηνωμέ
νων Πολιτειών της Αμερικής από γονείς μετανάστες, καταγόμενους α
πό την Αρκαδία. Τα εγκύκλια μαθήματα τελείωσε στην Ελλάδα (από 
το 1930 και μετά, Γυμνάσιο Δημητσάνας) και κατόπιν (από το 1939) 
φοίτησε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Τριπόλεως, όπου ευτύχησε να έ
χει καθηγητή τον Ευάγγελο Παπανούτσο, με τον οποίο συνδέθηκε με 
στενή φιλία δια βίου. Η αλληλογραφία τους, πηγή εμπνεύσεως για 
τους νέους, περιλαμβάνεται στο προσφάτως εκδοθέν βιβλίο: Το χ ρ ο ν ι
κ ό  μ ια ς  φ ιλο σ ο φ ικ ή ς  φ ιλ ία ς  (Αθήνα 2004). Ο John Anton παρέμεινε 
στην Ελλάδα έως το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, συμμετέχο
ντας ενεργά στην Εθνική Αντίσταση. Το πνεύμα της Αντίστασης υπό 
τη μορφή της αντίθεσης στον πόλεμο, στην εξαθλίωση και στην εκμε
τάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο μαζί με την υπόδειξη για μια δίκαιη 
και ανθρώπινη παγκόσμια κοινωνία διέπει τα δύο ουμανιστικά Μανι
φέστα, τα οποία ο John Anton συνυπέγραψε μαζί με άλλους διανοου
μένους κατά τη δεκαετία του 1960. Το ίδιο πνεύμα ώθησε τον John 
Anton σε πρωτοβουλία διαμαρτυρίας εκ μέρους ακαδημαϊκών δασκά-
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λων κατά του δικτατορικού καθεστώτος της 21* Απριλίου.
Μετά την επιστροφή του το 1946 στις Ηνωμένες Πολιτείες ο John 

Anton σπούδασε φιλοσοφία, κλασική φιλολογία και κοινωνικές επιστή
μες κοντά στους καθηγητές J.H. Randall, Jr., I. Edman και P.0. Kri- 
steller, εκπροσώπους της πραγματιστικής προσέγγισης της φιλοσοφίας, 
στο Columbia University έως το 1954, οπότε έλαβε το δίπλωμα του δι- 
δάκτορος (Β.Α. το 1949, Μ.Α. το 1950, και PhD το 1954). Κατά τη 
διάρκεια των σπουδών του είχε στενή συνεργασία και με τους επίσης 
μεγάλους καθηγητές του Πανεπιστημίου του Harvard, τον W. Jaeger, 
τον θεμελιωτή του Γ  ανθρωπισμού, τον Κ. von Fritz και τον Ε. Kapp. 
Σε όλους τους προαναφερθέντες, αλλά και σε άλλους, οφείλει, κατά την 
ομολογία του ιδίου (2001: 11,18*), ένα μέρος της όλης επιστημονικής 
του συγκρότησης, και μάλλον αναμφίβολα στον Werner Jaeger την α
ντίληψή του για ανάγκη, όπως έχει ήδη επισημανθεί, «στροφής της παι
δείας προς την κατεύθυνση των ανθρωπιστικών σπουδών».

Η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του καθηγητή J.P.Anton άρχισε και 
πριν από το 1954, αλλά κυρίως από τότε, όταν δηλαδή περάτωσε τη δι
δακτορική του διατριβή πάνω στην οντολογία του Αριστοτέλη. Η διατρι
βή αυτή με τίτλο A ris to tle 's  T h eory  o f  C on trarie ty  εκπονήθηκε, όπως 
συνάγεται και από τα προαναφερθέντα, υπό την εποπτεία των γνωστών 
ιστορικών της φιλοσοφίας J.H. Randall και I. Edman, αλλά έλαβε τη 
μορφή που έχει, κατά την ομολογία του ιδίου του Anton (2001:18), με 
την παρότρυνση και συμβολή του W. Jaeger και του Κ. von Fritz. Δημο- 
σιεύθηκε το 1957 (στη γνωστή σειρά International Library of Philosophy, 
Psychology and Scientific Method) ταυτόχρονα από δύο εκδοτικούς οί
κους (Routledge and Kegan Raul στο Λονδίνο, και Humanities Press στη 
N. York), αναδημοσιεύτηκε το 1987, ως paperback, από τον εκδοτικό οί
κο University Press of America, και μεταφράστηκε σαράντα πέντε χρό
νια αργότερα στα Ελληνικά από τον Νικόλαο Σ. Μελισσίδη και εκδόθη- 
κε από τον εκδοτικό οίκο Α.Α.Λιβάνη.

Στη διδακτορική του διατριβή ο καθηγητής John Ρ. Anton διερευνά 
την αρχή της εναντιότητας στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη, ο οποίος, 
κατά τον Anton (2001:15) "έδωσε στην αρχή της εναντιότητας [...] την 
πιό σαφή και κλασική διατύπωσή της". Η εναντιότητα λοιπόν συνδέε
ται με μια βασική αρχή της αριστοτελικής φιλοσοφίας, την κίνηση και

* Παραπομπή στη διδακτορική του διατριβή μεταφρασμένη στα Ελληνικά 
(βλ. πιο κάτω).
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τη μεταβολή, ή -  κατά τον Anton -τη ν  πορεία της μεταβολής 
(2001:40), με σημείο αναφοράς την ατομική ουσία, το "συγκεκριμένο 
καθέκαστο ή άτομον" (2001:41), που, κατά τον Anton, "βρίσκεται στο 
κέντρο της αριστοτελικής φιλοσοφίας της πορείας της μεταβολής" και 
οριοθετεί έναν "χώρο", τον ίδ ιον τό π ο ν  (2001:44, σημ. 15). Εντός αυτού 
του χώρου αναπτύσσονται και πραγματώνονται οι δυνατότητες της α
τομικής ουσίας και λαμβάνουν χώρα όλες οι "επιμέρους μεταβολές, 
ποιοτικές, ποσοτικές και τοπικές" (2001:44), καθεμιά από τις οποίες 
"περιέχεται ανάμεσα σε δύο ενάντια", ενώ "η ίδια η ουσία περικλείεται 
ανάμεσα στους ενάντιους καθορισμούς της γενέσ εω ς  και της φ θ ο ρ ά ς , 
όρια της μεταβολής ως προς την ουσία.

Η κίνηση και η μεταβολή υπήρξε, ως γνωστόν, ένα θέμα που ιδιαί
τερα απασχόλησε την αρχαία ελληνική σκέψη. Στην άποψη των Ελεα- 
τών ότι το όν είναι αμετάβλητο και ότι δεν υπάρχει κίνηση και μεταβο
λή ο Αριστοτέλης, αρνούμενος τη θεωρία του Πλάτωνα για τις ιδέες ως 
οντότητες αιώνιες και αμετάβλητες, αντέτεινε ότι υπάρχει κίνηση και 
μεταβολή και ότι "ή αρχή ότι ύπάρχει μεταβολή πρέπει να θεωρηθεί 
αποδεδειγμένη από τήν εμπειρία μας καί νά άποτελέσει τή βάση μας" 
(W.D.Ross, Α ρ ισ το τέλη ς , 97). Ο καθηγητής Anton προσήγγισε το θέμα 
της εναντιότητας κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η κίνηση και η μεταβολή ή 
-  κατ’ αυτόν -  η πορεία της μεταβολής ν’ αποκτήσει και οντολογικό 
χαρακτήρα. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι το πνεύμα που διέ- 
πει τη σκέψη του Αριστοτέλη για κίνηση και μεταβολή και πρώτα απ’ 
όλα η αναγνώριση της ύπαρξης των φαινομένων αυτών χαρακτηρίζει 
την όλη κοσμοθεωρία του καθηγητή John Anton.

Η απήχηση της διατριβής του John Ρ. Anton ήταν ασυνήθης για μία 
διατριβή, όπως αυτό καθίσταται σαφές από τις πολλές κριτικές σε διά
φορα διεθνή ειδικά περιοδικά (βλ. V  Annee Philologique 30 [1959], σ. 18* 
31 [I960], σ. 18), και είχε ως αποτέλεσμα την αναγνώρισή του μεταξύ 
των ασχολουμένων με την ελληνική φιλοσοφία και την αρχαία ελληνική 
σκέψη γενικότερα. Ένδειξη αυτής της αναγνώρισης υπήρξε η βράβευσή 
του με το βραβείο Wurlitzer. Αλλά και ως προς την πνευματική πορεία 
του ίδιου είχε μεγάλη σημασία, διότι τού εξασφάλισε τα απαραίτητα ε
φόδια για μια εμβριθή μελέτη της αρχαίας φιλοσοφίας γενικότερα και 
της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα ειδικότερα. Η φιλοσο
φία αυτών των δύο αποτέλεσε έκτοτε κύριο μέλημά του.

Ο καθηγητής John Ρ. Anton έχει συγγράψει δέκα βιβλία, από τα ο
ποία τα δύο αποτελούν μεταφράσεις έργων του εκδοθέντων κατ’ αρχάς
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στα Α γγλικά. Εκτός α π ό  τη διδακτορική διατριβή τ ο υ .τ α  σημαντικότερα  
συγγράμματα  είναι τ α  ε ξ ή ς : Naturalism and Historical Understanding (1967)* 
Δ έκ α  Δ οκ ίμ ια  (1967)* Philosophy and the Civilizing Arts (1975)· Essays in 
Ancietit Greek Philosophy, τόμοι 5* Critical Humanism (1981)* Ιερός Π ανικός: 
Η  Α υ το β ιο γρ α φ ία  της Ε ύ α ς  Σ ικ ελια νού  (1992)* The Poetry and Poetics of 
C.P. Cavafy ( 1 9 9 5 }  Categories and Experience (1997), κ .ά .

Συνολικά έχει εκδώ σει ή και έχει μεταφράσει μόνος ή σε συνεργασία  
με άλλους δεκαεπτά  (17) βιβλία. Έ χει συγγράψ ει πάνω  α π ό  115 άρθρα  
δημοσιευμένα σ τα  εγκυρότερα ξένα  και ελληνικά περιοδικά καθώς και σε 
συλλογικούς τόμ ου ς . Έ χει σ υγγρά ψ ει περισσότερες α π ό  εξήντα επτά  
(67) βιβλιοκρισίες, π ο υ  δημοσιεύθηκαν σ τα  εγκυρότερα περιοδικά στους 
τομείς των ενδιαφερόντω ν του . Α π ό  τις βιβλιοκρισίες αυτές μερικές α φ ο 
ρούν έργα  σύγχρονω ν Ελλήνων φιλοσόφω ν και στοχαστώ ν (Π απανού- 
τσου, Θ εοδω ρακόπουλου, Τατάκη, Κ ανελλόπουλου κ .ά .) ,τ α  οποία  έργα  
ο καθηγητής Anton προσπάθησε και κατ αυτόν τον τρόπο να  καταστήσει 
γνω στά  στο διεθνές επιστημονικό κοινό.

Β ιογραφικά άρθρα γρ α μ μ ένα  α π ό  τον καθηγητή J. Ρ. Anton περιέ- 
χονται στα εξ ή ς : Who is Who in the World, Who is Who in America. Directory 
of American Sdiolars. Contemporary Authors, Leaders in American Education.

Οι δ ια λ έξε ις  του  σε Π α νεπ ισ τή μ ια  και ερευνη τικά  κ έντρα  της Α 
μερικής και ά λλω ν χω ρώ ν του  εξω τερ ικού  α λ λ ά  κα ι της Ε λλά δ α ς α 
νέρχοντα ι σε π ερ ισ σ ό τ ερ ες  α π ό  δ ια κ όσ ιες  π ενή ντα  (2 5 0 ).

Ot τομείς τω ν ενδια φ ερόντω ν του  είναι η Α ρχαία Ελληνική Φ ιλοσο
φία και κυρίως η φ ιλοσ οφ ία  του  Π λάτω να και του  Α ριστοτέλη, η Ιστο
ρία της Φ ιλοσοφίας γ εν ικ ά , η Αμερικανική Φ ιλοσοφία, η Φ ιλοσοφία της  
Τέχνης και η Αισθητική, η Μ εταφυσική, η Νεοελληνική Φ ιλοσοφία, Α ρ
χα ία  και νεοελληνική ποίηση και γενικ ότερα  ο ελληνικός πολιτισμός.

Ό π ω ς  σ υ μ π ερ α ίν ε τ α ι α π ό  τη ν επ ισ κ ό π η σ η  και μ ελέτη  τω ν β ι
βλίω ν, τω ν ά ρ θ ρ ω ν, τω ν δ ια λ έξεω ν  και ε ισ η γή σ εω ν , α λ λ ά  και τω ν  
π ολυ ά ριθμ ω ν β ιβλιοκ ρισ ιώ ν τ ο υ , η θεματική το υ  είνα ι ευρ ύτα τη . 0  
Π λάτω ν και πρ ω τίσ τω ς ο  Α ριστοτέλη ς -  ω ς κ ορ υφ α ίος α ριστοτελι-  
στή ς ά λλω σ τε είνα ι δ ιεθνώ ς γν ω σ τ ό ς  -  έχο υ ν  τα  π ρ ω τεία , σ υχνά  σε  
α να φ ο ρ ά  π ρ ο ς  τη νεότερ η  κ α ι σ ύ γχρ ο νη  φ ιλοσ οφ ία  και σκέψη.

Α κ ολουθεί α π ό  την α ρ χα ία  ελληνική φ ιλοσ οφ ία  ο  Ν εοεπ λα τω νι-  
σ μ ό ς , α λ λ ά  σημαντική ε ίνα ι κα ι η π α ρ ο υ σ ία  της Π ροσω κρατικής Φι
λ ο σ ο φ ία ς , τη ς Α ρ χα ία ς Σ οφ ισ τικ ή ς κα ι τη ς Ε λληνιστικής φ ιλοσ οφ ία ς. 
Η Ρωμαϊκή φ ιλ ο σ ο φ ία  α π ο τ έ λ ε σ ε  επ ίσ η ς α ντικ είμ ενο  έρ ευ να ς  εκ  μ έ 
ρ ου ς το υ  καθηγητή John A n ton .
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Έντονο υπήρξε το ενδιαφέρον του και για τη Βυζαντινή φιλοσο
φία στα πλαίσια μάλιστα της προσπάθειας να καταστεί και στον 
Αγγλοσαξωνικό χώρο ευρύτερα γνωστό το έργο του Βασιλείου Ν. 
Τατάκη Β υ ζα ν τ ινή  Φ ιλ ο σ ο φ ία , έργο που αποτέλεσε, ως γνωστόν, 
σταθμό στη μελέτη και ανάδειξη της Βυζαντινής Φιλοσοφίας.

0 νεοελληνικός διαφωτισμός, η σύγχρονη νεοελληνική φιλοσοφία, 
προπάντων η φιλοσοφία του Ευάγγελου Παπανούτσου, και η πα
ρουσία της αρχαίας στη σύγχρονη Ελλάδα απασχόλησαν τον καθη
γητή Anton.

Ερεύνησε επίσης το πρόβλημα της αλήθειας εκφραζομένης μέσω 
του μύθου, της φιλοσοφίας και της επιστήμης, το πρόβλημα της ο
ντολογίας, της οικολογίας, τη σχέση φιλοσοφίας, ιατρικής και Πολι
τικής, τον ιδεώδη βίο κ.ά.

Το ενδιαφέρον του συνολικά για τη νεοελληνική πνευματική πα
ραγωγή και τον πολιτισμό και ιδιαίτερα για την ποίηση υπήρξε έ
ντονο. 0 Παλαμάς, ο Καζαντζάκης, ο Σεφέρης, ο Ελύτης, ο Βάρνα - 
λης και προπάντων ο Καβάφης και ο Σικελιανός απασχόλησαν επα
νειλημμένα σε πρωτότυπες πραγματείες τον καθηγητή Anton.

Η μέθοδος που ακολουθεί στην έρευνα ο καθηγητής John Anton 
προσδιορίζεται από βαθιά γνώση της γραμματείας στο σύνολό της και 
σπουδαία φιλοσοφική κατάρτιση. Παράλληλα ο καθηγητής John Ρ. 
Anton διαθέτει μεγάλη γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού, και προ
σπαθεί τα φιλοσοφικά έργα και τις φιλοσοφικές ιδέες να τα εντάξει στο 
πολιτισμικό περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει προπάντων κατά την εξέταση 
των πλατωνικών διαλόγων. Όπως έχει επισημανθεί από μαθητές του, 
εκτός από την αισθητική προσέγγιση των έργων, εφαρμόζει "την αρχή 
τού πολιτισμικού περιβάλλοντος (cultural contextuality)" και αποδίδει 
ήσσονα σημασία στην προσέγγιση που κυρίως χαρακτηρίζει τη γερμανι
κή φιλοσοφική ιστοριογραφία αλλά και την προσέγγιση που, κατ’ επί
δραση της αναλυτικής φιλοσοφίας, συχνά ακολουθείται στον αγγλοσα
ξωνικό κυρίως χώρο. Η έρευνα του καθηγητή John Ρ. Anton είναι 
στραμμένη προς την αξιολογία, αφού η όλη προσπάθειά του τείνει στην 
ανάδειξη εκείνων των αξιώ ν του παρελθόντος που μπορούν να γονιμο- 
ποιήσουν τον προβληματισμό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
του παρόντος. Αυτό είναι το στίγμα της όλης πνευματικής του παρου
σίας. Η στροφή προς την αξιολογία βρήκε πρόσφορο έδαφος στη μελέτη 
των ιδεών του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, ιδεών που, καθώς έχουν, ε
κτός των άλλων, σημείο αναφοράς την πόλη και τις αξίες της, ομολογου-
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μένως δύνανται ν’ αποτελέσουν αφετηρία για γόνιμο προβληματισμό. 0 
ίδιος άλλωστε αναγνωρίζει την οφειλή του στους δύο κορυφαίους φιλο
σόφους της αρχαιότητας, αφού, κατά την ομολογία του, «αυτοί τον εφό
διασαν με την ικανότητα να» κάνει «τις απαραίτητες για κάθε σκεπτό- 
μενο άνθρωπο αξιολογικές διαπιστώσεις για τα συμβαίνοντα στο σύγ
χρονο πολιτισμό» και στον σύγχρονο κόσμο,η στροφή του οποίου προς 
τις πανανθρώπινες αξίες αποτελεί κύριο μέλημα του Anton.

Νομίζω ότι πρέπει ιδιαίτερα να επισημανθεί και, κατά το νόμο, 
να επαινεθεί η προσπάθεια του καθηγητή Anton να καθιστά κοινω- 
νούς των αξιών όσο το δυνατόν περισσοτέρους συνανθρώπους του. 
Καθώς ο ίδιος, κατ’ επίδραση του Αριστοτέλη, βλέπει την ευδαιμονία 
στον θεωρητικό βίο σε συνδυασμό με την τήρηση των κανόνων της η
θικής, θεωρεί υποχρέωσή του να συμβάλει στην εξασφάλιση της δυ
νατότητας και σε άλλους να συμπορεύονται μαζί του ή να γνωρίζουν 
και να βιώνουν τις αξίες στις οποίες αυτός πιστεύει. Τούτο αποδει- 
κνύεται αφενός μεν από τον αριθμό των μαθητών του που σταδιο
δρόμησαν και σταδιοδρομούν σε αμερικανικά πρωτίστως αλλά και 
σε ελληνικά Πανεπιστήμια, αφετέρου δε από τον μεγάλο αριθμό των 
διαλέξεων σε Πανεπιστήμια και πνευματικά ιδρύματα καθώς και α
πό τις πολυάριθμες συμμετοχές του σε διεθνή συνέδρια στην Αμερι
κή και σε άλλες χώρες του εξωτερικού και προπάντων στην Ελλάδα.

Κατά τη μακρόχρονη ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία σε διάφορα 
αμερικανικά πανεπιστήμια, από το 1955 έως σήμερα, ο καθηγητής 
John Ρ. Anton δίδαξε Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Αμερικανική φι
λοσοφία, Ιστορία των Ιδεών, Αισθητική, Μεταφυσική και Ηθική, 
πρώτα στο University of Nebraska (1955-1958), κατόπιν στο Ohio 
Wesleyan University (1958-1962), εν συνεχεία ως καθηγητής και κο- 
σμήτωρ της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών στο State University of 
New York (1962-1969), καθώς και ως καθηγητής και Διευθυντής 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Emory University (1969-1982). Από το 
1982 ώς σήμερα, κατόπιν μετακλήσεως, είναι καθηγητής στην έδρα 
της Ελληνικής Φιλοσοφίας και του Ελληνικού Πολιτισμού στο 
University of South Florida (στην πόλη Tampa της Φλόριδας). Για 
την εν γένει προσφορά του το Πανεπιστήμιο αυτό τον αναγνώρισε 
ως Distinguished Professor of Greek Philosophy and Culture. Κατά 
καιρούς ο καθηγητής Anton δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής και 
στα Πανεπιστήμια University of New Mexico, Columbia University, 
Humboldt State University, Mills College.
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Παράλληλα με το ερευνητικό και διδακτικό έργο του ο καθηγητής
J.P. Anton επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ίδρυση και διοίκηση 
επιστημονικών εταιρειών με αντικείμενο τη φιλοσοφία, εν γένει, αλλά 
και τις νεοελληνικές σπουδές. Έτσι υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη αρ
κετών επιστημονικών εταιρειών (Society for Modern Greek Studies, 
Society for the History of Philosophy, Society for the Advancement of 
American Philosophy, International Society for Neoplatonic Studies). 
Υπήρξε επίσης μέλος της διοικούσας επιτροπής αρκετών επιστημονι
κών εταιρειών (American Society for Aesthetics, Society for the History 
of Philosophy, Society for the Advancement of American Philosophy)* 
χρημάτισε Πρόεδρος και Γραμματεύς της Society for Ancient Greek 
Philosophy, Πρόεδρος της Georgia Philosophical Society, και από το 
1975 έως σήμερα Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής της 
International Society for Neoplatonic Studies. Αξίζει ακόμη να σημειω
θεί ότι ο καθηγητής John Ρ. Anton είναι μέλος της διευθύνσεως αρκε
τών σημαντικών διεθνών περιοδικών (Philosophical In qu iry , Idealistic 
Studies, Southern Journal of Philosophy, Journal of the H istory of Philosophy, 
Arethusa, Revue de Philosophie Ancienne). Απ’ όλα τ’ ανωτέρω συνάγεται η 
σημαντικότατη αναγνώριση του καθηγητή Anton από τη διεθνή επι
στημονική κοινότητα.

Η απόφαση του John Ρ. Anton να τελειώσει τα εγκύκλια μαθήμα
τα και να κάνει τις πρώτες σπουδές (Παιδαγωγική Ακαδημία Τριπό- 
λεως) στην Ελλάδα σημάδεψε την πορεία της ζωής του, αφού διέρ
χεται ένα μεγάλο μέρος του χρόνου του στην Ελλάδα, με συμμετοχή 
σε συνέδρια και σεμινάρια φιλοσοφίας και ελληνικών σπουδών γενι
κότερα, με διαλέξεις και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, γιατί ο 
καθηγητής Anton είναι λάτρης όχι μόνο του αρχαίου αλλά και του 
νεοελληνικού πολιτισμού. Στην προβολή αυτού του πολιτισμού συμ
βάλλει με όλες του τις δυνάμεις, όπως καθίσταται σαφές από τα 
προαναφερθέντα.

Για τη συμβολή του στην επιστήμη και την προβολή του ελληνι
κού πολιτισμού γενικά η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε το 1983 τον κα- 
θηγητή Anton Αντεπιστέλλον Μέλος της.* Το Πανεπιστήμιο Αθηνών 
το 1992 (10 Ιουνίου) και το Πανεπιστήμιο Πατρών το 2004 (13 
Μαΐου) τον αναγόρευσαν Επίτιμο Διδάκτορα Φιλοσοφίας. Η Εται
ρεία Μακεδονικών Σπουδών το 1963 και ο Φιλολογικός Σύλλογος 
"Π α ρ ν α σ σ ό ς ' το 1993 τον εξέλεξαν Επίτιμο Μέλος τους, ενώ ο Δή
μος Σαμίων του απένειμε τον τίτλο του "Επιτίμου Πολίτου Σάμου με
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Χ ρυσούν Μ ετάλλιον". Ο ίδιος προσπαθεί με την παρουσία του στην Ελ
λάδα  ν’ ανταποδίδει τα  μ έγιστα  σε όσους αναγνω ρίζουν το έργο του α λ
λά και σε όσους ενδιαφ έρονται γ ι’ αυτό.

Συνοψίζοντας: Π ρώ τον, Ο καθηγητής John Ρ. Anton είναι ένας από  
τους κορυφαίους ελληνικής καταγω γής καθηγητές της αρχαίας ελληνικής 
φιλοσοφίας που από την εποχή του μεσοπολέμου διακρίνονται στις Ηνω
μένες Πολιτείες της Αμερικής, (βλ. Π. Νούτσος, Στην αυγή του νέου  αιώ 
να  σ. 3 3 4 -3 3 5 ),σήμερα ο κορυφαίος μεταξύ πολλώ ν,και αναμφίβολα ένας 
επιστήμονας με μεγάλη διεθνή ακτινοβολία, συμβάλλοντας ποικιλοτρόπως 
στην καλλιέργεια της φιλοσοφίας γενικά, της ελληνικής φιλοσοφίας, σκέ
ψης και πολιτισμού ειδικότερα. Παρ’ όλο που δραστηριοποιείται επ α γ
γελματικά στις ΗΠΑ, διατηρεί, ω στόσο, στενή επαφή με την Ελλάδα χαι 
συμβάλλει στην ελληνόγλωσση πνευματική παραγω γή με βιβλία και άρ
θρα, αλλά και στη διεθνή προβολή της νεοελληνικής φιλοσοφικής σκέψης 
και του πολιτισμού γενικότερα. Δ εύτερον, ο καθηγητής John Anton αφιέ
ρωσε τη ζωή του σε ό ,τι κατά τον Αριστοτέλη αποτελεί ύφιστην ευδαιμο
νίαν, ευδαιμονία δηλαδή που  πηγάζει α πό  τον θεωρητικόν βίον και την 
κ α τ ’ άρετην ένέργειαν , και ταυτόχρονα προσπαθεί να καταστήσει κοινω- 
νούς των αξιών του ελληνικού και γενικότερα του ανθρώπινου πολιτισμού  
όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώ πους, εν τω μέτρω των δυνατοτήτων 
ενός εκάστου. Τ ρίτον, ο καθηγητής Anton συνδέεται στενά με το Πανεπι
στήμιό μας αλλά και την πόλη μ ας, αφού επανειλημμένα (1985 ,1987 ,1998  
και 2004), κατόπιν προσκλήσεως του Τομέα Φιλοσοφίας, έδωσε διαλέξεις 
στο Πανεπιστήμιο αλλά και στην πόλη, και εμπράκτως επιδεικνύει έντονο 
ενδιαφέρον για  την προβολή του Πανεπιστημίου μας. Πρόσφατη επιβεβαί
ωση του ενδιαφέροντος αυτού υπήρξε η ομιλία του και οι σχετικές προτά
σεις του ενώπιον του συνεδρίου της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερι
κής, συνεδρίου που έλαβε χώρα στις 4 -6  Μαρτίου 2005.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, πλην βεβαίως της πρόσφατης ομιλίας 
του στο Συνέδριο της Πανηπειρωτικής. η Γενική Συνέλευση του Τομέα Φιλο
σοφίας στις 2 Μαρτίου 2004 ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί, σύμφωνα με 
το νόμο, στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, και το Τμή
μα στις 22 Ιουνίου 2004 ομόφωνα αποφάσισε να απονείμει, ως ένδειξη τιμής, 
τον τίτλο του Επιτίμου Διδάκτορος Φιλοσοφίας στον καθηγητή John Anton. 
Σήμερα με ιδιαίτερη χαρά όλα τα  μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας υπο
δεχόμαστε τον καθηγητή Anton, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ιδιαίτερη εκτί
μησή μας για το έργο του και τις ευχαριστίες μας για όσα γράφει και πράττει.

Συνημμένα: η Ε ρ γ ο γ ρ α φ ία  του  καθηγητή John Ρ. Anton
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JOHN P. ANTON

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κ ύ ρ ιε  Π ρ ύτα νη ,
Κ υ ρ ίες  κ α ι κ ύ ρ ιο ι Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι,

Κ υ ρ ίες  κ α ι Κ ύ ρ ιο ι,
Α γ α π η τ ο ί φ ο ιτη τές  κ α ι φ ο ιτή τρ ιες ,

I. Προλογικά της Προβληματικής
Ευθύς ως μου ανακοινώθηκε το ευχάριστο νέο για την τιμή που 

μου κάνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θεώρησα σωστό στην από
κρισή μου να συμμεριστώ μαζί σας κάποιους προβληματισμούς μου 
για τη σημασία της πολιτικής παιδείας στην κρίσιμη καμπή του πο
λιτισμού μας, που για διαφόρους λόγους τίθεται υπό δοκιμασία με 
την παγκοσμιοποίηση επιλεγμένων σκοπιμοτήτων. Οι διαστάσεις 
του ρεύματος της παγκοσμιοποίησης έχουν ήδη πάρει τη μορφή ενός 
επίσημου επεκτατισμού. Ενώ υπόσχεται συνεργασία των λαών για 
πρόοδο, ειρήνη και ισοτιμία, αποτελεί εξίσου επέμβαση και αλλοίω
ση των πολιτίμων παραδόσεων και της ιδιομορφίας των υπαρκτών 
πολιτισμών. Στις επιφυλάξεις και αμφιβολίες που άρχισαν ήδη να 
διατυπώνονται θα ήθελα να προσθέσω και κάποιες δικές μου.

Ως μελετητή του Ελληνικού πνεύματος με ανησυχεί η υποψία ότι 
το ρεύμα της παγκοσμιοποίησης, όποιες και αν είναι οι αξίες που ε
πιλέγει και προσπαθεί να επιβάλει, αναπόφευκτα θα συγκρουσθεί 
με την κλασική φιλοσοφική και πολιτική κληρονομιά. Κινούμενος α
πό τέτοιες ανησυχίες ξαναδιάβασα πρόσφατα δύο κεφάλαια του βι
βλίου του Lewis Mumford, διάσημου συγγραφέα οικολογικών ερευ
νών: The Transformations of Man (Οι μ ε τ α μ ο ρ φ ώ σ ε ις  τ ο υ  α ν θ ρ ώ π ο υ ), 
δημοσιευμένου στα 1951. Παραθέτω τους τίτλους των σχετικών κε
φαλαίων: «Παγκόσμιος πολιτισμός», και «Ανθρο^πινη πρόοδος». Οι 
απόψεις του Mumford θεωρούνται σήμερα συντηρητικές σε σύγκρι-
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ση με τις πρόσφατες εργασίες πάνω στο θέμα της παγκοσμιοποίησης 
των α) David Held και Anthony McGrew, με τίτλο "Globalization", 
και β) του Graham Wallas, με τίτλο: "Globalization, Global 
Community and the Internet", που πραγματεύονται τις κεντρικές ι
δέες για το «παγκόσμιο χωριό» και την «παγκόσμια εποχή».

Από τον Mumford του 1951 ώς τους πρόσφατους παγκοσμιολό- 
γους του 2003, βλέπει κανείς πόσο έχει αλλάξει η ορολογία μέσα σε μι
σόν αιώνα. Διαφαίνονται άλλοι δρόμοι, άλλα ενδιαφέροντα, άλλες 
σκοπιμότητες ή -ακόμα- και ριζικές αλλαγές και νέες προοπτικές στην 
πολιτική του πολιτισμού. Κι όμως διαπνέονται από το εξής κοινό στοι
χείο: οριοθετούν μια νέα πορεία, χωρίς να δίνουν καθαρή εικόνα των ε
πιπτώσεων που εγκυμονεί η παγκοσμιοποίηση. Με μια μονοκοντυλιά 
βάζουν στο περιθώριο την προπολεμική αντίληψη για την ισοτιμία των 
εθνών και θέτουν σε αχρηστία βιβλία, όπως εκείνο του Η. C. Baldry, 
The U nity of Mankind in Greek Thought, 1965 (Η  ενότη τα  της ανθρω πότη
τα ς κ α τ ά  την Ε λληνική  Σ κ έψ η ). Με άλλα λόγια, η παγκοσμιοποίηση 
βάζει στο περιθώριο όχι μόνο την πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνος 
και του Αριστοτέλους, αλλά και την κλασική παράδοση εν γένει. Στε
ρείται, υπονοούν, αυτή η παράδοση ακόμη και στοιχειώδους οδηγίας 
για την προώθηση της παγκοσμιότητας που θα είναι η επόμενη φάση 
της ιστορίας. Συμπεραίνεται, ως εκ τούτου, ότι οι Έλληνες, παρά την 
ιδιοφυία και την ζηλευτή νοητικότητά τους, όσο κι αν ανέπτυξαν μια 
αξιέπαινη θεωρία ανθρωπιστικής παιδείας, δεν μπόρεσαν να βγούν α
πό τα τέλματα της πολιτικής των πόλεων-κρατών. Ο πολιτικός τους 
βίος εστάθη λειψός και περιορισμένος στα όρια της πόλης και των α
νταγωνισμών των πόλεων. Συμπέρασμα των Αγγλο-Αμερικανών οπα
δών της παγκοσμιοποίησης είναι ότι η κλασική παιδεία και πολιτική 
σοφία ανήκουν αποκλειστικά στο παρελθόν.

Ο Mumford μίλησε για την κίνηση που θα σχεδιάσει έναν «πα
γκόσμιο πολιτισμό» (σ. 141), σίγουρος πως εκεί μας οδηγεί η επόμε
νη μεταμόρφωση του ανθρώπου, που θα είναι και η τελευταία. Δη
λώνει απροκάλυπτα ότι «πρώτιστο έργο σήμερα είναι να δημιουρ- 
γηθεί μια νέα αυτογνωσία και αυτοσυνείδηση, ικανή να υποτάξει τις 
δυνάμεις που ενεργούν άσκοπα και αυθόρμητα. Αυτή η αυτογνωσία 
του ατόμου θα αναγκάσει τον άνθρωπο να περικλείσει στη δραστική 
του περιοχή ολόκληρο τον κόσμο, όχι για να επιβάλει μηχανική ομοι-
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ομορφιά, αλλά για να επιφέρει μια οργανική ενότητα που να στο
χεύει στην πλήρη χρησιμοποίηση όλων των παραγωγικών πηγών της 
φύσης και της ιστορίας» (σ. 138). Τέτοια μεταλλαγή, σημειώνει, 
«καμιά κουλτούρα στο παρελθόν δεν επεχείρησε» (σ. 145).

Πιο τολμηροί οι νέοι θεωρητικοί της παγκοσμιοποίησης, ενώ πα
ραμένουν αδιάφοροι ως προς το όραμα του Mumford, βλέπουν όμως 
τη μελλοντική εξέλιξη, όπως και ο Mumford, ως ολοσχερή δηλαδή α- 
νελικτική πορεία χωρίς τα φωταγωγικά της μεταμόρφωσης. Αποσκο
πούν μάλλον προς μια πορεία που θα επιφέρει μετασχηματισμούς ε
ντός του διοργανωμένου χώρου των κοινωνικών σχέσεων και συναλ
λαγών στο πλαίσιο μιας υπερηπειρωτικής και διακρατικής επιβολής 
δραστηριοτήτων και ισχύος. Σημειωτέον ότι η απόσταση τώρα μεταξύ 
Mumford και των συγχρόνων γίνεται τεράστια. Το πλήθος των δημο
σιεύσεων πάνω στο θέμα της παγκοσμιοποίησης όλο και διογκώνεται. 
Πολλά πανεπιστήμια έχουν ήδη ιδρύσει κέντρα για τη μελέτη των 
σχετικών διαδικασιών. Το καίριο ερώτημα που τίθεται σήμερα είναι 
το εξής: Προμηνύει πράγματι η παγκοσμιοποίηση ως ιστορική πορεία 
τη δημιουργία της παγκόσμιας πόλης, της κοσμόπολης, ή -  όπως άλ
λοι χρησιμοποιούν τον όρο -  του «παγκόσμιου χωριού»;

II. Η Προβληματική της Παγκοσμιοποίησης
Το κεντρικό σημείο της δικής μου θέσης απέναντι στην πορεία 

της παγκοσμιοποίησης, που σκοπεύει στην εγκαθίδρυση μιας πολι
τικής “κοσμόπολης” ή ενός “παγκόσμιου χωριού”, όπως διατείνο
νται, αφορά τις επιπτώσεις που θα έχουν οι νέες δυνάμεις στην ε
φαρμογή τους, αν βέβαια επικρατήσουν. Σε κάθε περίπτωση επι
βάλλεται να διατυπώσουμε τις επιφυλάξεις μας από νωρίς και πριν 
να είναι πια πολύ αργά.

Οι υπέρμαχοι της κοσμόπολης τονίζουν τη σπουδαιότητα της ε
νότητας και συντονιστικής πολιτικής του όλου πλανήτη. Υπογραμμί
ζουν την δυνατότητα αλληλοεξάρτησης μονάδων, π.χ. επιχειρήσεων, 
κρατώ ν, περιοχήν, πόλεων και θεσμών, ως «παγκόσμιου συνόλου». 
Αποφεύγουν όμως να σχολιάσουν λεπτομερώς τα αξιολογικά μέσα 
που θα χρησιμοποιηθούν από τους ηγέτες της πειραματιζόμενης κο
σμόπολης κατά την διασυνδετική ανάπτυξή της και τις ποικίλες ε
πιρροές της στην συμπεριφορά των πολιτών. Είναι πολύ νωρίς, μας 
λένε, να ανακινήσουμε το θέμα του ήθους του νέου κοσμοπολίτη.
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Και διερωτάται κανείς: Γιατί η υπεκφυγή; Εδώ όμως αρχίζουν οι 
δυσκολίες. Ποιες κοινωνικές ρήξεις και νέες ταξικές διαφορές θα αναφα
νούν με τον αναπροσδιορισμό της έννοιας της ελευθερίας και των δικαι
ωμάτων, τον ανασχηματισμό του δημοκρατικού πολιτεύματος για την ε
ξυπηρέτηση της μέλλουσας κοσμόπολης; Αν εκεί στοχεύει η παγκοσμιο
ποίηση, ίσως χρειαστεί προσφυγή σε νέο τύπο συντάγματος, με δική του 
νομική δομή και διοικητικούς θεσμούς. Πιο σημαντικό απ’ όλα προβάλ
λει το πρόβλημα της παιδείας και της μόρφωσης του νέου τύπου πολίτη, 
του κοσμοπολίτη. Κάπου στο βάθος υποψιάζομαι να μας παρακολου
θούν ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και οι σοφοί της πεπαλαιωμένης ιστο
ρίας, που απερίσκεπτα τους μετατρέπουμε σε άσχετους θεατές.

Η πρόσφατη παραγωγή βιβλίων και άρθρων πάνω στο θέμα της 
παγκοσμιοποίησης τονίζει κυρίως το εξής: επίμονη προώθηση της τε
χνοκρατίας, του επιχειρηματικού πνεύματος, της οικονομίας, της πα
ραγωγής και κατανάλωσης. Το σχέδιο είναι να επιτευχθεί ένα είδος 
δημοκρατίας που να επιτρέπει την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου πολιτι
κού συστήματος, που θα υποκαταστήσει το θεσμό των Ηνωμένων Ε
θνών με έναν τύπο παγκόσμιας κυβέρνησης. Παρά τη συνεργασία που 
η πορεία προς την παγκοσμιοποίηση επέφερε ώς σήμερα στην τεχνο- 
κρατική εφαρμογή των επιστημών, από τα μαθηματικά έως τις φυσι
κές επιστήμες και τις κοινωνικο-πολιτικές έρευνες, δεν πέτυχε ακόμα 
να βρεί τρόπο για μια προσέγγιση με τα αντίξοα ρεύματα των επίμο
νων και ποικίλων απαιτήσεων της ζωής. Θα πρέπει να αναφερθούμε 
εδώ στα ποικίλα θρησκεύματα, τους εθνικούς χώρους, στο διαμελισμό 
της ισχύος, στις διαφορές παραγωγικών δυνάμεων, και ιδίως στη με
γάλη ποικιλία διαστρώσεων των αξιών με το πλήθος των πολιτισμικών 
παραδόσεων και την ιεράρχηση των αγαθών.

III. Παιδεία και Πολιτεία
Πραγματοποιείται άραγε η παγκοσμιοποίηση χωρίς την έννοια της 

έλλογης αρετής; Το ερώτημα εξυπονοεί ότι η πορεία στην οποία ανα- 
φέρεται επιβάλλει κριτική εκτίμηση και έρευνα. Η επίμονη αντίληψη ότι 
η παγκοσμιοποίηση βρίσκεται ήδη εν πορεία δεν στηρίζεται εύκολα σε 
σταθερά δεδομένα. Εκτός αυτού, ο λόγος που θέτω το ερώτημα για την 
αρετή (και δεν εννοώ με τον όρο αυτό «τελειότητα προϊόντων» ή εμπο
ρική αποτελεσματικότητα) οφείλεται στο γεγονός ότι οι θεωρητικοί του 
παγκοσμίου κοινωνικο-πολιτικού φαινομένου έχουν όλοι παραβλέψει ή
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αγνοούν τη σχέση της αρετής με τον κλασικό πολιτισμό,τις αξίες και τη 
σημασία του. Ακόμα και οι ιδιαίτερα επαγγελματικοί κύκλοι, που είναι 
πιο πληροφορημένοι, δεν ενδιαφέρονται για τα διδάγματα της ελληνι
κής φιλοσοφίας και την προσφορά της στην παιδεία του ανθρώπου. Θέ
λω στο σημείο αυτό να καταστήσω σαφείς τους ενδοιασμούς μου για 
το γεγονός ότι, βάζοντας στο περιθώριο την ανθρωπιστική παράδοση, 
όπως έχει συμβεί από το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, η 
σημασία της σοφίας του παρελθόντος έχασε τη σημασία της. Το μεγάλα 
έργα της Ελληνικής διανόησης, η Π ολιτεία  του Πλάτωνος και τα Η θ ικ ά  
Ν ικομ άχεια  του Αριστοτέλους, περιορίστηκαν στα σεμινάρια της στο
χαστικής αρχαιολογίας να τα φροντίζουν οι φιλόλογοι και οι ειδικοί. Οι 
θιασώτες της παγκοσμιοποίησης, καθώς φαίνεται, δεν περιμένουν τίπο
τε να διδαχθούν από τους αρχαίους. Η αρνητική αυτή στάση αφορά 
παρόμοια και την έννοια της αρετής. Επικερδής παραγωγή και διάθεση 
προϊόντων έγιναν τα υποκατάστατα όλων εκείνων που κάποτε οι κοι
νωνίες θεωρούσαν απαραίτητα εφόδια του έλλογου βίου.

Το εν λόγω φαινόμενο, αν παραδεχτούμε ότι πρόκειται πράγμα
τι για δυναμικό ρεύμα, μεταλλάσσει τις έως τώρα ισχύουσες θεσμι
κές δομές των εξελιγμένων εθνών στον οικονομικό και τεχνολογικό 
τομέα. Είναι ανάγκη να ιδούμε αν η ιδέα της παγκοσμιοποίησης της 
«πόλεως», εφόσον βέβαια η λέξη κρατά κάτι από την αρχική της ση
μασία, καθίσταται δυνατή. Μολαταύτα, το να παγκοσμιοποιηθεί η 
π ό λ ις  με δηλωτικά σημάδια, έπ ισ τ η τ ά , όπως θα μας συμβούλευε ο 
Πλάτων, ή οι παγκοσμιολόγοι πρέπει να γίνουν φιλόσοφοι και να δι
ευρύνουν το δρόμο που οδηγεί στην κοσμόπολη ή οι φιλόσοφοι να η- 
γηθούν της πράξης που εξασφαλίζει την πραγματοποίηση μιας τέ
τοιας πολιτικής πιθανότητας. Φαίνεται πως ούτε το ένα ούτε το άλ
λο πρόκειται να γίνει. Και εξηγούμαι.

Η ιδέα της παιδείας, ύστερα από δύο παγκοσμίους πολέμους 
κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα, έχει τόσο αλλοιωθεί, ώστε 
να χάνονται τα ίχνη συνέχειας με τον κλασικό πολιτισμό. Και το χει
ρότερο, οι μεταλλαγές περιόρισαν την λειτουργία της παιδείας στην 
απόκτηση συνηθειών και δεξιοτήτων για επιχειρηματίες, δημόσιους 
υπαλλήλους, γραφειοκράτες, εργάτες, όχι όμως και πολίτες που θα 
ασχοληθούν με τη διευκρίνηση της έννοιας του πολιτικού βίου, όπως 
οι Έλληνες απεκάλεσαν την έλλογη αρετή. Η παιδεία αυτή αντικα-
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ταστάθηκε βαθμιαία από κάποια που ευνοεί την ευόδωση των σκο
πών της πολιτικής της παγκοσμιοποίησης. Οι νέοι στόχοι μορφοποι- 
ούνται με τρόπους που παραδόξως αποσκοπούν στη δημιουργία του 
παγκόσμιου χωριού, τέτοιου που η επιβίωση και η ευημερία του θα 
εξαρτάται συνεχώς από τη λειτουργικότητα της τεχνοκρατίας.

Το παγκόσμιο χωριό, όπως το σχεδιάζουν οι υποστηρικτές του, θα 
παραμένει το πρωταρχικό μέρος και συνάμα ο αποδέκτης των προϊό
ντων της τεχνοκρατίας και το κέντρο της διαχείρισης, διακίνησης, κα
τανάλωσης προϊόντων για την αύξηση του κέρδους. Η τεχνοκρατία του 
εμπορίου δεν ενδιαφέρεται να προωθήσει μια αντίστοιχη δομή της πό- 
λεως, που στην καλύτερη περίπτωση θα γινόταν π όλις  π ό λ εω ν . κι όχι 
χοσ μ όπ ολ ις , κάτι που ίσως το καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν 
καταλήξει σε αυτοκρατορία, όπως σχεδιάζει η Αμερική ως πλανητάρ
χης. Μια π ό λ ις  π όλεω ν  ως ολότητα και περιεκτικός χώρος χρειάζεται 
να προσλάβει κάτι από το χαρακτήρα της «οικουμένης» όσο και την 
προσδοκία να εναρμονίσει τους νέους της θεσμούς, με άλλα λόγια, να 
γίνει σωστός κόσμος ή πολιτικό κόσμημα των λαών.

Ένα απλό φυλλομέτρημα των δημοσιευμάτων των παγκοσμιολό- 
γων αρκεί να μας ενημερώσει, με την πληθώρα των αφηρημένων εν
νοιών που τα διαπνέουν, για τα σχέδια που αφορούν την συνεχή λει
τουργία και επιτυχή διακίνηση των προϊόντων της τεχνολογίας. Ου
σιαστικά μας ενδιαφέρουν τα κρυμμένα αρνητικά στοιχεία της πο
ρείας αυτής. Δεν μας μιλούν κατά τρόπο σαφή για συγκεκριμένα αν
θρώπινα όντα με τις επιθυμίες τους, τα πάθη και τα όνειρά τους, 
τους τελικούς σκοπούς και τη νοημοσύνη τους, αυτό που ο Αριστο
τέλης αποκαλούσε ανθρώπινη εντελέχεια. Αντίθετα προς το κλασικό 
λεξιλόγιο, οι παγκοσμιολόγοι επικαλούνται ως προσδιοριστικά της 
παγκοσμιοποίησης σωρεία αριθμών, υπολογιστές, διαδίκτυα, ορίζο
ντες παραγωγής, διακινήσεις αγοράς, εικονικό χώρο και χρόνο. Τα 
όντα που υποτίθεται ότι ζουν και εργάζονται στο μελλοντικό παγκό
σμιο χωριό δεν τα βλέπει ο αναγνώστης να αναπνέουν, να αγαπάνε, 
να ονειρεύονται, να φιλοδοξούν, να τραγουδούν και να χορεύουν. 
Ζούνε σαν να κινούνται μηχανικά ξύλινα πλάσματα στο τραπέζι του 
σκακιού της διεθνούς αγοράς, υπάκουα στις προσταγές της παρα
γωγής και κατανάλωσης. Ούτε μια λέξη για παιδεία, μόνο για επαγ
γελματισμό. Ούτε ένας ψίθυρος για πολιτική αρετή, μόνο σιωπή για
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την ποιότητα του βίου πέρα από τις απαραίτητες δεξιότητες για την 
παραγωγή, διακίνηση και απόλαυση των πιο πρόσφατων προϊόντων.

Καμμιά έκπληξη δεν υπάρχει, ιδίως όσον αφορά τους παράγοντες 
που ευθύνονται για την παραμέληση των ανθρωπιστικών σπουδών και 
την υποβάθμισή των στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Από την άποψη 
του κόστους, ο παραμερισμός των παραδοσιακών αξιών συνδυάζεται με 
την παράλληλη προώθηση του παγκόσμιου χωριού. Η τακτική αυτή δεν 
είναι τυχαία, ούτε πρέπει να θεωρηθεί δοκιμαστικό πείραμα για εισήγη
ση πιο πρακτικών μαθημάτων για την ανώδυνη προετοιμασία των νέων 
να ενταχθούν στην τεχνοκρατική κοινωνία του μέλλοντος. 0 φθίνων ρό
λος των ανθρωπιστικών σπουδών από τη δημοτική έως την πανεπιστη
μιακή παιδεία έχει ζημιώσει συνολικά την παιδεία σε σημείο που να γίνει 
υπηρέτης των σχεδίων που προετοιμάζουν την παγκοσμιοποίηση, ροπή 
που επισημοποιεί την επικράτηση του δόγματος του homo economicus. Η 
άποψη αυτή άρχισε να επικρατεί με την συμπαράσταση του νέου νοή
ματος που πήρε η έννοια του homo technicus. Σε συνεργασία οι δύο νεο
λογισμοί παραμέρισαν εντελώς την αρχική έννοια του homo sapiens.

Το παγκόσμιο χωριό ως προβαλλόμενη κ ο σ μ ό π ο λ ις  δεν προβλέ
πει τ ίπ ο τ ε  για φιλοσοφικές σπουδές ούτε προβλέπει την προστασία 
ζωτικού χώρου και διάγνωση και αποφυγή παρεκβατικών πολιτευ
μάτων, ιδίως της δικής του πιθανής παρέκβασης, όπως θα συμβού
λευε ο Αριστοτέλης. Παρόμοια οι θιασώτες του παγκόσμιου χωριού 
δεν προβλέπουν την ανάγκη εναλλακτικών θεσμών ούτε και επίσημη 
αναγνώριση αποδεκτής θεωρίας για την ανθρώπινη φύση. Χωρίς 
πρόταση για μια συγκεκριμένη αντίληψη για την ανθρώπινη εντελέ
χεια, αποκλείεται να επιτρέψει η κ ο σ μ ό π ο λ ις  τη δημιουργία ρηξικέ
λευθων ιδεών για την κριτική επανεξέταση της έννοιας της αρετής. 
Χωρίς διαλεκτική η τοιαύτου είδους παγκοσμιοποίηση φέρνει τον 
άνθρωπο κατευθείαν σε νέο άκαμπτο δογματισμό.

Βασιζόμενος σε τέτοιες επιφυλάξεις, προχωρώ στο κλείσιμο της 
ομιλίας μου με μια ίσως σκληρή παρατήρηση. Θέλω να υπογραμμίσω 
την ανυπαρξία της αξίας της αρετής στην πολιτική θεωρία και πρά
ξη, καθο ς̂ η εποχή μας προετοιμάζεται να δεχτεί την παγκοσμιοποί
ηση και την επιλογή σχετικών αξιών που θα την συνοδεύσουν.

Η δημοτικότητα της θεωρίας της αποδόμησης αναπόδραστα ευ
νόησε με τον τρόπο της την ανάπτυξη και διάδοση της ιδέας του πα-
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γκόσμιου χωριού. To σκεπτικό διαφαίνεται ως εξής: Η εφαρμογή 
της_αποδόμησης στην παιδεία αποδυνάμωσε τη σταθερότητα των 
σκοπών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων περισσότερο από κάθε 
προηγούμενο σχετικιστικό ρεύμα, με αποτέλεσμα να ενταθεί η αντα
γωνιστική ερμηνεία των αξιών. Η μεθοδική υπονόμευση της ανάγνω
σης οιουδήποτε κειμένου συνέβαλε κι αυτή στην πολιτική και πολι
τισμική ελευθεριότητα. Ως στάση, η αναφυόμενη υποκειμενικότητα, 
συνάμα δε και τα παράγωγά της αποκτούν αξιοκρατικό κύρος, χω
ρίς να υποβάλλονται σε αποδόμηση. Αποτέλεσμα είναι η παιδεία ως 
θεσμός να θεωρείται ελεύθερο πεδίο δράσης και οι κύριοι συντελε
στές της να μετατρέπονται σε παράγοντες ισχύος και κέρδους. Η ι
δέα του χαρακτήρος χάνει κι αυτή τα αντικειμενικά της στηρίγματα 
και τη θέση της παίρνει η απόκτηση δεξιοτήτων στην υπηρεσία του 
homo technicus. Για αυτό και η αποδόμηση κάθε ιδέας περί αρετής 
και αριστείας, κάθε θεωρίας περί αρετής, με βάση την ανθρώπινη 
φύση, όπως την είδαν οι Έλληνες φιλόσοφοι, ποιητές, ιστορικοί, 
καλλιτέχνες, τίθεται υπό αμφισβήτηση. Η ριζική αποδόμηση μοιραία 
επιτρέπει την προώθηση μιας εξίσου ριζικής προσέγγισης της παι
δείας στη μέλλουσα κοσμόπολη. Η ιδέα της ελευθερίας, αποδομημέ
νη κι αυτή, μεταβάλλεται σε επίσημο δόγμα.

Η πολιτική αρετή, όπως την επιτρέπει η ανθρώπινη εντελέχεια, με- 
τατρέπεται βαθμηδόν σε ήθος παρωχημένης εποχής. Το χειρότερο είναι 
ότι ερμηνεύεται ως αντι-παραγωγική νέων αξιών, ιδίως όταν κρίνεται 
από την σκοπιά της τεχνοκρατίας του παγκόσμιου χωριού. Για τον λό
γο τούτο η ιδέα του παγκόσμιου χωριού ως πόλεω ς πόλεω ν δεν έχει τί
ποτε από τα σημάδια της κοσμόπολης των Στωικών φιλοσόφων ή και 
της πόλης του Θεού των Χριστιανών. Σε τελευταία ανάλυση, αυτό που 
μετράει είναι η αυξητική δύναμη στη διακίνηση και κατανάλωση της 
παραγωγής σε κλίμακα που στηρίζει την υπερεθνική οικονομία κι όχι 
την παιδεία των πολιτών για την πλήρωση του έλλογου βίου.

Διερωτώμαι: Θα ήταν άραγε δυνατόν νε βρεθεί έστω και λίγος 
χώρος για τη μελλοντική ανάπτυξη της αρετής στα πλαίσια του πα
γκόσμιου χωριού, πάνω και πέρα από τις δραστικές αξίες της κατα
νάλωσης και εξασφάλισης των μέσων του βίου της ευμάρειας; Αυτό, 
κατά τη γνώμη μου, οφείλει να είναι το νέο ζητούμενο. Εννοείται ότι 
κανένα πολιτειακό σύστημα δεν δικαιούται αναγνώριση και σύστα-
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ση, αν δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις συνθήκες στοιχει
ώδους δικαιοσύνης. Ούτε ελέω Θεού ούτε ελέω τεχνοκρατίας επι
τρέπεται η επιβολή πολιτεύματος.

Το βασικό νόημα του επιχειρήματος της ομιλίας μου είναι η δια
πίστωση ότι υπάρχουν έκδηλα και άδηλα συμφέροντα που προω
θούν το συνεχώς ογκούμενο κύμα της παγκοσμιοποίησης. Πιθανώς 
σε κάποια στιγμή η παγκοσμιοποίηση να βρει κάποιο μέτρο. Προς 
το παρόν όμως το κίνημα παρουσιάζεται μάλλον μονόχνωτο και χω
ρίς διάθεση για συμβιβασμούς. Τα ιδεολογικά στοιχεία που το 
προσδιορίζουν υποκρίνονται ότι ενδιαφέρονται και για το θέμα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισοτιμίας. Πάντως, καθώς το κίνη
μα της παγκοσμιοποίησης προχωρεί ποικιλότροπα, αναπόφευκτα θα 
έρθει σε ρήξη με τις γνωστές σκοπιμότητες των παραδοσιακών θε
σμών. Αυτές δεν παραμερίζονται εύκολα, χωρίς να προξενήσουν α
ντιστάσεις και αντιδράσεις. Ας αναλογιστούμε, λόγου χάριν, την α
ναπόφευκτη ρήξη με τις αξίες των υπαρκτών θρησκειών.

Ίσως προς το παρόν οι θρησκείες, ως συστήματα αξιών, προτι
μούν να μένουν αμέτοχες, αλλά όχι και αδιάφορες, στις βλέψεις της 
παγκόσμιας ολοκλήρωσης πόυ θέτει ως επίκεντρο την τεχνοκρατία, 
χωρίς να δηλώνεται καθαρά κάποια προτίμηση θρησκευτικής τοπο
θέτησης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι διαπνέεται από μιαν αρχή ανε
κτικότητας. Η ιεράρχηση σκοπιμοτήτων αναγκαστικά προωθεί νέες 
προνομιούχες θέσεις. Οι παραγκωνισμένοι θεσμοί και παραδόσεις, 
όπως άλλωστε συμβαίνει σε κάθε εποχή, ή θα περιοριστούν σε κα
τώτερους ρόλους ή θα συμβιβαστούν με τη βία. Τέτοιες αναπόφευ
κτες εκβάσεις, υποψιάζεται κανείς, εγκυμονούν μελλοντικές αιματο
χυσίες και νέους τύπους τυραννικών καθεστώτων. Γενικά, το ρεύμα 
της παγκοσμιοποίησης ούτε δρα ελεύθερο από ιδιοτελή ελατήρια 
ούτε διαπνέεται από ευεργετικά αισθήματα. Οι πρωτεργάτες του 
μολαταύτα θεωρούν την επικράτησή του ως ιστορική αναγκαιότητα 
και αναπόφευκτη έκφανση του κοσμικού απολύτου, a la Hegel.

Ό,τι κι αν επιφυλάσσει το μέλλον, οι τρέχουσες τάσεις δείχνουν 
να ευνοούν την κίνηση της παγκόσιας ολοκλήρωσης. Όσο η πορεία 
της γνωρίζει κάποιες επιτυχίες, τόσο πιο ζημιωμένη θα βγαίνει η δι
πλή διάσταση της ανθρώπινης ζωής: παιδεία και πολιτικός βίος. Αν 
πράγματι επιτύχει μελλοντικά το σχέδιο της παγκοσμιοποίησης, η
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έννοια της αρετής θα υποστεί επώδυνη υποβάθμιση. Ίσως μάλιστα η 
υποβάθμιση αυτή να είναι τόσο σκληρή, ώστε να γίνει και προάγγε- 
λος ενός νέου και ιδιότυπου μεσαίωνα, και μάλιστα χωρίς τη δυνα
τότητα κάποιας χάριτος ή ομορφιάς.

Από τον πολυπολιτισμό έως την παγκόσμια πόλη των πόλεων η 
απόσταση όσο πάει και μικραίνει. Το περίεργο είναι ότι οι πρωτερ
γάτες μιλάνε για νέες ελευθερίες και πρωτόφαντη ανεκτικότητα. 
Φοβούμαι ότι πρόκειται μάλλον για στάση υπεροψίας εκ μέρους των 
ηγετών, δηλαδή των επίδοξων πλανηταρχών. Και διερωτάται κανείς: 
Τι απέγινε το ιδεώδες της ενότητας του ανθρωπίνου γένους; Η απά
ντηση είναι μάλλον απλή και απογοητευτική. Παραμένει ιδεώδες, α
πόμακρο και ακατόρθωτο. Για να καταστεί πραγματοποιήσιμο ως 
αντίδοτο του κοινωνικού ήθους που προβλέπεται ότι θα επικρατήσει 
στο παγκόσμιο χωριό, θα χρειαστεί να τηρηθούν τουλάχιστο τρεις 
αυστηροί όροι για τέτοιο πρακτικό ξεκίνημα:

1. Μια θετική θεωρία αρετής και παιδείας, βασισμένη σε επιστη
μονικά δεδομένα για την ανθρώπινη φύση.

2. Ένας επαναπροσδιορισμός της θρησκευτικότητας ως κοινωνι
κού θεσμού, ώστε να υπηρετήσει τη συνεργασία των λαών, αντί να 
καλλιεργεί φανατισμούς και διαιρέσεις.

3. Τοποθέτηση του πολιτικού βίου σε μιαν ευρύτερη βάση, πέρα 
από τα οικονομικά και τεχνοκρατικά συμφέροντα, που σήμερα δια
φεντεύουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι εκτελεστικές εξουσίες 
των βιομηχανικά ανεπτυγμένων κρατών.

Μας προβληματίζει και ένα άλλο καίριο ερώτημα: Σε περίπτωση 
που η παγκοσμιοποίηση εξασφαλίσει την συνεχή της επικράτηση και 
επιβολή, θα υπάρξει άραγε συγκατάβαση για μεταφορά της ισχύος 
από την πολλότητα των σημερινών εθνών σε μια κυβέρνηση του πα
γκόσμιου χωριού; Είναι δυνατόν μια τέτοια μεταβίβαση εξουσίας, ά
γνωστη ώς τώρα ως εκτελεστική και νομοθετική μορφή πολιτεύμα
τος, να απορροφήσει την ποικιλία συνταγμάτων των υπαρκτών ε- 
θνών-κρατών; Θα μπορέσει να αντικαταστήσει την υπό δοκιμασία 
δομή των θεσμών των Ηνωμένων Εθνών και ιδίως της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης; Τα προγράμματα που θα προταθούν για τη μετάβαση από 
τον πολυπολιτισμό σε μια ομοιογενή πολιτική παιδεία θα βρεθούν 
αντιμέτωπα με προβλήματα μεγαλύτερα απ’ ό,τι-μπορούμε να φα-
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νταστούμε σήμερα. Πιο επικίνδυνη από ποτέ προβάλλει η απειλή 
του αφανισμού προσφιλών παραδόσεων: εθνική ταυτότητα, πολιτι
σμική μνήμη,γλώσσα και πάτρια ήθη.

III. Το Μέλλον του Ελληνισμού
Για μας τους Έλληνες η απειλή πολιτισμικού αφανισμού ή, ας το 

ειπούμε, αφομοίωσης, παίρνει άλλες διαστάσεις. Μαζί με τους σύγ
χρονους θεσμούς θα περάσουν εντελώς στο περιθώριο του πολιτι
σμού και η πολύτιμη ανθρωπιστική γραμματεία μας, από την αρχαι
ότητα ώς σήμερα. Μαζί της θα μηδενίζεται και η αξία της για κάθε 
μελλοντική ανάκαμψη του ανθρώπου, όταν οι φοβερές κρίσεις θα α
πειλούν να μας στερήσουν από κάθε ίχνος αξιοπρέπειας.

Οι Έλληνες έμειναν πιστοί στην ιδέα του homo sapiens κι αυτήν 
καλλιέργησαν κι έφεραν στην τελειότητα με τη φιλοσοφία, την τέ
χνη, την επιστήμη, τόσο στον πρακτικό όσο και στον θεωρητικό βίο. 
Οι Έλληνες τοποθέτησαν στο κέντρο της ζωής των την υπεροχή του 
λόγου και ως μέσου και ως αυτοσκοπού. Δυστυχώς, δεν πρόφτασαν 
να περάσουν τα διδάγματα του ορθού λόγου αυτούσια στην καθημε
ρινότητα του βίου για την επίλυση των πολύπλοκων προβλημάτων 
και τη χαλιναγώγηση των παθών. Και πόλεμοι, συχνά εμφύλιοι, και 
καταστροφές έγιναν. Επήλθε και πολιτικός ξεπεσμός. Όμως το δη
μιουργικό έργο του έλλογου βίου έμεινε. Αργότερα, οι μετέπειτα 
φάσεις του Δυτικού πολιτισμού, αφού μετέλαβαν του Ελληνικού λό
γου, προτίμησαν κυρίως την ωφελιμιστική όψη του λόγου. Κι ο λό
γος έγινε εργαλείο του homo faber και του homo technicus.

Και φτάσαμε στις ημέρες μας να αντικρύζουμε τη μελλοντική 
πορεία της ανθρωπότητας με τον λόγο μόνο ως εργαλειακό μέσο και 
τα τεχνολογικά επιτεύγματα ως αυτοσκοπούς. Τις απώτατες αξίες 
φτάσαμε να τις αντλούμε αποκαλυπτικά από τις θρησκείες ή μέσα 
από τις εκρήξεις των παθών. Σαν να μην αρκούσαν αυτά, έφτασε η 
διανόηση ως αναλυτική των θεσμών να θέτει ως προμετωπίδα του 
πολιτικού βίου το αίτημα της ελευθερίας και τη θεμελίωση της ελευ
θερίας, μετατρέποντας τον λόγο σε προασπιστή και των δύο. Απο
τέλεσμα των ανεπτυγμένων πια νεότερων ανησυχιών ήταν να αναφα
νεί, εν ονόματι της ελευθερίας, ένα πλήθος θεωριών περί ανθρώπινης 
φύσης, όλα απαυγάσματα της ίδιας κουλτούρας. Η μία θεωρία στη-
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ρίζεται στην θρησκεία,η άλλη στην τέχνη, η άλλη στην επιστήμη, άλ
λη αλλού, έτσι που, ενώ συνυπάρχουν, δεν συνάδουν. Όσο για την ε- 
δραίωση της πολιτικής αρετής, αυτή «κατάντησε σχεδόν ανέστιος 
και πένης», όπως θα έλεγε και ο ποιητής.

Αν τέτοια είναι τα πιό βασικά γνωρίσματα του συγχρόνου βίου, 
έχουμε χρέος να ρωτήσουμε αν οι αυτοπρόβλητοι ηγέτες είναι ηθικά 
ώριμοι να αναλάβουν την ευθύνη για την πραγματοποίηση του μελ
λοντικού παγκόσμιου χωριού. Φαίνεται καθαρά πως αυτό που κα
θορίζει τους σκοπούς της πορείας είναι κυρίως τα οικονομικά ενδια
φέροντα που οριοθετούν και τους πολιτικούς θεσμούς. Έχουμε γίνει 
υπερβολικά αισιόδοξοι και πρόωρα υπερβέβαιοι. Προτιμούμε να πι
στεύουμε ότι η έκβαση του εγχειρήματος θα είναι αναπόφευκτα ευ
εργετική. Όμως, άλλο πράγμα είναι το κέρδος κι άλλο η ευδαιμονία. 
Καιρός είναι να θέσουμε το ζήτημα της παγκόσμιας πολιτικής σε 
στοχαστική εξέταση με οδηγό τον λόγο. Δεν ζούμε πια με την προ
σμονή ενός νέου ανθρωπισμού. Μπήκαμε ήδη στην πιο κρίσιμη φάση 
του πολιτισμού, κι αυτό γιατί κατέχουμε τα μέσα να φέρουμε τον 
πλήρη αφανισμό του ανθρώπινου είδους με την αναπάντεχη τελειο
ποίηση των πυρηνικών όπλων.

Η κρίσιμη ώρα του σύγχρονου πολιτισμού θα φανεί τη στιγμή 
που θα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα αν είμαστε έτοιμοι να 
αποκαταστήσουμε τον λογο στην θέση που του πρέπει στη ζωή μας. 
Δεν εννοώ τον λόγο μόνο ως επιστημονική έρευνα. Τον εννοώ κυρίως 
ως αδέκαστο έλεγχο των πολιτικών θεσμών. Είναι ο μόνος τρόπος 
που απομένει, προκειμένου να μπορέσουμε να βάλουμε τέλος στην 
ασυνείδητη εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος και στη δυ
σπραγία που επανειλημμένα νέμεται το ανθρώπινο δυναμικό.

Αν κάποτε οι ισχυροί του σύγχρονου κόσμου θελήσουν να ανοίξουν 
νέο δρόμο για το καλό της ανθρωπότητας, δεν έχουν παρά να ξανασυ- 
ναντήσουν στο προσεχές μέλλον τον ανθρωπισμό του Ελληνικού Λόγου, 
όπως τον εννόησαν οι τραγικοί μας ποιητές. Είναι το μοναδικό φάρμα
κο για την καταστολή της ύ β ρ εω ς . Κι ας μήν λησμονούμε ότι η ΰβρ(ς  
καραδοκεί σε κάθε στροφή της μοίρας των ανθρώπων, παντού και πά
ντοτε, όταν τα πάθη δρούν ατίθασα και ανεξέλεγκτα. Αυτή είναι η δια
χρονική αξία του Ελληνικού Λόγου κι αυτή η ουσία του Ελληνικού 
πνεύματος* πάντα παρούσα και πάντα μελλοντική.
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