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Με αφορμή την έξαρση της εγκληματικότητας στις μέρες μας, είναι κάποιες φορές που ο έμφρων άνθρωπος αναρωτιέται αν τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω του αφορούν μια άλλη πραγματικότητα, μια
εποχή ενός δυσοίωνου μέλλοντος , και εκείνος είναι απλώς παρατηρητής χωρίς δυνατότητα συμμετοχής
στη διαμόρφωση των δρώμενων, γιατί η αλήθεια λανθάνει ή σκωπτικά «κρύπτεσθαι φιλεί».
Η αλήθεια δεν είναι επιδιωκόμενος σκοπός ,αρκεί ο εικώς μύθος, η αληθοφανής εξιστόρηση, το μυθιστορηματικό αφήγημα, που όμως δεν αποτελεί συνετό και μετρημένο παιχνίδι του Λόγου, όπως έγραφε ο
Πλάτων στον Τίμαιο. Συνίσταται μάλλον από κακόγουστες ατάκες στο θέατρο του παραλόγου, που στόχο
έχουν να πείσουν τους ανυποψίαστους πολίτες ότι ορθό είναι το προβαλλόμενο ως ορθό.
Τα ΜΜΕ παρουσιάζουν τον ήττονα λόγο κρείττονα και τον κρείττονα ήττω. (τὸν ἥττω λόγον κρείττω
ποιεῖν· Αριστοτέλης, Ρητορική 1402a23)
Ακόμη και οι υποψιασμένοι μένουν ενεοί και χωρίς αντίδραση. Η αντίδραση αποτελεί ύβρη στους φορείς εξουσίας και αυτομάτως καθίστανται γραφικοί και personae non gratae. Aν εκφράσει κανείς διαφορετική άποψη χαρακτηρίζεται αλαζόνας, οπισθοδρομικός και αποτελεί μίασμα της κοινωνίας.
Το διαφορετικό πάντα είχε πολλές αποχρώσεις και είναι σεβαστό – όμως, κατά περίπτωση και εξαρτάται
από το περιεχόμενο με το οποίο το έχουν παραγεμίσει οι κινούντες τα νήματα της εξουσίας και τα ΜΜΕ.
Εξαρτάται ποιος είναι διαφορετικός και τί διαφορετικό σκέπτεται και πράττει.
Οι έννοιες χρωματίζονται κατά το δοκούν, ενώ κάποιες που είχαν αρνητικό πρόσημο, αποκτούν θετικόπολλαπλασιάζοντας πολλά αρνητικά παράγεται το θετικό! Ο Wittgenstein έγραφε: «Η γλώσσα έχει στημένες σε όλους μας τις ίδιες παγίδες,ένα απέραντο δίκτυο από ευπρόσιτες πλάνες (Πολιτισμός και αξίες), που
συσκοτίζουν την αλήθεια δημιουργώντας γύρω μας μια άλλη πραγματικότητα».
Η κλοπή δεν είναι πάντα κλοπή, η ληστεία δεν είναι πάντα ληστεία, η αδικία δεν είναι πάντα αδικία!
Εξαρτάται! Όλα είναι σχετικά, μόνο που το σχετικό δεν είναι επιλογή ελεύθερη. Επιβάλλεται και καθορίζεται άνωθεν. O tempora o mores!
Και εμείς εξαρτιόμαστε από το τί κάθε φορά ορίζεται ως δίκαιο, καλό, ηθικό και τα αντίθετά τους. Ωστόσο και τα αντίθετα δεν έχουν το περιεχόμενο που ξέρουμε. Όχι, δεν είναι
Η σχετικότητα
το άδικο, το άσχημο, το ανήθικο. Είναι το σχετικά άδικο, το σχετικά καλό,
το α-ηθικό. Το α-ηθικό μετεωρίζεται στο κενό. Για να συνεννοούμαστε, το
της ηθικής
στον σύγχρονο κόσμο α-ηθικό στερείται οποιασδήποτε υποψίας ηθικής. Ο ανήθικος άνθρωπος
γνωρίζει τί είναι ηθικό, επιλέγει όμως να κάνει το αντίθετο. Ο α-ηθικός
άνθρωπος αγνοεί τί σημαίνει ηθικό -και δεν ενδιαφέρεται να μάθει.
Κατά τον Καντ για να είναι μια πράξη καλή από ηθική άποψη δεν αρκεί να γίνεται σύμφωνα με το νόμο
-γιατί συχνά και η ανηθικότητα παράγει πράξεις σύμφωνες με το νόμο -αλλά να γίνεται ένεκα τούτου.(Τα
θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών). Στην ηθική του Κάντ οι ηθικές μας υποχρεώσεις πηγάζουν αποκλειστικά και μόνο από τη βούλησή μας -όχι στην εμπειρική μορφή της που εξαρτάται από εξωτερικούς προς αυτήν
παράγοντες π.χ κέρδος, ηδονή, αυτοσυντήρηση, αλλά αποκλειστικά και μόνο από αυτήν την ίδια- η οποία
ακολουθώντας το φυσικό της σκοπό είναι ο καθολικός νομοθέτης της ανθρωπότητας. Η υποχρέωση είναι η
αναγκαιότητα μιας ελεύθερης πράξης κάτω από την κατηγορική προσταγή του λόγου, ενώ το καθήκον είναι
η πράξη για την οποία δεσμεύεται κάποιος. Μόνο η υποχρέωση εμπλέκεται με το πρόσωπο και τη δράση
του, ενώ το καθήκον λειτουργεί σε ένα στάδιο ανεξάρτητο από τα πρόσωπα. Η ηθικότητα ή η ανηθικότητα
των πράξεών μας δεν βρίσκεται στον κανόνα που έχουμε επιλέξει για να ρυθμίζουμε τις συμπεριφορές μας,
αλλά στο πόσο συνεπείς αποδεικνυόμαστε προς τις επιλογές μας, αφού οι ηθικές αρχές έχουν, κατά τον
Κάντ, σημασία μόνο στο πλαίσιο πράξεων που διέπονται από τον ορθό λόγο.
Η φιλοσοφία σήμερα, περισσότερο από άλλοτε, έχει χρέος να αλλάξει τη συνήθεια των ανθρώπων να
αποδέχονται τα τεκταινόμενα χωρίς διερεύνηση. Έχει χρέος να ενσταλάξει το σπόρο της αμφιβολίας, της
κριτικής και διεισδυτικής ματιάς των πραγμάτων, να δώσει τα αντερείσματα για την όρθωση της παρρησίας
του αντίλογου, να διαμορφώσει ηθική ποιότητα.
Μεσσάρη Αναστασία
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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΟΥΓΚΑ ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
Του ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ
Ομότιμου Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ο Στέφανος Δούγκας, ο εκ Τυρνάβου επιστήμων
και φιλόσοφος, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του
Διαφωτισμού και δή του Νεοελληνικού, καθότι ακολουθεί και τηρεί τις βασικές συνιστώσες του στο πεδίο της επιστημονικής έρευνας και της φιλοσοφικής
γνώσης των πραγμάτων. Διήνυσε και αυτός τον γνώριμο δρόμο των ανήσυχων για επιστημονική μόρφωση
νέων της εποχής του, που ξεκινώντας από το στοιχειώδες σχολείο της κωμόπολής τους ή τη μικρή σχολή
της πόλης τους έφταναν σταδιακά σε μεγαλύτερα εκπαιδευτικά κέντρα (Ιωάννινα, Χίος, Σμύρνη, ΄Άθως,
Κωνσταντινούπολή κ.ά.) και από εκεί στις μεγάλες
σχολές της Μεσευρώπης, της Ιταλίας, της Γαλλίας
αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ολοκληρώνοντας
έτσι την πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση. Οι σπουδές
των περισσοτέρων αυτών νἐωνκαι η διαμονή τους στο
εξωτερικό, προσωρινή ή μόνιμη, εξασφαλιζόταν, κατά
κανόνα, από τη βιοτική προσφορά που παρείχαν οι
θαυμαστές παροικίες των Ελλήνων, στις οποίες συνυπήρχαν και συνείχοντο ο λόγιος με τον κερδώο Ερμή.
Ακολουθώντας λοιπόν και ο Δούγκας την ίδια πορεία,
ξεκίνησε από τη σχολή του Τυρνάβου και με ενδιάμεσους σταθμούς εκπαίδευσης και εργασίας έφτασε
τελικά στη Γερμανία όπου πραγματοποίησε σπουδές
πανεπιστημιακού επιπέδου.
Ορίζοντας περαιτέρω το χώρο της πνευματικής
και επιστημονικής δραστηριότητας του Δούγκα, θα
τονίζαμε ότι και αυτός οδηγείται από τις οικείες συνιστώσες του Διαφωτισμού που οριοθετούνται από
το πλέγμα φιλοσοφίας και επιστήμης. Ακολουθεί τη
φιλοσοφική θεώρηση που συγκροτείται τώρα σε μια
υγιή, φυσική, πειραματική και νεωτερική φιλοσοφία,
εφαρμόζει το νέο τρόπο πραγμάτευσης των ζητημάτων και υιοθετεί τις μεθόδους των επιστημών και δη
της φυσικής. Η τελευταία γίνεται το μέτρο για την επιστήμη, ερευνά τον πραγματικό κόσμο και τη φυσική
ζωή των ανθρώπων και μαζί με τις άλλες φυσικομαθηματικές επιστήμες προσιδιάζουν περισσότερο στην
πιστοποιήσιμη γνώση. Η φιλοσοφία γίνεται νεωτερική
-και βαίνει ελέγχουσα και ελεγχόμενη από τη νεωτερική επιστήμη- αποτελώντας μεν η διάστασή της αυτή
την κυρίαρχη συνιστώσα, αλλά παράλληλα η ίδια δεν
εγκαταλείπει το φιλοσοφικό διάλογο για τα οντολογικά και μεταφυσικά προβλήματα του ανθρώπου, που
ακολουθούν το μακρόσυρτο δρόμο της πραγμάτευσης

και δεν δυναμοποιούνται από την επικαιρότητα και
την ιστορική συγκυρία.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, θα επιχειρήσουμε στο παρόν άρθρο να διεξέλθουμε παραθετικά και ερμηνευτικά το πολυσέλιδο σύγγραμμα του Στ. Δούγκαπου φέρει
τον τίτλο ἐξέτασιςτῆς φύσεως. Το σύγγραμμα αποτελείται από δεκατρία χειρόγραφα(τόμους), εκ των οποίων μόνον το πρώτο (το 691) είναι καθαρογραμμένο και
τακτοποιημένο από τον ανώνυμο αντιγραφέα και διορθωτή των παροραμάτων και άλλων τινών. Η διαπίστωση αυτή μας επιτρέπει να ισχυριστούμε ότι το πολύτομο πόνημα συνιστά κατ’αρχήν ένα συστηματικό μεν
έργο φιλοσοφικής και επιστημονικής ύλης, το οποίο
όμως απαιτούσε οπωσδήποτε μία περαιτέρω επεξεργασία, την οποία δεν πρόλαβε να πραγματώσει ο ίδιος
ο συγγραφέας. Αν ερευνήσουμε τους λόγους για τους
οποίους δεν ολοκληρώθηκε ο συγγραφικός έλεγχος του
έργου και δεν προχώρησε ο συγγραφέας στην έκδοσή
του, θα τους βρούμε στα λεγόμενα του ανεψιού του και
στα προκύπτοντα από την εχθρική σχεδόν στάση του
Πατριαρχείου. Πρώτος λόγος είναι η φυγή του Δούγκα
το 1822 από τη Μολδαυία στη Βεσσαραβία, λόγω των
γεγονότων που προκλήθηκαν εκεί από την Επανάσταση του 1821, φυγή που ήρε τις θετικές συνθήκες του
συγγραφέα για οργανωμένη επιστημονική και συγγραφική δραστηριότητα. Ο δεύτερος λόγος είναι η έλλειψη των απαραίτητων βιβλίων για έλεγχο, αντιστοίχιση,
παραπομπή και πιστοποίηση των απόψεών του, για να
έχει η συγγραφή του την απαραίτητη εγκυρότητα. Και
ο τρίτος και σπουδαιότερος, η καταγγελία και η απόρριψη του προηγούμενου χειρογράφουτης φυσικής και
η κλήση του σε ομολογία πίστεως από το Πατριαρχείο.
Ο τελευταίος λόγος καθιστά προφανές ότι ούτε ο ίδιος
ο Δούγκαςαλλά ούτε και κάποιος χορηγός ή εκδοτικός
οίκος θα τολμούσε να αναλάβει την έκδοση ενός έργου,
για το οποίο -στην πολύ συνεπτυγμένη προηγούμενη
μορφή του- ο συγγραφέας του είχε κατηγορηθεί για
παράβαση του δόγματος και είχε υπογράψει ομολογία
πίστεως στο Πατριαρχείο.
Μεθοδολογικά μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι
στην εν λόγω συγγραφή του Δούγκα ακολουθείται η
βασική αρχή του Διαφωτισμού που προτείνει την αλλαγή του οντολογικού πλαισίου και τη στροφή προς
την έρευνα και τη θεωρία των φυσικών επιστημών.
Η στροφή αυτή σημαίνει επακριβώς ότι η έρευνα της
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φύσης επανέρχεται στο επιστημονικό προσκήνιο μετά
από αιώνες παραμερισμού της από τη θεολογική ερμηνεία, επειδή ως επιστήμη της γνώσης του φυσικού
κόσμου δεν επικουρούσε την αντίληψη για την πορεία
του ανθρώπου προς τη μέλλουσα ζωή και τον αιώνιο
κόσμο. Η αντίθεση αυτή είναι θεμελιώδης για τη σχέση θρησκείας - επιστήμης και ερμηνεύει την, κατά κανόνα, δυνανεξία του Πατριαρχείου προς τους επιστήμονες και φιλοσόφους που πρότειναν τη νέα μέθοδο
και την ενασχόληση με την έρευνα της φύσης. Η αρνητική αυτή πατριαρχική στάση ενισχύονταν και από την
προσέγγιση ορθοδόξων και δυτικοευρωπαίων, μέσω
της οποίας μεταλαμπαδευόταν και δυναμοποιούνταν η
επιστημονική προσέγγιση και ερμηνεία των πραγμάτων, έναντι της θεολογικής, γεγονός που παρατηρείται και στην περίπτωση του Δούγκα που δέχτηκε την
ισχυρή επίδραση του Γερμανού φιλοσόφου Schelling.
Αλλά ας έλθουμε στο ίδιο το περιεχόμενο του χειρογράφου. Στο συγκεκριμένο έργο ο Δούγκας ερευνά
το φυσικό σύστημα και εξετάζει φιλοσοφικώς τη δημιουργία και τη λειτουργία των όντων, το χώρο και την
ύπαρξη, το χρόνο και τη δύναμη, την αρχέγονη ύλη
και το φως, την οπτική και τη βαρύτητα. Το σύγγραμμά του είναι ένα μείγμα φυσικής και ταυτοχρόνως μία
φιλοσοφία της φύσης. Εμείς θα μείνουμε στο φιλοσοφικό μόνον επίπεδο, γιατί κρίνουμε ότι προέχει η
ανασυγκρότηση και η κριτική έκθεση των φιλοσοφικών αντιλήψεων που αναπτύσσονται στο πολυσέλιδο
χειρόγραφό του, το οποίο, όπως αναφέραμε ήδη και
παραπάνω, δεν είχε υποστεί εξ ολοκλήρου την τελική
επεξεργασία και την ολοκληρωμένη διαμόρφωσή του.
Επιπλέον εκείνο που πρέπει να επισημάνουμε και το
οποίο δηλώνεται και από τον ίδιο τον τίτλο του συγγράμματος, μία εξέτασις της φύσεως δεν μπορεί παρά
να αρχίζει από τη φιλοσοφική θεώρηση που επικεντρώνεται στη δημιουργία και στη λειτουργία του σύμπαντος κόσμου. Ο Δούγκας προσεγγίζει κατ’αρχάς τη
φυσική θεωρία και ιδιαίτερα εκείνη του Δημοκρίτου,
γράφοντας: «Θεὸς … ποιήσαςἐκτοῦμὴὄντοςταύτηντὴνδημιουργίαν, ἣνοἱ πάντες φυσικὴνκαλοῦσιν, οὐδὲντῶναὐτῆς δημιουργημάτων ἕτερονἠξίωσε ταύτης
τῆςὑψηλῆςεἰςφιλοσοφίαν δυνάμεως, ἢ μόνον αὐτὸντὸνἄνθρωπον». Ο φιλόσοφος λοιπόν θέτει εξαρχής
το ζήτημα της δυνατότητας του ανθρώπου να γνωρίσει αυτόν τον κόσμο της φύσης. Το εν λόγω ζήτημα
είχε τεθεί ήδη από τον Descartes και υπερακόντιζε τις
γνωστές θεοκρατικές αντιλήψεις που είχαν διατυπωθεί
από τον Αυγουστίνο και τον Ακινάτη για την αποκάλυψη, η οποία, κατά τη θεοκρατική ερμηνεία, υπερβαίνει
τις άλλες επιστήμες και λαμβάνει τις αρχές της άμεσα από το Θεό. Ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει τον
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κόσμο αλλά την ικανότητα αυτή, όπως δέχεται τυπικά
και ο Δούγκας, την έλαβε από τον ίδιο το Δημιουργό.
Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα του φιλοσοφείν, για να μπορεί να εξετάσει και να καταστήσει
σαφέστερη τη θεϊκή δημιουργία. Ο άνθρωπος μπορεί
να γνωρίσει και να ερμηνεύσει τον κόσμο, γιατί συντίθεται μεν από σώμα και πνεύμα, αλλά η δύναμή του
είναι πνευματική και ψυχική και όχι υλιστική, γι΄αυτό
και είναι διαφορετική από τις τυφλές δυνάμεις της φύσης. Δημιουργηθείς κατ’ εικόνα και ομοίωσιν, συνιστά
αυτός το υποκείμενο και η φύση το αντικείμενο της
γνώσης. Μιας γνώσης που είναι λογιστή, δηλαδή λογική, θρέφει το νου και συντηρεί το ανώλεθρο πνεύμα.
Ως λογικό ον ο άνθρωπος, έχει τη δυνατότητα να ποιεί
τα πάντα, μέσα στο πλαίσιο του συλλογικού όντος (είδος) και όχι του ατομικού (άτομο). Άρα ο άνθρωπος,
ως φυσικό και πνευματικό ον, είναι παράλληλα ελεύθερος και αυτεξούσιος. Όλες αυτές οι ιδιότητες της
ανθρώπινης ταυτότητας που αναφέρει και αποδέχεται
ο Δούγκας απολήγουν και σε μία μέθοδο ελέγχου και
έρευνας των πραγμάτων την οποία όλοι οι φιλοσοφούντες ακολουθούν (μάλλον πρέπει να ακολουθούν) που
είναι η ανάλυση και η σύνθεση.
Ως υποκείμενο της γνώσης λοιπόν ο άνθρωπος
θέτει, κατά τον Δούγκα, το πρώτο και θεμελιώδες ερώτημα, τουτέστιν την εξέταση των όντων, πώς δημιουργήθηκαν και από ποιες αρχές. Στο ερώτημα αυτό δεν
ικανοποιείται από τις υπάρχουσες ιστορικές απαντήσεις. Δηλώνει ότι μπορούμε να βρούμε φιλοσοφικώς
τις αρχές των όντων, αλλά όχι την αρχή. Για τον λόγο
αυτό δέχεται τη θρησκευτική θέση ότι η «ακαταπολέμητος» αυτή αρχή των όντων βρίσκεται στην Αγία
Γραφή, όπως μας διδάσκει ο Μωυσής. Δημιουργός
επομένως και ποιητής του παντός είναι ο απειρόσοφος
Θεόςκαι αυτός συνιστά τη βασική αρχή της δημιουργίας που δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να προχωρήσει στην εξέτασή της «φιλοσοφικῷ τῷ τρόπῳ».
Ο Θεός λοιπόν εποίησε τα πάντα με το λόγο του εκ
του μη όντος και ταυτοχρόνως με τα όντα που δημιούργησε εποίησε και την ύλη. Αλλιώς υπάρχει λογικό
αδιέξοδο καιη λύση δίνεται μόνο υπερβατικά και με
υπερφυσικό τρόπο. Άρα η δημιουργία είναι θέμα πίστης και όχι απόδειξης, γιατί δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε με έναν πειραματικό τρόπο, διότι πειραματικά η δημιουργία εκ του μηδενός οδηγεί στο μηδέν,
δηλαδή από το μηδέν προκύπτει μηδέν (ὅτι αὓτη ἐστὶν
αὐτὴ τὸ μὲν μηδέν, ἐκ τοῦ μηδενὸς ἡγεῖσθαι μηδέν).
Ως μόνη λύση λοιπόν είναι η φυσική υπέρβαση, γιατί
αν υποστηρίξουμε ότι η αρχή των όντων είναι η ύλη
των φυσικών φιλοσόφων, και αυτή -όπως κι αν νοηθείείναι ποίημα του Θεού, διότι η παραγωγή της εκ του
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μηδενός είναι αδύνατη και άρα μόνον ο Θεός μπορεί
να τη δημιουργήσει και τη δημιούργησε και από αυτή
έγιναν τα όλα τα άλλα.
Ειδικότερα ο Δούγκας κατανοεί τη φύση ως αυτό
που δύναται να ενεργεί στο είναι, το οποίο είναι η
αδιάφορη ύλη. Η αδιαφορία του είναιείναι η αρχική
ύλη, η οποία καλείται και αρχέγονη ύλη. Το είναιείναι
αδιάφορο, ενώ η διαφορά υπάρχει ανάμεσα στο υπάρχον και το γίγνεσθαι. Η σύνθεση τώρα και η κίνηση
της αδιάφορης αρχικά αυτής ύλης συνιστούν τον τόπο
και τον χρόνο των όντων. Ο χρόνος είναι η διάρκεια,
το νυν, η συστολή, είναι το παρελθόν και το μέλλον,
το ενέργημα και το γίγνεσθαι που υπάρχει μόνο στα
πράγματα. Αν ο χρόνος είναι η συστολή (το εντύλιγμα), ο τόπος (χώρος) είναι η διαστολή (το εκτύλιγμα).
Ακριβώς στο δίπολο αυτό η βαρύτητα είναι το δυναμικό της ύλης και είναι εντυλικτική και εκτυλικτική δύναμη. Εν τέλει ο κόσμος είναι δημιούργημα του Θεού,
είναι αληθής και ο δημιουργός δεν ενέθηκε κανένα
ψεύδος σ΄αυτόν. Τον κόσμο αυτό καλείται ο άνθρωπος
να ερευνήσει και να γνωρίσει.
Αφού λοιπον ξεκαθαρίζει και αποδέχεται ότι ο Θεός
είναι ο δημιουργός των πάντων, πρέπει να αποδείξει
με ποιο τρόπο, με ποια διαδικασία συνέβη ή και συμβαίνει αυτό. Το μέσον δεν είναι άλλο από τους θείους
λόγους οι οποίο μένουν ως προτάγματα και προστάγματα αιώνια και αμετάτρεπτα. Επιπλέον διευκρινίζει
ότι οι νόμοι και οι λόγοι του Θεού είναι οι ίδιοι αμετάτρεπτοι νόμοι και λόγοι των φυσικών φιλοσόφων.
Οι νόμοι αυτοί λειτουργούν στη δημιουργηθείσα από
το Θεό φύση, η οποία ταυτίζεται με τη δημιουργία,
χωρίς την οποία φύση δεν υπάρχει. Μετά τη δημιουργία όμως γεννάται το ερώτημα ποιος εξουσιάζει τους
νόμους αυτούς. Ποιος είναι ο ρόλος του ανθρώπου;
Η απάντηση εδώ είναι σαφής. Μόνον ο Θεός εξουσιάζει και δύναται να μετατρέπει τους νόμους αυτούς,
όταν βούλεται, και αυτό το πραγματώνει διά μέσου
του θαύματος. Αντίθετα ο άνθρωπος είναι αυτός που
προσπαθεί να τους βρει, να τους καταγράψει και να
κατανοήσει τη λειτουργία τους και όχι να τους ελέγξει
ούτε να τους αλλάξει. Επειδή όμως οι θεϊκοί νόμοι λειτουργούν στη φύση, η οποία δεν είναι αδρανής αλλά
ενεργός, ο καθένας από τους νόμους αυτούς λειτουργεί ως προς το σκοπό για τον οποίο δόθηκε. Αλλά η
φύση είναι ασφαλώς ενεργός, μα όχι ελεύθερη, παρά
ενεργεί καταναγκαστικά όπως ο Θεός διά των νόμων
όρισε. Συνελόντι ειπείν, τα πάντα δημιουργήθηκαν εκ
του μηδενός (εκ του μη όντος), μέσω του προστάγματος των θεϊκών λόγων, τα όντα συναποτελούν τη
φύση, το σύνολο, (το ολικόν των όντων είναι η φύσις),
και ο άνθρωπος είναι αυτός που τα εξετάζει. Οι λόγοι
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είναι η σοφία και επομένως σοφός είναι ο Θεός, ενώ
ο άνθρωπος είναι αυτός που ερευνά τους λόγους, τη
σοφία του Θεού, και άρα είναι φιλόσοφος.
Από τα παραπάνω δημιουργείται, ίσως, ένα λογικό
αδιέξοδο, αφού η πανσοφία και η τελειότητα του Θεού
δημιούργησε έναν τέλειο και οριστικό κόσμο, δεν δύναται να υπάρξει τελειότερος για να θέλει να τον αλλάξει
ο πάνσοφος δημιουργός του. Έτσι η φύσις λειτουργεί
κατά το λόγο του Θεού, όπως την όρισε, ενώ ο ίδιος ο
Θεός δεν λειτουργεί μάταια αλλά έλλογα, γνωρίζοντας
το καλό και το ορθό. Όλα αυτά τα αντιλαμβάνεται ο
άνθρωπος που είναι το μόνο ον που διαθέτει νόηση και
λογική και μπορεί να φιλοσοφεί και για τον εαυτό του
αλλά και για τα θεία και τα δικά του δημιουργήματα.
Εν τέλει όλα περικλείονται στη σοφία του Θεού που
είναι ο δημιουργός, ο ποιητής που θέτει τους νόμους
και τους λόγους, σύμφωνα με τους οποίους τα δημιουργήματα συνεχίζουν να υπάρχουν αυτόνομα. Η γνώση
και η σοφία του Θεού που ενυπάρχει στα όντα, υπάρχει
μετά από αυτόν στον άνθρωπο, η σοφία του οποίου ορίζεται ως γνώση των θείων και ανθρωπίνων πραγμάτων
και ως γνώση των όντων (γνῶσις τῶν ὄντων ᾖ ὄντα).
Εν κατακλείδι θα απολήξουμε σε δύο έμμεσες διαφορές. Ο Στέφανος Δούγκας, αυτόςο ευρυμαθής
επιστήμων και φυσικός φιλόσοφος υποστηρίζει την
επιστημονική έρευνα και ανάλυση των δεδομένων του
κόσμου, συνδέοντάς την με την ικανότητα του φιλοσοφείν που χάρισε ο Δημιουργός στον άνθρωπο, ενώ η
Εκκλησία, το Πατριαρχείο δηλαδή, απέφευγε τέτοιες
προσεγγίσεις και άμεσα ή έμμεσα απέτρεπε και τους
πιστούς από την οπτική τέτοιων ενασχολήσεων. Η χριστιανική θρησκεία εκλαμβάνεται εδώ με μια εκποιημένη της οπτική, θεωρώντας τη φύση ως μίμηση του
πραγματικού κόσμου και επομένως ως δευτερεύουσας
σημασίας εγκατοίκηση και ως προετοιμασία μόνο για
την άλλη, την αιώνια ζωή. Ο φυσικός κόσμος έχει για
τον άνθρωπο μία προσωρινότητα προς την προετοιμασία για την αιωνιότητα του πραγματικού κόσμου της
πνευματικής ζωής. Εξάλλου η φύση,επειδή αναφέρεται κυρίως στην ύλη και τα υλικά πράγματα, που είναι
για τον χριστιανό δευτερεύοντα, δεν πρέπει αυτός να
τα επιδιώκει πέραν της απλής επιβίωσής του.
Από την άλλη πλευρά υπάρχει και το ζήτημα των
λόγων και των νόμων του Θεού. Οι νόμοι ισχύουν απολύτως και κατά Θεό, αλλά αυτός μπορεί και τους αλλάζει. Ο Δούγκας ακολουθεί την αρχή ότι άπαξ και δόθηκε ο λόγος του Θεού για τη δημιουργία του κόσμου και
δημιουργήθηκαν τα όντα, έκτοτε μένουν ανάλλακτα.
Τα όντα λοιπόν ως η συνολική φύσις δεν είναι παρά
τα δημιουργήματα ως όλον και αν τα αφαιρέσεις ως
σύνολο ή ως μέρος, τότε καταργείται και η φύσις. ΛειIούλιος - Νοέμβριος
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τουργούν με βάση τους νόμους και τους λόγους στους
οποίους αναφέρονται οι φυσικοί, και είναι οι λόγοι και
οι νόμοι που έθεσε ο Θεός μένοντας αμετάτρεπτοι,
εκτός εάν ο ίδιος θέλει να τους αλλάξει. Αυτό όμως είναι μάταιο, αφού η δημιουργία είναι έλλογη και ο Θεός
γνωρίζει και δημιουργεί το καλό και το ορθό.
Προκύπτει λοιπόν αβίαστα ότι τα προβλήματα που
θέτει η εξέταση της φύσης,η φυσική ή η θεωρία και η
φιλοσοφία της φύσης είναι πάντοτε την εποχή αυτή εν
υποψία. Ακριβώς μέσα στο πνεύμα και το πλέγμα αυτό
κινήθηκε και ο Δούγκας, επιχειρώντας να κατανοήσει
και να ερμηνεύσει τη δημιουργία του σύμπαντος και
της φύσης, αποδεχόμενος τη χριστιανική κοσμοθεωρία αλλά και προχωρώντας περαιτέρω δοκιμάζοντας
τα όρια της επιστημονικής προσέγγισης σίγουρα για
το εντεύθεν αλλά ρίχνοντας αμφίβολες ματιές και στο
εκείθεν. Το όριο όμως ήταν χαραγμένο και έτσι με την
ομολογία της πίστεως τέθηκε τέρμα στην απόπειρα της
επιστημονικής του διακινδύνευσης για την περαιτέρω
έρευνα του εντεύθεν και την ενδεχόμενη φωτοσκίαση
του εκείθεν.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Ο Στ. Δούγκας γεννήθηκε στον Τύρναβο το 1765/1770 και πέθανε στο
χωριὀΟξίντια της Βεσσαραβίας το 1830. Σπούδασε από το 1798 έως το
1806 μαθηματικά και φιλοσοφία στη Γερμανία (Halle, Göttingen, Jenα) και
υπήρξε μαθητής του Schelling (βλ. Γ. Καράς, Γερμανικές επιδράσεις στη
σκέψη των χρόνων της νεοελληνικής αναγέννησης. Στέφανος Δούγκας ή
περί φυσικής φιλοσοφίας, Αθήνα.1993, σ. 52). Έργα: Στοιχεῖα Ἀριθμητικῆς
καὶ Ἀλγέβρας, … Βιέννῃ 1816, Ἐξέτασις τῆς φύσεως, ανέκδοτο πολὐτομο
χειρόγραφο στη μονή Βατοπεδίου και φιλμογραφημένο στη μονή Βλατάδωντης Θεσσαλονίκης, Φυσικὴ καὶ Αἰσθητικὴ (ανέκδοτα, πρβ. και Γ. Καράς,
«Η επιστημονική σκέψη, η σκέψη των φυσικών επιστημών στο Θεσσαλικό
χώρο κατά την προεπαναστατική περίοδο. Η περίπτωση του Στέφανου Δούγκα», Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Φυσικών Λάρισας, Λάρισα 1987 σσ. 17-27.
2. Οι λόγοι για τους οποίους ο Δούγκας εντάσσεται στο ρεύμα του
Νεοελληνικού Διαφωτισμού εκτίθενται ευρύτερα στο άρθρο μας,
«Διερεύνηση των βασικών αρχών του Διαφωτισμού στο έργο του
Δημητρίου Αλεξανδρίδη κα του Στέφανου Δούγκα», Πρακτικά Διημερίδας:
Ψηφίδες ιστορίας της περιοχής Τυρνάβου, 6 -7 Ιαν. 2016, Τύρναβος 2016
(ηλεκτρονική ανάρτηση), σσ. 26-37.
3. Πρβ. τον σχετικό ορισμό του ΙώσηπουΜοισιόδακα για την ταυτότητα της
ὑγιοῦς φιλοσοφίας: «Εἶναι ἡ ὑγιὴς Φιλοσοφία… μία θεωρία ὁλική, ἥτις
ἐρευνᾷ τὰς φύσεις τῶν πραγμάτων ἀεὶπρὸςτὸ τέλος, […]. Αὐτὴ ἡ ὑγιὴς Φιλοσοφία τὸ λοιπόν, ἐκλαμβανομένη ὁλικῶς, διαιρεῖται ἢ περικλείεται ἐν πέντε διδασκαλίαις, ἢ ἐν πέντε ἐπιστήμαις. Ἡ Ἠθική, ἡ Μεταφυσική, ἡ Φυσική, ἡ Μαθηματική, ἡ Λογικοκριτικὴεἶναι κυρίως τὰὁλικώτερα μέρη αὐτῆς»
(Ἰ. Μοισιόδαξ, Ἀπολογία, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1976 (1780), σσ. 96-97).
4. Πρβ. Γρ. Καραφύλλης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Φιλοσοφικές Προσεγγίσεις, Gutenberg, Αθήνα 2008, σ. 12.
5. Το έργο είναι ανέκδοτο, βρίσκεται στη Μονή Βατοπεδίου (χειρόγραφα 691702 και 706 της μονής) και σε φιλμογράφηση, όπως είπαμε ήδη, στο τμήμα
χειρογράφων της Μονής Βλατάδων Θεσσαλονίκης. – Οι οντολογικές απόψεις
του Δούγκα (περί φύσεως, Θεού κ.λπ) διατυπώθηκαν ήδη από το 1815 και
προκάλεσαν την αντίδραση του Δωρόθεου Βουλησμά που τον κατήγγειλε
γι’αυτές στο Πατριαρχείο, αλλά τότε δεν δόθηκε περαιτέρω συνέχεια. Το
1817 έχουμε νέα καταγγελία του Βουλησμά, ενεργοποίηση της από το 1815
Επιστολής-Καταγγελίας του Ηγεμόνα της Μολδαβίας Σκαρλάτου Καλλιμάχη,
καταδίκη του έργου Περὶφύσεως και ομολογία πίστεως από τον Δούγκα, βλ.
και Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, Αθήνα 1964, τ. 5, σ. 200 (199200) - Λεπτομέρειες για την αρχική καταγγελία του Βουλησμά από το Ιάσιο
- στη σχολή του οποίου δίδασκε ο Δούγκας - προς το Πατριαρχείο και τον
Ηγεμόνα της Μολδαβίας Σκαρλάτο Καλλιμάχη, τη σχετική αλληλογραφἰα
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και το τελικό αίτημα του Ηγεμόνα προς το Πατριαρχείο για την καταδίκη των
απόψεων του Δούγκα, την αποσταλείσα από το τελευταίο Ομολογία Πίστεως (1817), την οποία αποδέχτηκε, υπέγραψε και δέχτηκε να ανακοινώσει ο
Δούγκας, βλ. στο άρθρο Ν. Ζαχαρόπουλος, «Η διαμάχη Δωρόθεου Βουλησμά
– Στέφανου Δούγκα. Έκδοση ανέκδοτων χειρογράφων», Επιστ. Επετηρίδα
Θεολογκής Σχολής ΑΠΘ, Νέα Σειρά , τ. 1, σσ. 39-75, Θεσσαλονίκη, 1990,
ιδιαίτερα τα υποκεφ. 4 και 5 (σσ. 64-75). - Η Ἐξέτασιςτῆς φύσεως γράφτηκε
στην Οξίντια από το 1822 έως το 1829 και συμπεριλαμβάνει μάλλον και τα
παλαιότερα χειρόγραφα Φυσικής (Περὶ φύσεως). Τα χγρ. που έχουν στον τίτλο τους ή στην αρχή τον όρο εξέτασις της φύσεως είναι τα: 691, 692, 693,
694, 695,696, 697, 698,699, 700, 701 (επανάληψη στοιχείων του 691), 702,
706 (το 705 έχει τον τίτλο τόμος Γ, Φιλοσοφικὴ ἐξέτασις τῆς Ἑξαημέρου
τοῦ Μωυσέως). Τα χγρ. 691-697 αριθμούνται, το 691 ως Α και το 697 ως
Η., βλ. Κατάλογος των εν τη ιερά μονή Βατοπεδίου αποκειμένων κωδίκων,
υπό Μητρ. πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Ευστρατιάδου και Γέροντος
Αρκαδίου Ιεροδιακόνου Βατοπεδινού, Paris 1921, σσ. 137-139. - Ο Δούγκας
καταγγέλθηκε για το σύγγραμμα Φυσικής (φυσικού συγγράμματος) και ιδιαίτερα για την Εισαγωγήν. Αλλά στο χγρ. 691 (όπως και στο 701) υπάρχει
το σχετικό κεφάλαιο «Εισαγωγή εις την των όντων φιλοσοφικήν εξέτασιν
κατά δεύτερον», φύλλα 5-19, δηλ. 30 σελίδες. Αυτές, που σε προηγούμενο
χγφ. δίδασκε και διένειμε στους μαθητές στο Ιάσιο ο Δούγκας, προσκόμισε
κάποιος μαθητής στον Βουλησμά και άρχισε η διαμάχη.
6. Ήδη στο πρὠτο φύλλο του χειρογράφου 691 υπάρχει αριστερά ως μότο η
εξής λεζάντα: «Ἀντιγραφὴ τῆς ἐξετάσεως τῆς φύσεως τοῦ μακαρίτου θείου
μου ἱεροδιακόνου Στεφάνου Δούγκα παρά τινος ἀμαθοῦς καὶ κακογράφου».
Στη δεξιά σελίδα του ίδιου φύλλου δηλώνεται ότι: «Τοῦ ἀνὰ χεῖρας τούτου
συγγράμματος, τοῦ ἀειμνήστου πρὸς πατρός μου θείου, ἱεροδιακόνου
Στεφάνου Δούγκα, τοῦ ἐκ Τυρνάβου τῆς Θεσσαλίας καταγομένου, ἤρξατο
ἡ συγγραφὴ κατὰ τὸ 1822 ἔτος τὸ σωτήριον, ἣν καὶ ἐξέτασιν τῆς φύσεως
ὠνόμασεν. Συνεγράφη δὲ ἔντινι χωρίῳ πλησίον τοῦ ποταμοῦ Νίστρου* τῆς
Βεσσαραβίας ὀνομαζόμενον Ὀξίντια, ὅπου διὰ τὰς κατὰ τὸ 1821 καταδρομὰς
τῶν Γραικῶν, ἀπὸ Μολδαυίαν ἐμετοίκησεν... καὶ οὕτως ἑξακολουθῶν
τὴν συγγραφὴν μετὰ τῆς διδαχῆς ἀπὸ τὰ 822-829, ἠσθένησεν, καὶ πρὸς τὰ
1830, ἐπλήρωσε τὸ κοινὸν χρέος, καὶ ἐτάφη ἐν τῷ ἰδίῳ χωρίῳ Ὀξίντια». Οι
πληροφορίες αυτές μας βοηθούν να κατανοήσουμε τους προφανείς λόγους
για τους οποίους το πολύτομο χειρόγραφο έμεινε ανέκδοτο.
*«Ὁ Νίστρος παρ’ Ἕλλησι Τύρας ἐκαλεῖτο…», Διονύσιος Φωτεινός, Ἱστορία τῆς πάλαι ποτὲ Δακίας, τά νῦν Τρανσυλβανίας, Βλαχίας, καὶΜολδαυίας…,Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας, 1818, σ. 44, σημ. ι΄, (α).
7. Η φυσική ως επιστήμη δεν περιλαμβανόταν για αιώνες στον κατάλογο
των διδασκομένων επιστήμών, ούτε στο trivium: Γραμματική, Λογική, Ρητορική (χαμηλότερη κατηγορία) ούτε στο quadrivium: Αριθμητική, Γεωμετρία, Μουσική, Αστρονομία (ανώτερη κατηγορία).
8. Βλ. Γ. Αποστολοπούλου, «Οι Έλληνες μαθητές του Schelling. Μια σύντομη επισκόπηση», Δωδώνη 20/Γ΄ (1991), σ. 17 (9-25) και Γ. Καραγιάννης,
«Στέφανος Δούγκας ο εκ Τυρνάβου Μαθηματικός και φιλόσοφος, Πρώτος
διδάσκαλος της φιλοσοφίας του Schelling στην Ελλάδα και η φιλοσοφική
του διδασκαλία περί Θεού και φύσεως», Πρακτικά Α’ Συνεδρίου
Τυρναβίτικων Σπουδών, Τύρναβος 1991, σσ. 175-178.
9. Στ. Δούγκας, Ἐξέτασις τῆς φύσεως, χγρ. 691, φ. 5.
10. R. Descartes, Les Principles de la Philosophie, LibrairePhilosophique
I, Vrin, Paris 1871, t. IX-2,I, σ. 30.
11. Augustinus, The city of God against the Pagans, Oxford University
Press, London, New York, Toronto 1963, Book III, σσ. 138-137. Διατείνεται
ότι οι φιλόσοφοι στερούνται της θεϊκής βοήθειας και γι’ αυτό αποτυγχάνουν
στην ερμηνεία του κόσμου και την κατάκτηση της ευτυχίας.
12. Th. Aquinatus, SummaTheologiae, MariettiEditori Ltd, printer in Italy
1952, I. I, σ. 2.
13. Στ. Δούγκας,Ἐξέτασις τῆς φύσεως, χγφ. 691, φ. 5.
14. Στο ίδιο, χγφ.700, φ. 1. «Περί τοῦ φυσικοῦ συστήματος».
15. Στο ίδιο, χγφ. 700, φ. 2. «Οἱ φιλοσοφοῡντες συνθέτομεν καὶ
αναλύομεν».
16. Ό.π., χγφ. 701, φ. 2.
17. Ό.π., χγφ. 691, φ. 6 (1).
18. Ό.π., χγφ.701, φ. 2.
19. Στο ίδιο.
20. Ό.π.,χγρ. 691, φ. 7 (1).
21. Ό.π., χγρ, 691, φ. 7 (2).
22. Ό.π, χγρ. 700, φ. 1.
23. Πρβ.Θ. Καΐρης, Γνωστική - Στοιχεῑα Φιλοσοφίας, εισ. - επιμ. Ν.
Σινιόσογλου, Άνδρος (Καΐρειος Βιβλιοθήκη), εκδ. Ευρασία 2008, σ.
214,1,2. (Η απώτερη πηγή είναι ο Αριστοτέλης, Μετὰτὰ φυσικά, 1003a 2132).
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Η ορθή πολιτεία ως προϋπόθεση της ευδαιμονίας
όλων των πολιτών στην αριστοτελική φιλοσοφία
Της Μαρίνας Μεσσάρη
Φιλολόγου, δρ. φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α

Ο Αριστοτέλης γράφει τα Πολιτικά του με
κύριο σκοπό του να προτείνει το πολίτευμα
εκείνο που θα εξασφαλίζει την πραγματική
ευδαιμονία σε όλους τους πολίτες. Πρέπει,
δηλαδή, αυτό να στοχεύει στη δημιουργία
όχι μόνο καλών πολιτών που σέβονται τους
νόμους αλλά και ηθικά καταξιωμένων.1
Ηθικής κυρίως ποιότητας είναι τα κριτήρια
δύο ορθών πολιτειών κατά τον Αριστοτέλη,
της βασιλείας και της αριστοκρατίας που θεωρούνται άριστες πολιτείες όπως και η ιδανική μορφή πολιτείας του Αριστοτέλη.2 Ορθές
πολιτείες είναι αυτές που αποβλέπουν στο
συμφέρον όλων των πολιτών κ όχι της κυρίαρχης κοινωνικής τάξης.3 Οι πολίτες αυτών
των πολιτειών είναι ενάρετοι με τη διαφορά
ότι στη βασιλεία είναι ένας, ο βασιλιάς, στην
αριστοκρατία περισσότεροι του ενός και στην
κατεξοχήν άριστη πολιτεία όλοι οι πολίτες Ο
προσδιορισμός της ορθής πολιτείας είναι ο
στόχος του Αριστοτέλη, όταν κατατάσσει τα
πολιτεύματα. Η ορθή πολιτεία από τελολογική σκοπιά, αποτελεί το μέτρο αξιολόγησης
των άλλων συμβατικών, θα μπορούσαμε να
πούμε, πολιτειών.
Οικονομικά και ηθικά είναι τα κριτήρια
ανάδειξης των πολιτών της άριστης πολιτείας,4 που ονομάζεται από τον Αριστοτέλη πολιτεία, στην οποία κυρίαρχο είναι το πλήθος
όταν «προς το κοινόν πολιτεύηται συμφέρον»5 κι όπως έχουμε αναφέρει, όταν μιλήσαμε για την εφαρμογή της μεσότητας στην
πολιτική, το πλήθος αυτό των πολιτών πρέπει να ανήκει στη μεσαία τάξη6 διότι έχουν
τα ηθικά χαρακτηριστικά της μεσότητας τα
οποία τους αποτρέπουν από τις ακραίες
αντιδράσεις στον χώρο της πολιτικής, και
έτσι διασφαλίζεται το πολίτευμα και η κοινωνική ισορροπία.

Στον Αριστοτέλη ο πολίτης ενδιαφέρει
από δεοντολογική άποψη, έχοντας, προφανώς, κατά νου την ιδανική πολιτεία, όπου οι
πολίτες δεν θα εκπληρώνουν μόνο τις υποχρεώσεις τους, δεν θα είναι μόνο σπουδαίοι
πολίτες αλλά θα έχουν αναπτύξει μια ολοκληρωμένη ηθική προσωπικότητα, θα είναι,
δηλαδή, αγαθοί άνδρες.7
Πάλι εδώ η σύνδεση ηθικής και πολιτικής
είναι φανερή. Αρχικά προβάλλεται το ερώτημα αν είναι ίδια η αρετή του σπουδαίου
πολίτη και του αγαθού ανθρώπου.8 Στην ιδανική πολιτεία όλοι οι πολίτες κι όχι μόνο το
κύριον των μεσαίων πολιτών, δηλαδή, αυτοί
που συμμετέχουν δυνάμει στην άσκηση της
εξουσίας, είναι αγαθοί και δίκαιοι κι όχι απλά
καλοί πολίτες: «την αυτήν αναγκαιον ανδρός
αρετήν είναι και πολίτου της πόλεως της αρίστης».9 Ως καλός και δόκιμος πολίτης ορίζεται αυτός που έχει την ικανότητα να άρχει και
να άρχεται επιτυχημένα. Την ικανότητα αυτή
διαθέτουν όλοι οι πολίτες.10 Την αρετή του
πολίτου ο Αριστοτέλης ερμηνεύει τελολογικά,
όταν την εντοπίζει στη σωστή επιτέλεση του
έργου του.
Η ορθοφροσύνη βέβαια πρέπει να χαρακτηρίζει όλους τους πολίτες γιατί αυτό αποτελεί προϋπόθεση του «ευ πράττειν». Δόκιμος είναι ο ελεύθερος και ώριμος πολίτης
ο εθισμένος στην αρετή, ο πεπαιδευμένος:
«και πολίτου δοκει δοκίμου η αρετή είναι το
δύνασθαι και άρχειν και άρχεσθαι καλως».11
Σε αυτή οι πολίτες υπερέχουν κατ’αρετήν και
είναι ικανοί να άρχουν και να άρχονται12 με
σκοπό τον «αιρετώτατον βίον» που προϋποθέτει κατάλληλη παιδεία και σωστά ήθη·
η παιδεία επιτρέπει στους πολίτες να επιλέγουν το δυνατό και το πρέπον13 και ο εθισμός στην επιλογή των πραγματικών αγαIούλιος - Νοέμβριος
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θών συντελώντας στην ηθική διάπλαση του
ατόμου14 διότι το βέλτιον ήθος είναι το αίτιο
της βελτίονος πολιτείας. Στα «Ηθικά Νικομάχεια» «καλός καγαθός» είναι ο πολίτης που
απέκτησε σωστή αγωγή και ορθά διαμορφωμένες συνήθειες.15 Επομένως, η πόλη
για να εκπληρώσει το σκοπό της κατά τον
Αριστοτέλη πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να συμμετέχει
ενεργά στις λειτουργίες της πόλης.
Το ανθρώπινο αγαθό ορίζεται ως «ψυχης
ενέργεια κατ’ αρετήν»16 και η ευδαιμονία ως
«ενέργεια ψυχης κατ’ αρετήν τελείαν»17 κι
επειδή όλες οι ανθρώπινες πράξεις κατατείνουν στο αγαθό,18 άρα η επίτευξή του σκοπού της πολιτείας που είναι το «ευ ζην» είναι
ζήτημα αρετής και πολιτεία άριστη μπορεί να
υπάρξει μόνο όταν η αρετή του πολίτη συμπίπτει με την «τέλεια» αρετή.
Η αρετή ως προϊόν της ψυχής είναι αξιολογικά ανώτερη από τα υλικά αγαθά. Έτσι
στην άριστη πολιτεία οι πολίτες είναι ενάρετοι όταν κατέχουν σε μέτριο βαθμό τα υλικά
αγαθά ενώ τις αρετές σε μείζονα. Πρέπει,
επίσης, να διάγουν το βίο τους με φρόνηση
κι αρετή. Δεν επιτρέπεται, δηλαδή, να διάγουν βίο βάναυσο κι αγοραίο.19 Στην άριστη,
επομένως, πολιτεία δεν έχουν θέση οι έμποροι, οι χειρώνακτες και οι γεωργοί, διότι δεν
έχουν ελεύθερο χρόνο για την άσκηση της
αρετής και για πολιτική δραστηριότητα. Κριτήριο της αρετής αλλά και της κοινωνικής διάκρισης γίνεται το επάγγελμα. Οι κοινωνικές
αυτές κατηγοριοποιήσεις στηρίζονται στην
ηθική βασικά ποιότητα του ατόμου αλλά και
στις φυσικές του καταβολές, όπως προαναφέρθηκε.
Για τον Αριστοτέλη σκοπός της πολιτείας
είναι το «κατ’ αρετήν ζην» κι αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αυτάρκειας των ηγετών και
πολιτών20 γιατί η πολιτική είναι πρακτική επιστήμη που επηρεάζεται από την ηθική των
πολιτών, η οποία δεν τους επιβάλλεται αλλά
αναπτύσσεται με τη βοήθεια της παιδείας και
του νόμου σύμφωνα με την πολιτική τους
φύση. Η πολιτική πρέπει να είναι εφαρμοΙούλιος - Νοέμβριος
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σμένη ηθική των ηγετών αλλά και των πολιτών.
Ο Αριστοτέλης θεωρεί ως ικανότερους
από τους πολίτες για τα αξιώματα, εκείνους
που διαθέτουν την αρετή της φρόνησης: «η
δε φρόνησις άρχοντος ίδιος αρετή μόνη».21
Η σημασία της ηθικής υπόστασης του πολίτη παίζει καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές
εξελίξεις, αφού καθορίζει η μορφή του πολιτεύματος αλλά και από την άλλη η κοινωνικο-οικονομική θέση στην οποία ανήκει αυτός
διαμορφώνει την ηθικότητά του σε μεγάλο
βαθμό. Η αλληλεπίδραση ηθικής και πολιτικής στον Αριστοτέλη παραμένει και στα
Πολιτικά του όσο κι αν προσπαθεί να αυτονομήσει τους δύο αυτούς τομείς στο συγκεκριμένο έργο.
Η αρετή του πολίτη είναι εκδήλωση της
προσωπικής του αξίας στη συμμετοχή του
στην άσκηση της εξουσίας.
Οι ηθικά άριστοι είναι όμοιοι μεταξύ τους
με τη σημασία της ισότητας «κατ αξίαν»22 κι
όχι της πλατωνικής ομοιομορφίας, αποτελούν όμως μια μικρή μειοψηφία, «βούλεται
δε γε η πόλις εξ’ ίσων είναι και ομοίων ότι
μάλιστα, τουτο δ’ υπάρχει τοις μέσοις».23 Η
ισότητα και ομοιότητα πρέπει να νοηθεί δεοντολογικά καθόσον συμβάλλουν στην ενότητα της πόλης «αστασίαστον» και στη σωτηρία της: «και των πολιτων ανομοίων όντων,
η σωτηρία της κοινωνίας έργον εστί»,24 αίροντας έτσι τις όποιες φυσικές-οντολογικές
διαφορές και ανισότητες των πολιτών.25
Αυτή η αριστοκρατική άποψη του Αριστοτέλη για την ηθική ποιότητα των πολιτών δεν
αντιβαίνει με την αθροιστική θεωρία του σύμφωνα με την οποία η κρίση των πολλών σε
πολιτικά και καλλιτεχνικά θέματα υπερέχει.26
Οι πολλοί, δηλαδή, αθροίζοντας τις ικανότητές τους μπορούν να είναι καλύτεροι από
τον ειδικό όχι μόνο στη διατύπωση κάποιας
πολιτικής άποψης αλλά ακόμη και σε τεχνικά
θέματα. Όμως αυτή η αποδοχή των δυνατοτήτων του πλήθους δεν γίνεται χωρίς κάποιες επιφυλάξεις από τον Αριστοτέλη όταν
λέει ότι: «Αλλ’ ίσως ου πάντα ταυτα λέγεται

10

καλως διά τε τον πάλαι λόγον, αν η το πληθος μη λίαν ανδραποδωδες {έσται γάρ έκαστος με χείρων κριτής των ειδότων, άπαντες
δε συνελθόντες ή βελτίους ή ου χείρους}.
Τελικά ο Αριστοτέλης φαίνεται πως προτιμά ένα πολιτειακό σύστημα ανάμεικτο με
αρετή και δημοκρατία. Η άριστη ζωή σε μια
κοινωνία μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν αυτή
καλλιεργήσει ηθικές αρετές στους πολίτες
της. Αυτός ο σκοπός επιφέρει και την ενότητα της πόλης.27 Το αληθινό πρόσωπο της
δημοκρατίας δεν βρίσκεται τόσο στο θεσμικό
πλαίσιο όσο στις πράξεις των πολιτών και
των πολιτικών.
Η αρετή και γνώση ως απαραίτητα χαρακτηριστικά το δόκιμου πολίτη που πρέπει να
αναπτυχθούν εντός της πόλης εισάγουν και
το θέμα της ευθύνης του πολιτικού. Αυτός
πρέπει να συμβάλλει στο παιδεύεσθαι προς
τας πολιτείας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μορφή
πολιτεύματος συνήθειες που να αρμόζουν
στο δημοκρατικό πολίτευμα αλλιώς και οι
πιο καλοί νόμοι σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, δεν ωφελούν.28 Ο πολιτικός εξάλλου με
τους νόμους μπορεί να ρυθμίσει καλλιεργεί
και διαφορετικό φρόνημα στους πολίτες της.
Σο δημοκρατικό πολίτευμα οι έννοιες της
ελευθερίας και της ισότητας είναι θεμελιώδεις γι’ αυτό και συχνά γίνονται αντικείμενο
δημαγωγίας όταν η δικαιοσύνη ερμηνεύεται
ως απόλυτη ισότητα και η υποταγή στους
νόμους της πόλης ως στέρηση της ελευθερίας. Για να προστατευθούν οι πολίτες και
το πολίτευμα από αυτό τον κίνδυνο πρέπει
να διδαχθούν τα όρια της ελευθερίας και της
ισότητάς τους και να αποκτήσουν την παιδεία των πολιτών.
Η αρετή πρέπει να είναι η ίδια και για το
κράτος που αποτελεί τον εγγυητή της έλλογης και ηθικής κατανομής του δημόσιου
πλούτου ώστε να αποκλείονται οι αδικίες.
Οι κοινωνικές αρετές είναι και ηθικές αρετές των ατόμων Γι’ αυτό ο Πλάτων ορίζει τις
αρετές της πολιτείας με βάση το τετράπτυχο ης ψυχής: Τη δικαιοσύνη, τη σοφία, την
ανδρεία και τη σωφροσύνη. Η δικαιοσύνη
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είναι εκείνη που εναρμονίζει τις άλλες. Αποτελεί δε, οργανωτική αρχή της πολιτείας και
τη βασική αρετή της, δημιουργεί την ενότητά
της και τη μορφώνει σε πολιτεία.29 Μέσα από
τη σχέση πολιτείας και πολίτη προβάλλεται
ο ηθικο-παιδευτικός ρόλος της πόλης και η
πολιτική σημασία του ενεργού πολίτη αλλά
και η διαχρονικότητα της πολιτικής φιλοσοφίας του Σταγιρίτη.30
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Ηθικά Νικομάχεια, 1102 a 9-10
2. Πολιτικά, 1293 b 3-7
3. Οπ.π. 1283 b 40-42, 1279 b 6-10
4. Οπ.π. 1295 b 35
5. Οπ.π. 1279 a 37-38
6. Οπ.π. 1295 a 2
7. Παπαδή Δημήτρη, Η πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη,
155
8. Πολιτικά, 1276 b 17-18
9. Οπ.π. 1288 a 38-39
10. Οππ. 1277 a 25-32
11. Πολιτικά, Γ4, 1277 a 26-27
12. Ηθικά Νικομάχεια, 1277 b 13-15
13. Πολιτικά 1342 b 18
14. Ηθικά Νικομάχεια, 1059 a 19-20
15 1180 a 14-16
16. Ηθικά Νικομάχεια, 1089 a 33-39
17. Οπ.π. 1102 a 4
18. Οπ.π. 1097 a 20-22
19. Πολιτικά, Η, 1328 b 43-46
20. Οπ.π. 1280 b39, 1278 b 22, 1251 b 31
21. Πολιτικά, 1277 b 25-26
22. Ηθικά Νικομάχεια, 1131 a 22
23. Πολιτικά, 1295 b 25-27
24. Οπ.π.1276 b, 28-29
25. Παπαδή Δημήτρη, Η σχέση πολιτείας-πολίτη στον
Αριστοτέλη, Αριστοτελική πολιτική φιλοσοφία, 124
26. Πολιτικά 1281 a 40
27. Γεωργούλη Δ. Κων/νου, Αριστοτέλης ο Σταγιρίτης, 376
28. Πολιτικά, 1310 a 14-18
29. Πλάτωνος Πολιτεία, 433 a
30. Παπαδή Δημήτρη, Η σχέση πολιτείας-πολίτη στον
Αριστοτέλη, Αριστοτελική πολιτική φιλοσοφία, 127
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Η πολιτεία των Αρίστων κατά τον Αριστοτέλη
Της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΓΟΓΓΑΚΗ
Επίκουρης Καθηγήτριας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέρος Α΄

I. Εὐδαιμονία και ἀρετή
Ο Αριστοτέλης στο έργο του Ηθικά Νικομάχεια αποσαφηνίζει πλήρως την έννοια της ευδαιμονίας, η οποία αποτελεί κατά τον ίδιο το υπέρτατο αγαθό της ζωής. Εὐδαιμονία
εστι τις ενέργεια ψυχής κατ’ αρετήν τελείαν. Η λέξη, αποτελούμενη από το εὖ + δαίμων (: αυτός που έχει στη ζωή του
αγαθό δαίμονα, ο καλότυχος, ο μακάριος, ο ευτυχής), δεν
είναι μία στατική κατάσταση, αλλά, αντιθέτως, συνιστά ένα
είδος ενέργειας και, μάλιστα, ενέργεια της ψυχής σύμφωνη
με τους κανόνες της αρετής. Η ευδαιμονία, επομένως, είναι
αποτέλεσμα πράξεων και δράσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτησή της είναι η κατάκτηση της τέλειας
αρετής, της αρετής δηλαδή εκείνης που φθάνει στον τελικό
σκοπό της.
Με την λέξη ἀρετή νοείται το επιθυμητό χαρακτηριστικό του ανθρώπου, η ηθική αριστεία. Κατά τον Αριστοτέλη
η αρετή είναι διττή. Το πρώτο είδος αποτελούν οι διανοητικές αρετές, όπως η σοφία, η σύνεση και η σωφροσύνη.
Αυτές κατά τον φιλόσοφο συνδέονται με τη νόηση, έχοντας σχέση με το καθαρά έλλογο μέρος της ανθρώπινης
ψυχής, το κυρίως λόγον έχων. Βασικό τους γνώρισμα είναι
ότι οφείλουν τη γένεσή τους κατά κύριο λόγο στη διδασκαλία και, συνεπώς, χρειάζονται εμπειρία και χρόνο. Κυρίως
υπεύθυνος για την απόκτηση των διανοητικών αρετών είναι ο παιδαγωγός, ο διδάσκαλος, και δευτερευόντως ο ίδιος
ο άνθρωπος. Το δεύτερο είδος αποτελούν οι ηθικές αρετές, όπως η δικαιοσύνη, η ανδρεία, η γενναιοδωρία και η
εγκράτεια, οι οποίες ανήκουν στο άλογο μέρος της ψυχής
που ελέγχεται από το έλλογο. Αυτές σχετίζονται με τον χαρακτήρα του ανθρώπου, και τις αποκτά με την άσκηση σε
ένα συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς (εξ έθους). Οι ηθικές αρετές, επομένως, δεν υπάρχουν στους ανθρώπους εκ
φύσεως, αλλά ούτε είναι αντίθετες προς τη φύση. Υπάρχει
μεν στον άνθρωπο η έμφυτη προδιάθεση για την απόκτησή τους, η τελειοποίησή τους, όμως, επιτυγχάνεται με την
διαδικασία του έθους. Υπεύθυνος για την απόκτηση των
ηθικών αρετών είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ενώ ο δάσκαλος
διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο.
Η ηθική αρετή, η οποία υπάρχει στον άνθρωπο μόνο
ως τάση, καλλιεργείται με την ηθική πράξη. Ο άνθρωπος,
συνεπώς, αποκτάει τις αρετές αφού πρώτα τις εφαρμόσει
στην πράξη. Κάνοντας δηλαδή κανείς δίκαιες πράξεις γίνεται δίκαιος ή κάνοντας ανδρείες πράξεις γίνεται ανδρείος.
Αυτό συμβαίνει υπό τον όρο ότι ενεργεί κανείς με την ίδια
ακριβώς ποιότητα με την οποία δρουν οι δίκαιοι και οι ανΙούλιος - Νοέμβριος

δρείοι αντίστοιχα. Ο άνθρωπος, καθώς είναι προικισμένος
από τη φύση με την ικανότητα να δεχθεί τις ηθικές αρετές,
είναι δυνατό στο θέμα της αρετής να φθάσει στην τελείωση
(τελειούνται) με την άσκηση.
II. Η ευθύνη του πολιτικού
Ο άνθρωπος μπορεί, επομένως, να γίνει κάτοχος της
αρετής. Η σχέση ηθικής αρετής και ηθικής πράξης, ή αλλιώς η σημασία που έχει η επανάληψη ηθικών πράξεων
προκειμένου να επιτευχθεί ο εθισμός στην αρετή ώστε να
φθάσει κάθε άνθρωπος στην ευδαιμονία, επιβεβαιώνεται
μέσα στην πόλη και στη λειτουργία των πολιτικών ή νομοθετών. Εφόσον οι ηθικές αρετές είναι αποτέλεσμα εθισμού
και άσκησης, οι νομοθέτες, μέσω των νόμων που ψηφίζουν,
επιδιώκουν να κάνουν καλούς τους πολίτες, ασκώντας τους
στην απόκτηση των άριστων συνηθειών. Η καλλιέργεια της
ηθικής αρετής αποτελεί κριτήριο της αγαθής πολιτείας.
Η ευθύνη των πολιτικών σχετικά με την επιτυχημένη ή
όχι άσκηση των πολιτών στην αρετή είναι μεγάλη. Ωστόσο,
οι ίδιοι οι πολιτικοί, δεν έχουν πάντοτε την κατάλληλη γνώση για να ενισχύσουν τους πολίτες στην άσκηση της αρετής. Το αν κατόρθωσαν, όμως, οι νομοθέτες να ωθήσουν με
την καθοδήγησή τους τον πολίτη να κατακτήσει την αρετή,
είναι και η διαφορά ανάμεσα σ’ ένα πολίτευμα καλό και
σ’ ένα φαύλο. Τελεολογικά προκύπτει ο συλλογισμός ότι
τόσο οι νομοθέτες όσο και τα πολιτεύματα κρίνονται, εν
τέλει, όχι από τις όποιες αγαθές προθέσεις τους, αλλά από
το αποτέλεσμά τους.
Αγαθός πολιτικός άνδρας, σύμφωνα με τα παραπάνω,
είναι εκείνος ο οποίος ανταποκρίνεται θετικά στην ευθύνη
του και επιτυγχάνει το σκοπό να γίνουν οι πολίτες κάτοχοι
της αρετής και να ευδοκιμήσουν ηθικά. Τα αντίθετα ακριβώς ισχύουν για τον φαύλο νομοθέτη. Αντίστοιχα, ανεπαρκές και κατώτερο είναι το πολίτευμα εκείνο το οποίο διαθέτει περιορισμένη αποτελεσματικότητα στην εγκαθίδρυση
της ηθικής τάξης, και δεν μπορεί να υποδείξει προς τους
πολίτες τρόπους προσέγγισης της αρετής.
Η όλη δράση του πολιτικού έχει άμεση σχέση με την
πόλη. Επιδίωξή του είναι να διαμορφώσει ενάρετους πολίτες, ωφελώντας έτσι το κοινωνικό σύνολο. Αυτό που διακηρύσσουν οι πολιτικοί, ότι όλες οι πράξεις τους γίνονται για
τον λαό ή «εν ονόματι του λαού», σημαίνει πως εργάζονται
για το καλό όλων και πως πηγή του αξιώματός τους είναι η
θέληση των πολιτών. Ως εκ τούτου, η δραστηριότητά τους
αποτελεί ένα είδος ανταπόδοσης. Ο κατάλληλος φορέας για
την εκμάθηση της αρετής σε μια κοινωνία, είναι η παιδεία.
«Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα υπήρχε ανάγκη δασκάλου και όλοι
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θα ήταν καλοί ή κακοί εκ γενετής». Ο συλλογισμός αυτός
του Αριστοτέλη πιστοποιεί την άποψή του ότι η απόκτηση
της ηθικής αρετής είναι συνυφασμένη με την παιδεία την
οποία θα αποκτήσει ο άνθρωπος από τη νεανική του ηλικία.
Η παιδεία αποτελεί την κινητήρια δύναμη που θα αφυπίσει
την ανθρώπινη συνείδηση προς το αγαθό, εξασκώντας τον
άνθρωπο σε καλές συνήθειες, και οδηγώντας τους νέους δια
της ασκήσεως και του εθισμού στην ηθική αρετή.
III. Το κοινό τέλος
(: σκοπός) της πόλης και του ανθρώπου
Η πόλις κατά τον Αριστοτέλη είναι μια κοινωνία πολιτική, που συνυπάρχει και συνεργάζεται για την επίτευξη ενός
αγαθού, το οποίο, αναμφίβολα, είναι το ανώτερο όλων,
αφού η πόλη συνιστά την τελειότερη μορφή κοινωνίας. Η
κοινότητα αυτή είναι ένα όλον που το αποτελούν μικρότερα μόρια, τα οποία δεν χάνουν μέσα σε αυτό τη δική τους
φυσιογνωμία. Ως όλον αποτελούμενο από άρχοντες και αρχόμενους η πόλις έχει ως στόχο την ευδαιμονία, και αυτή,
πάλι, είναι το αποτέλεσμα της αυτάρκειας, της απόλυτης
δηλαδή ανεξαρτησίας της από οτιδήποτε βρίσκεται έξω
από την πόλη.
Η ύπαρξη της πόλης θεωρείται σύμφυτη με τη φύση του
ανθρώπου, ο οποίος είναι φύσει πολιτικόν ζώον. Υπάρχει
ένα σημείο ενότητας της πόλης και του πολίτη, καθώς και
για τους δύο η ευδαιμονία αποτελεί το υπέρτατο τέλος (:
στόχος). Η επίτευξη της ευδαιμονίας από το άτομο προϋποθέτει τις κατάλληλες ενέργειες εκ μέρους του, ενώ και η
ευδαιμονία της πόλης προσκτάται δια των ενεργειών των
ατόμων που υπάρχουν εντός του πλαισίου της πολιτείας.
Αυτή η σύμπτωση του ατομικού και του κοινωνικού αγαθού αποκαλύπτει πως η συμπεριφορά των ατόμων έχει και
πολιτικό περιεχόμενο, εφόσον η ευδαιμονία του συνόλου
εξαρτάται άμεσα από τις πράξεις των ατόμων της πόλης.
Κι εφόσον την ευδαιμονία, ως υπέρτατο αγαθό, την επιδιώκουν πάντες, είτε ως άτομα είτε ως πολίτες, κατά συνέπεια
η επιδίωξη του αγαθού ως σκοπού όλων των ανθρώπων
συνδέεται άμεσα με την επιδίωξη του αγαθού ως σκοπού
της πόλης.
Ο άνθρωπος ως φύσει πολιτικόν ζώον είναι (εκ φύσεως) προορισμένος να ζει εντός της οργανωμένης κοινωνίας.
Όποιος δεν ζει κατ’ αυτόν τον τρόπο - από τη φύση του
και όχι εξαιτίας κάποιου τυχαίου γεγονότος - είναι ατελής,
εκφυλισμένος ή ον ανώτερο από τον άνθρωπο (ή θηρίον ή
θεός). Η πολιτική κοινότητα αποβλέπει πρώτα στην εξασφάλιση της ζωής του ανθρώπου και της αυτάρκειας, και
ύστερα στην ευδαιμονία. Μέσα στην κοινωνία ο άνθρωπος
εξασφαλίζει τη διατήρηση, την ασφάλεια και την τελειοποίηση της φυσικής του ύπαρξης, αλλά και τη δυνατότητα
να ζει σύμφωνα με τον νόμο και το δίκαιο, αφού κύριο μέρος της ευδαιμονίας είναι η αρετή, χωρίς την οποία η ευδαιμονία είναι ελλιπής.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ

Η πόλη είναι τέλος, δηλαδή ολοκλήρωση του εξελικτικού κύκλου (οικία, κώμη, πόλις). Αποτελεί το τελικό στάδιο της ολοκλήρωσης των κοινωνιών. Ο ίδιος ο σκοπός της
γένεσης της πόλης είναι το ευ ζην. Είναι, επομένως, το άριστο, το «τέλειο». Και συνιστά την τέλεια οντότητα, επειδή
σε ό,τι αφορά στα αναγκαία για την επιβίωση εξασφαλίζει
την αυτάρκεια, η οποία είναι ολοκλήρωση, κι επομένως και
υπέρτατο αγαθό - διότι όταν η πόλη έχει αυτάρκεια μπορεί
να καλύψει μόνη της τις υλικές, ηθικές, πνευματικές και
πολιτικές της ανάγκες. Και, περαιτέρω, η πόλη εξασφαλίζει
την ασφάλεια και την ευδαιμονία.
Κάθε ον καλείται να υπηρετήσει με την ύπαρξή του
έναν στόχο. Ο στόχος αυτός, επειδή ορίστηκε από τη φύση,
είναι κάτι το εξαιρετικό, κάτι το άριστο. Ο στόχος της πόλης, η αυτάρκεια, είναι κάτι άριστο, επομένως κάτι το φυσικό, καθώς η φύση επιδιώκει - και πραγματοποιεί - πάντοτε
το άριστο. Επομένως, και η πόλη ανήκει στην κατηγορία
των φυσικών οντοτήτων, υπό την έννοια ότι δημιουργήθηκε από τη φυσική ανάγκη των ανθρώπων να εξασφαλίσουν
την επιβίωσή τους και την πλήρη αυτάρκεια. Ο άνθρωπος,
συνεπώς, από μόνος του δεν μπορεί να επιβιώσει, και, ακόμη περισσότερο, δεν μπορεί να ευτυχήσει. Υπό την έννοια
αυτή η κοινωνία αποτελεί ανάγκη του ανθρώπου, αλλά και
προϋπόθεση για την ευδαιμονία του και για την ανάπτυξη
του πολιτισμού.
Ο άνθρωπος φθάνει στην τελειότητά του όταν υπηρετεί
τη φρόνηση και την αρετή, και αποτελεί το ανώτερο από
όλα τα όντα, καθώς είναι από τη φύση του εφοδιασμένος με
όπλα όπως η λογική και η γλώσσα. Ωστόσο, ο ίδιος γίνεται
ο χειρότερος όλων των όντων όταν καταπατά τον νόμο και
παραβιάζει το δίκαιο. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιεί
τη λογική και τη γλώσσα για εντελώς αντίθετους σκοπούς.
Η στέρηση της αρετής τον καθιστά το πιο άγριο ζώο, καθώς
ένας κακός άνθρωπος μπορεί να κάνει απείρως περισσότερα κακά από ένα θηρίο.
IV. Η λειτουργία της πολιτείας
Η λειτουργία της πόλης εξαρτάται από το πολιτικό καθεστώς που επικρατεί εκάστοτε. Το πολίτευμα είναι η μορφή οργάνωσης αυτών που ζουν στην ίδια πόλη ή κράτος,
δηλαδή ένας τρόπος που ρυθμίζει την κατανομή της πολιτικής δύναμης μεταξύ των κατοίκων της πόλης (τάξις τις).
Στο Γ΄ βιβλίο των Πολιτικών ο πολιτικός στοχασμός του
Αριστοτέλη εστιάζεται στην πολιτεία, στον τρόπο δηλαδή
οργάνωσης και διακυβέρνησης μιας πόλης. Ο ίδιος προσεγγίζει την έννοια της πόλης ως ενιαίας και απρόσωπης πολιτικής οντότητας με βάση το ερώτημα «πώς γεννήθηκε η
πόλη» (: «γενετική» μέθοδος διερεύνησης, ενότητες 11-14).
Εξάλλου, αναλύει τα επιμέρους συστατικά της στοιχεία,
προκειμένου μέσα από αυτήν να προσεγγίσει την ουσία
και τα χαρακτηριστικά της πολιτείας (: αναλυτική μέθοδος,
ενότητα 15). Η πολιτεία αποτελεί, εν τέλει, το ιδιαίτερο χαIούλιος - Νοέμβριος
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ρακτηριστικό της πόλης, αφού με βάση αυτό οργανώνεται
η λειτουργία της, ασκούνται οι εξουσίες των αρχόντων και
κατανέμεται η πολιτική δύναμη στους πολίτες.
Κριτήριο του Αριστοτέλη για τη διάκριση των πολιτευμάτων είναι, κυρίως, ο σκοπός για τον οποίο ασκούν
την εξουσία οι φορείς της. Ως «ορθά» πολιτεύματα θεωρεί εκείνα τα οποία λειτουργούν έχοντας ως στόχο την
εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος. Στις παρεκκλίσεις
και διαστρεβλώσεις των ορθών πολιτευμάτων σκοπός των
φορέων της εξουσίας είναι το ιδιαίτερο συμφέρον είτε του
ενός είτε των λίγων είτε του πλήθους. Στο ερώτημα αν είναι καλύτερο για την πόλη τη διακυβέρνησή της να την
έχει στα χέρια του το πλήθος των πολιτών ή οι λίγοι αλλά
άριστοι, ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι καθένα απ’ τα δύο
ενδεχόμενα έχει και θετικά και αρνητικά στοιχεία, αλλά ο
ίδιος επιδοκιμάζει περισσότερο τη συλλογική εξουσία, με
το σκεπτικό οτι ενωμένοι οι πολλοί γίνονται αθροιστικά μια
υπολογίσιμη δύναμη.
V. Τα συστατικά στοιχεία
του δημοκρατικού πολιτεύματος
Ο Αριστοτέλης απαριθμεί τις μορφές της δημοκρατίας
και τα βασικά κριτήρια για τον προσδιορισμό του είδους
της. Βάση του δημοκρατικού πολιτεύματος και κύρια επιδίωξή του είναι η ελευθερία. Η ελευθερία αποτελεί χαρακτηριστικό της δημοκρατίας, όχι μόνο με την έννοια οτι
στο πολίτευμα αυτό ο πολίτης μπορεί να ζήσει ως βούλεται, αλλά και επειδή σε αυτό τα αξιώματα προορίζονται για
όλους τους πολίτες. Ουσιώδες γνώρισμα της ελευθερίας
είναι, επίσης, το εν μέρει άρχεσθαι και άρχειν, δηλαδή η
εναλλαγή των πολιτών στην εξουσία. Γενικά, η ελευθερία,
πρωτίστως η «πολιτική», το να εναλλάσσονται δηλαδή
όλοι οι πολίτες, με τη σειρά, στα πολιτικά αξιώματα, και
ύστερα η «ατομική», το να ζει δηλαδή κάθε πολίτης όπως ο
ίδιος επιθυμεί, θεωρούνται στην αρχαιότητα τα δύο βασικά
γνωρίσματα της δημοκρατίας.
Η ισότητα, αποτελεί ένα, ακόμη, γνώρισμα της δημοκρατίας. Μάλιστα μαζί με την ελευθερία θεωρούνται ως
χαρακτηριστικά της αθηναϊκής δημοκρατίας, υπό την έννοια ότι το δικαίωμα να καταλαμβάνουν αξιώματα στην
πολιτεία το έχουν όλοι οι πολίτες ομοίως. Η έννοια της
ισότητας αποτελεί στα δημοκρατικά πολιτεύματα την πεμπτουσία της δικαιοσύνης. Η έννοια της «δικαιοσύνης»
είναι, κατά τον Αριστοτέλη στενά συνυφασμένη με την έννοια της πόλης, καθώς μόνο στην πόλη υπάρχει ο νόμος,
που ρυθμίζει τη λειτουργία της.
Η δικαιοσύνη, επίσης, ως θεμελιώδης αρχή της δημοκρατίας, συνιστά την πιο τέλεια αρετή, όχι όμως αυτή καθ’
εαυτήν, αλλά εφόσον σχετίζεται με τους άλλους. Είναι
τόση η σημασία της, ώστε δικαιολογημένα να ειπωθεί ότι
εκεί που υπάρχει δικαιοσύνη υπάρχουν και όλες οι άλλες
αρετές. Στην πραγματικότητα σώζει την πόλη, και μαζί μ’
Ιούλιος - Νοέμβριος
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αυτήν σώζει και τον κάθε πολίτη. Χάρη στη δικαιοσύνη το
άτομο βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία προς την κοινωνική
ηθική της πόλης του, καθώς με τον τρόπο αυτό αφομοιώνει
και εσωτερικεύει την κοινωνική αρμονία και συνοχή.
Υπέρτατη αρχή στην δημοκρατία είναι ο νόμος. Όπου
οι νόμοι δεν γίνονται σεβαστοί, εκεί εμφανίζεται η ανελεύθερη μορφή της δημοκρατίας των δημαγωγών. Στις δημοκρατικές πολιτείες που κυβερνώνται κατά το νόμο, δεν
μπορεί ο δημαγωγός να εκδώσει ψηφίσματα με βάση τις
προσωπικές φιλοδοξίες του, καθώς ισχύουν κανόνες απαρασάλευτοι, και οι πολίτες, έχοντας συνηθίσει το σεβασμό
προς τους νόμους, δεν παρασύρονται από τη βούληση ενός
καιροσκόπου δημαγωγού. Εκεί όπου οι νόμοι υπερτερούν,
δεν υπάρχει χώρος για τη φθοροποιό δράση των δημαγωγών, ούτε για περιορισμένο αίσθημα ευθύνης. Η παρουσία
των δημαγωγών προϋποθέτει και αποκαλύπτει τον πολιτικό
εκφυλισμό του κράτους.
Τό συστατικό στοιχείο, πάντως, της δημοκρατικής πολιτείας, είναι ο πολίτης. Ο πολίτης αποτελεί μέρος του όλου
που είναι η πόλη. Ο ρόλος του για την πολιτική τάξη είναι
καθοριστικός. Ο ορισμός του πολίτη δεν γίνεται με κριτήριο μόνο την εγκατάστασή του σ’ έναν τόπο, αφού και μέτοικοι και δούλοι μοιράζονται με τους πολίτες έναν κοινό
τόπο. Ως πολίτης ορίζεται εκείνος που έχει τη δυνατότητα
να μετέχει στην πολιτική (βουλευτική) αρχή και στην δικαστική εξουσία, οι οποίες ισοδυναμούν με τη συμμετοχή σε
όλες σχεδόν τις λειτουργίες της πόλης. Η πολιτεία θα πρέπει, επομένως, να αποτελείται από ενεργούς πολίτες.
Η αξία της συμμετοχής των πολιτών στη δικαστική
εξουσία αποτελεί έκφραση μιας ευνομούμενης πολιτείας,
καθώς με τον τρόπο αυτόν διατηρείται η αναγκαία ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που πρέπει να υπάρχει
σε μια δημοκρατία. Στην αξία αυτή υπάρχει ταύτιση απόψεων του Αριστοτέλη με τον Πλάτωνα. Αυτή οφείλεται
αφενός στην ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουν και οι δύο
στην τήρηση των αρχών δικαίου, και αφετέρου στο υψηλό
επίπεδο ευνομίας και ευταξίας που επιδιώκουν να κατοχυρώσουν οι κοινωνίες της εποχής τους. Η σωστή λειτουργία
του συστήματος δικαίου αποτελεί ήδη προϋπόθεση κοινωνικής συνοχής, ισότιμης μεταχείρισης των πολιτών, ομόνοιας και ευημερίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Αριστοτέλους, Ηθ. Νικομ. Β1, 1-3.
2. Ηθ. Νικομ. Β1, 4, 5-7.
3. Miller Jr. 2009: 540-554. Βλ. περισσότερα στο Irwin 1991.
4. Ηθ. Νικομ. Β1, 5-7.
5. Ηθ. Νικομ. Α1. 1.
6. Ηθ. Νικομ. Α2, 5-6.
7. Ηθ. Νικομ. Α2, 10-13.
8. Βλ. περισσότερα στα: Keyt, Miller Jr. (eds) 1991, Kraut 1997.
9. Kraut 1997: 52.
10. Ηθ. Νικομ. 1134 a 30 και 1129 b 27-32, Πολιτικά 1283 a 38.
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ΖΗΝΩΝ Ο ΚΙΤΙΕΥΣ ΚΑΙ ΙΜΜΑΝΟΥΕΛ ΚΑΝΤ:
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΛΑΣΤΟΥ1
Της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΙΙ. Κοσμοπολιτική δημοκρατία
Εάν η δημοκρατία είναι ο φορέας του πολιτικού
Λόγου της νεωτερικότητας, είναι επίσης και ο φορέας
θεωρητικής και πρακτικής εγκυρότητας της πολιτικής. Η συνειδητή θεώρηση του Λόγου, μαζί με την
συνεπή πράξη και εφαρμογή του εντός του δημοκρατικού διαλόγου, αναδύονται για την κοσμοπολιτική
δημοκρατία όχι μόνο ως δυνατότητα αλλά και ως
ευθύνη εντός του δημόσιου βίου. Το κύριο προνόμιο
το οποίο παρέχει η δημοκρατία στους πολίτες είναι η
δυνατότητα συμμετοχής στον διάλογο και στη λήψη
συναινετικών αποφάσεων.
Η καντιανή ανάλυση τονίζει πως οι δημοκρατίες
των εθνικών κρατών δεν αντιμάχονται η μία την άλλη
και, ως εκ τούτου, μέσω της αποφυγής του πολέμου,
προωθούν την κοσμοπολιτική συνθήκη η οποία αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα της παγκόσμιας ειρήνης.
Ωστόσο, πρώτον, η νομιμοποίηση δεν καθίσταται
«μονοπώλιο» της κρατικής πολιτικής σε οικουμενικό
επίπεδο στον εικοστό-πρώτο αιώνα. Δεύτερον, παρά
το ότι η νομιμοποίηση της κρατικής πολιτικής στις
δημοκρατίες είναι αδιαμφισβήτητη και γι’ αυτό σχηματοποιείται σε νομικές μορφές εφαρμογής, υπάρχει
επίσης η διαμόρφωση υπερεθνικής νομιμοποίησης η
οποία πολύ συχνά βρίσκεται σε εκ διαμέτρου αντίθεση με τη νομιμοποίηση της κρατικής πολιτικής. Η
σύγκρουση των νομιμοποιήσεων δεν είναι ένα πολύ
σπάνιο φαινόμενο στον εικοστό-πρώτο αιώνα.2
Όταν αποπειρώμεθα να ορίσουμε ή έστω να κατανοήσουμε τη σπουδαιότητα της νομιμοποιητικής
διαδικασίας στη νεωτερικότητα, αντιλαμβανόμαστε
ότι συγκροτεί τη διαδικασία της αναγνώρισης των
αμοιβαίων σχέσεων ανάμεσα στις κυβερνήσεις και
τον λαό ή, ακριβέστερα, τους πολίτες. Η ίδια διαδικασία της νομιμοποίησης στοιχειοθετείται επίσης από
τη συμμετοχικότητα των πολιτών στην πολιτική, τη
δυνατότητα λήψης αποφάσεων οι οποίες δεν επηρεάζονται από μορφές κρατικής ή μη καταστολής, τη
συναίνεση μέσω της διαλεκτικής και τις λειτουργίες
λογοδοσίας οι οποίες συνιστούν το τελευταίο αλλά
πιθανώς το θεμελιωδέστερο στοιχείο της νομιμοποιητικής διαδικασίας. Η νομιμοποίηση παρέχει στην πολιτική την ευκαιρία να κατευθυνθεί προς τη λήψη συ-

ναινετικών αποφάσεων αλλά βασίζεται επίσης στην
πραγμάτωση της λογοδοσίας της θεσμικής πολιτικής
εντός της δημοκρατικής συνθήκης.
Επιπρόσθετα, η δημοκρατική νομιμοποίηση συνεπάγεται προθετικότητα και κανονιστικότητα, δηλαδή την απάντηση στο ερώτημα «τι οφείλουμε να
κάνουμε;» η οποία εν συνεχεία διαμορφώνει τις πολιτικά και κοινωνικά δεσμευτικές αποφάσεις. Τόσο η
προθετικότητα όσο και η κανονιστικότητα, τις οποίες
προάγει η δημοκρατία, ενθαρρύνουν τους πολίτες να
δώσουν απάντηση στο προαναφερθέν ερώτημα, ώστε
μέσω της ακριβούς απάντησης να λάβουν αβίαστες
αποφάσεις. Ως εκ τούτου, η πολιτική υπευθυνότητα
ώστε να ληφθούν συνειδητές αποφάσεις, όσο επίσης
και η λειτουργία της λογοδοσίας τής θεσμικής πολιτικής αποδίδονται στους πολίτες τόσο σε εθνικό όσο
και σε υπερεθνικό επίπεδο εντός της κοσμοπολιτικής
συνθήκης.
Η νεωτερικότητα χρειάζεται κοσμοπολιτική θέαση
και διαδικασίες λογοδοσίας οι οποίες δεν καταργούν
αλλά, αντιθέτως, ενισχύουν την εθνική πολιτική υπό
την έννοια την οποία έθεσε ο Καντ: μέσω αμοιβαία
αβίαστων αποφάσεων, οι οποίες ικανοποιούν τους
σκοπούς τής οικουμενικής πολιτικής και νομιμοποίησης. Επιπλέον, όταν φθάνουμε στο σημείο να ορίσουμε τη νομιμοποίηση, κατανοούμε πως η συναίνεση
δεν επαρκεί. Πρέπει να ακολουθείται από έμπρακτη
λογοδοσία και εντός της οικουμενικής πολιτικής συνθήκης. Ο κοσμοπολιτισμός παρέχει στην εθνική πολιτική το κριτήριο λογοδοσίας το οποίο διασφαλίζει όχι
μόνο τις εθνικές δημοκρατίες αλλά και την οικουμενική δημοκρατία επίσης.
Η διαφοροποίηση ανάμεσα στην πολιτική νομιμοποίηση και την κρατική νομιμότητα είναι ένα από
τα κύρια θέματα τα οποία ο κοσμοπολιτισμός αποπειράται να επανορίσει και να θεωρητικοποιήσει υπό το
πρίσμα των υπερεθνικών θεωρήσεων με κοινωνικά
βιώσιμο χαρακτήρα. Επί παραδείγματι, η βιωσιμότητα μιας εκλεγμένης κυβέρνησης εξαρτάται από το αν
οι πολιτικές και οικονομικές ελίτ καθίστανται ανεκτές
ή αναγνωρισμένες στην πολιτική σφαίρα. Εξαιτίας
τού ότι όλες οι κατηγορίες ελίτ είναι σε θέση να παρέχουν κάποιες μορφές λειτουργικής νομιμότητας μέσω
της γραφειοκρατικής πολιτικής, διασφαλίζουν στις
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κυβερνήσεις μερική νομιμότητα αντί της πολιτικής
νομιμοποίησης, η οποία κερδίζει την εγκυρότητά της
μέσω της δημόσιας χρήσης του Λόγου εκ μέρους των
πολιτών. Εκ πρώτης όψεως, η πολιτική νομιμοποίηση
δεν χορηγείται από τις ελίτ οι οποίες, δευτερογενώς,
δεν είναι σε κοινωνική ή πολιτική θέση να ενθαρρύνουν τις πολλαπλές δημόσιες σφαίρες προς τη διαμόρφωση κοινωνικού και πολιτικού ορθολογισμού μέσω
της διαβούλευσης. Για τους Νόιμαν και Κίρχαϊμερ,
στο κλασικό βιβλίο τους The Rule of Law under Siege,
τα δημοκρατικά καθεστώτα διατρέχουν τον κίνδυνο
της πολιτικής γραφειοκρατικοποίησης, ενθαρρύνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο ένα πολιτικό status quo
μαζικής δημοκρατίας, ενώ η δημοκρατία αντιτίθεται
στην αντίληψη πως οι πολίτες θεωρούντα μάζες.3 Μια
δημοκρατία είναι είτε αντιπροσωπευτική, μέσω των
πολιτικών και κοινωνικών θεσμών, ή μη υπάρχουσα,
εξαιτίας της μετατροπής τού δήμου των πολιτών σε
απολίτικη μάζα.
Η κριτική ως προς το εθνικό κράτος κατά τη νεωτερικότητα του εικοστού και εικοστού-πρώτου αιώνα είναι η αφετηρία για να ανιχνεύσουμε τις προϋποθέσεις της κοσμοπολιτικής δημοκρατίας η οποία
περιλαμβάνει την κυριαρχία τού εθνικού κράτους,
χωρίς να καταργεί τη νομιμοποίηση και τις συνθήκες λογοδοσίας τις οποίες η δημοκρατία απαιτεί σε
οικουμενικό επίπεδο. Η ισχυροποίηση της πολιτικής
πράξης προέρχεται από οικουμενικά προσανατολισμένα εθνικά κράτη. Ωστόσο, διαφαίνεται πως επειδή οι πολιτικές και οικονομικές ελίτ χρειάζονται τα
εθνικά κράτη, τα οποία τις πλειοδοτούν πολιτικά και
οικονομικά, η κοσμοπολιτική δημοκρατία προϋποθέτει τη νομιμοποίηση εκ μέρους του λαού, δηλαδή μιας
οικουμενικής κοινωνίας η οποία διασφαλίζει τα υπερεθνικά ενδιαφέροντα. Οι ελίτ βασίζονται στα εθνικά
κράτη ώστε να αναπτύξουν παγκοσμιοποιημένες μορφές εκμετάλλευσης των κοινωνιών σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Ο κοσμοπολιτισμός κατ’ αντίθεση
χρειάζεται μια οικουμενική δημοκρατία, νομιμοποιημένη από τον δήμο των πολιτών, ώστε να εξελίξει
τη νομιμότητα και τη λογοδοσία των πολιτικών και
οικονομικών συστημάτων.
Η κατοχή της εξουσίας στο εθνικό κράτος δεν
αποτελεί διασφάλιση πως ο ορθολογισμός θα επικρατήσει επίσης σε εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο. Είναι
άλλο πράγμα να διατηρείται η εθνική κυριαρχία και
να προωθούνται οι διαδικασίες νομιμοποίησης και
άλλο η υπέρβαση των εθνικών ορίων και η παγίωση
της ειρήνης, της νομιμοποίησης και της λογοδοσίας
του πολιτικού συστήματος σύμφωνα με τα υπερεθνικά κριτήρια του κοσμοπολιτισμού.
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Ο κοσμοπολιτισμός βασίζεται στη δημοκρατία και
προϋποθέτει κυβερνήσεις οι οποίες έχουν νομιμοποιηθεί από τους πολίτες. Είναι επίσης μια κανονιστική
διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τη δημόσια προθετικότητα, δηλαδή τη διαμόρφωση πολιτικής συνείδησης
εκ μέρους των πολιτών ώστε να επηρεάσουν δομικά
τη θεσμική πολιτική κατά ορθολογικό τρόπο. Ως εκ
τούτου, για να καταστήσουμε σαφές τι συγκροτεί την
κοσμοπολιτική δημοκρατία ώστε να νομιμοποιείται η
πολιτική από τους πολίτες και να λογοδοτεί σε οικουμενικό επίπεδο, θα δίναμε έμφαση στα ακόλουθα:
1. Στον προσανατολισμό της πολιτικής των
εθνικών κρατών στην αναγνώριση υπερεθνικών προτεραιοτήτων,
2. Στην αναγνώριση της συμμετοχικότητας και
της πολιτικής προθετικότητας ως κύριων προϋποθέσεων της δημοκρατίας σε οικουμενικό επίπεδο και,
3. Στη συμπερίληψη κριτηρίων λογοδοσίας ως
προς το τι είναι οικουμενικό και αντικείμενο δημόσιας
διαβούλευσης πέραν της εθνικής πολιτικής.
Η κοσμοπολιτική δημοκρατία διαφαίνεται ως ενδεχομένως η μοναδική οδός προς τη δημοκρατία της
νεωτερικότητας επειδή φέρει υπερεθνική ατζέντα σ’
ό,τι αφορά τις πολυσχιδείς κρίσεις, όπως η προσφυγική, η οικονομική και η περιβαλλοντική, οι οποίες
απειλούν τους δημοκρατικούς θεσμούς και τη δημοκρατική προθετικότητα.
Ανάμεσα σε μια πολιτική από τις ελίτ και σε μια
προερχόμενη από την κοινωνία, αναγνωρίζω πως η
τελευταία συνιστά τον αξονικό πυλώνα συγκρότησης της νεωτερικής δημοκρατίας. Κυρίως υποστηρίζω πως η κοσμοπολιτική συνθήκη διευκολύνει την
εμπρόθετη αντιπροσώπευση της κοινωνίας πολιτών
και την ενσυνείδητη διεπικοινωνία ανάμεσα στα κράτη, τους πολίτες και τις συλλογικότητες. Η εν λόγω
διμερής δέσμευση για πολιτική αντιπροσώπευση και
ενεργή ανάληψη ευθύνης προς μια δημοκρατική και
κοσμοπολιτική πολιτεία μεσολαβείται στην πολιτική
δημόσια σφαίρα μέσω της επικοινωνιακής πράξης
των πολιτικά εμπλεκομένων οι οποίοι μετέχουν σε
ενεργό και αβίαστο διάλογο στη σφαίρα της θεσμικής
πολιτικής.
Η κοσμοπολιτική δημοκρατία έχει ένα γνωστικό
ενδιαφέρον κυρίως και δημιουργεί συνεπώς μια εμπειρική πολιτική δυναμική: τη διαμόρφωση συνειδητής
δημοκρατικής προθετικότητας τόσο για τους πολίτες
όσο και για τις κοινωνίες και επιπλέον, την αντιπροσώπευση των πολιτικών επιχειρημάτων συλλογικού
χαρακτήρα εντός των πολιτικών θεσμών αντίστοιχα.
Το μέλλον τής αντιπροσώπευσης της κοινωνίας πολιτών εξαρτάται από την αναγνώριση εκ μέρους των
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πολιτικών θεσμών τού τι συνιστά δημοκρατική προθετικότητα και από το βαθμό στον οποίο οι πολιτικοί θεσμοί ενσωματώνουν την πολιτική καινοτομία.
Η κοσμοπολιτική δημοκρατία λοιπόν φέρει τα ίδια
προβλήματα όπως και η δημοκρατία του εθνικού κράτους: δεν είναι ποτέ «αρκετή» ούτε απόλυτη και πολύ
συχνά αντιπροσωπεύεται με λάθος τρόπο. Αν και σε
μεγάλη ύφεση τον εικοστό-πρώτο αιώνα, η κοσμοπολιτική δημοκρατία παραμένει μια πολιτική υπόσχεση
η οποία οφείλει να πραγματοποιηθεί στη νεωτερικότητα ώστε να επανεφεύρουμε τη δημοκρατία, την
προθετικότητα, τη λογοδοσία και της διαδικασίες λήψης νομιμοποιημένων αποφάσεων.
Συμπεράσματα
Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, η ιδιότητα του πολίτη συνδέεται άρρηκτα με την κριτική στα δημοκρατικά καθεστώτα από τον Ζήνωνα έως τον Καντ και
τη νεωτερικότητα του εικοστού και εικοστού-πρώτου
αιώνα. Η κοσμοπολιτική θεώρηση όμως προσέδωσε
στις έννοιες του πολίτη και της δημοκρατίας την έμφαση στην πολιτική διάσταση, δηλαδή στην αντίληψη
πως η ιδιότητα του πολίτη συνιστά το δικαίωμα να
έχει κάποιος δικαιώματα, κατά την ιστορική ρήση της
Χάνα Άρεντ.4
Η μελέτη της Πολιτείας τού Ζήνωνα, στο Αρχείο
Γρηγόρη Βλαστού και, εν γένει, ό,τι αφορά τους Στωϊκούς, των πολιτικών κειμένων του Καντ και σύγχρονων κειμένων επί της νεωτερικότητας ασφαλώς
αναδεικνύει πολλές διαφορές και διαφοροποιήσεις ως
προς τις έννοιες του κοσμοπολιτισμού και της νεωτερικής δημοκρατίας υπό την κοσμοπολιτική συνθήκη.
Ωστόσο, καταδεικνύει επίσης την αντίληψη πως οι εν
λόγω έννοιες αποτελούν κυρίως πολιτικά προτάγματα
τα οποία δεν απομειώνονται ούτε περιθωριοποιούνται
μέσα σε νομικά, οικονομικά ή σχήματα επικαιρότητας
εν γένει.
Σ’ ένα εξαιρετικό ερευνητικό κείμενο για τον
Στωϊκό κοσμοπολιτισμό, ο Λεωνίδας Κωνσταντάκος αναδεικνύει τη διασύνδεση, πως η ικανότητα
για άσκηση της ιδιότητας και των δικαιωμάτων του
πολίτη εξαρτάται από την ατομική δημόσια χρήση
του Λόγου. Η κοσμοπολιτική δημοκρατία, παρά τα
όποια πολιτικά ή κανονιστικά προβλήματά της αποτελεί τη συνθήκη πολιτικής και αστικής ισότητας
και ισονομίας των πολιτών πέραν των εθνικών συνόρων. Κυρίως συγκροτεί το αίτημα της συλλογικής
αυτονομίας, της αυτοδιάθεσης και της δημοκρατικής
προθετικότητας και συμμετοχής, δηλαδή της ιδιότητας του πολίτη για όλους, όπου η Στωϊκή υπερεθνική αντίληψη για την πολιτική (πέραν δηλαδή της
πόλης-κράτους) και η Καντιανή δημόσια χρήση του
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Λόγου αποτελούν ταυτόχρονα πολιτικά δικαιώματα
αλλά και κοινωνικές υποχρεώσεις.
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Το τέλος της τέχνης στον Ηegel και η πρόσληψη της
εγελιανής Αισθητικής στον 20o αιώνα
Του XΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΡΑΛΛΗ
Δρ Φιλοσοφίας - Μεταδιδακτορικού ερευνητή Ε.Κ.Π.Α.

Εισαγωγή: Στις ημέρες μας γίνεται πολύ συχνά λόγος για το τέλος της τέχνης ή για το τέλος της ιστορίας. Συζητάμε συχνά για τη νεωτερικότητα ή το μεταμοντέρνο. Οι συζητήσεις μας μπορούν να συνδεθούν
με γνωστά προβλήματα της εγελιανής φιλοσοφίας
ή ιδιαίτερα της εγελιανής αισθητικής. Το θέμα της
ομιλίας μου είναι ένα γνωστό, παλαιό πρόβλημα της
Εγελιανής Αισθητικής. Το τέλος της Τέχνης, αναπτύσσεται από τον Ηegel σε ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο της Αισθητικής του, στο οποίο αυτός μιλάει για την διάλυση
της ρομαντικής μορφής της τέχνης και ακόμη για το
τέλος της τέχνης γενικά. Το πρόβλημα βρίσκεται σε
διασύνδεση με την εγελιανή τριάδα « τέχνη-θρησκεία-φιλοσοφία». Αυτό το θέμα έχει απασχο-λήσει κατά
τον 20ο αιώνα πολλούς φιλοσόφους και αισθητικούς
στοχαστές. Σε σχέση με αυτή την πολλαπλότητα των
επιδράσεων εγώ θα περιοριστώ κυρίως μόνο με δύο
μεγάλους στοχαστές του 20ου αιώνα, δηλαδή με τους
Lukács, Adorno. Στο πρώτο μέρος της ομιλίας μου θα
απασχοληθώ με το πρόβλημα ως έχει στον Ηegel, και
στο δεύτερο μέρος θα μελετήσω το πρόβλημα ως έχει
στις ερμηνείες αυτών των δύο φιλοσόφων.
To πρόβλημα του τέλους της Τέχνης είναι ένα σημαντικό πρόβλημα της Εγελιανής Αισθητικής. Η πρόσληψη της εγελιανής αισθητικής στον 200 αιώνα μέσω
των Lukàcs, Adorno χαρακτηρίζει τη διαμόρφωση
των αισθητικών αντιλήψεωνστην εποχή μας. Στη διαμόρφωση του εγελιανού συστήματος οι αντιλήψεις
για τη Μεταρρύθμιση, το Διαφωτισμό και τη Γαλλική Επανάσταση παίζουν ένα μεγάλο ρόλο. Αλλά,
μπορούμε να βρούμε και στην εποχή μας γεγονότα
κοσμοϊστορικά που έχουν μεγάλη σημασία για τη φιλοσοφία. Θα πρέπει να εντάξουμε και να θεωρούμε
την Εγελιανή Αισθητική ως ένα συστηματικό μέρος,
εντός των ορίων της διαλεκτικής της νεωτερικότητας.
Είναι γνωστό, ότι ο Ηegel υπήρξε ένας φιλόσοφος της
νεωτερικότητας. Αλλά, το τέλος της τέχνης είναι και
για άλλους φιλοσόφους είτε στοχαστές της αισθητικής πολύ σημαντικό. Η κριτική ισχύει από την εποχή
της ελληνικής τέχνης της αρχαιότητας ως συστατικό
στοιχείο της τέχνης. Εμείς μπορούμε να ανακαλύψουμε κάτι παρόμοιο στην κριτική της ζωγραφικής του
ιταλού Vasari σχετικά με το μεγάλο έργο του Μικελάτζελο. Μετά από μία μεγάλη άνθηση ακολουθεί για τη

τέχνη ή τις τέχνες αναπόφευκτα το τέλος.
Aυτά τα αισθητικά προβλήματα καθώς και οι σχετικές μ» αυτά κατηγορίες έχουν μια μακρά ιστορία
στην εξέλιξη της ιδεαλιστικής αισθητικής από την αρχαιότητα μέχρις και τον γερμανικό ιδεαλισμό, όπως
και τη μεγάλη άνθηση της Καντιανής και της Εγελιανής Αισθητικής. Αυτή η αισθητική αντιλαμβάνεται το
ιδεώδες ως κάτι απόλυτο, ως μία ενότητα της ιδέας
και του φαινομένου είτε ως μία αντίληψη του θείου.
Αυτή η κατηγορία καταλαμβάνει στην εγελιανή αισθητική μία κεντρική θέση. Ο Ηegel αντιλαμβάνεται
πολλά σημαντικά προβλήματα στην Εισαγωγή της
Αισθητικής του, ιδιαίτερα στον πρώτο τόμο. Αυτός
επιχειρεί ακόμη μία ιστορική παραγωγή της αληθούς
έννοιας της τέχνης στους Kant, Schiller, Winkelmann,
Schelling, όπως επίσης και του ρομαντισμού. Ο Ηegel
πραγματεύεται ακόμη την ιδέα του έργου τέχνης είτε
του ιδεώδους, όπως και τη θέση της τέχνης σε σχέση
με την πεπερασμένη πραγματικότητα και ακόμη τη
θρησκεία και τη φιλοσοφία.
Ο Ηegel αντιλαμβάνεται το ιδεώδες από ιστορική
άποψη. Σε σχέση με το συμβολικό ιδεώδες της αρχαίας ανατολικής τέχνης απαιτείται η αναζήτηση της
ενότητας της ιδέας με το υλικό. Αντίθετα, στο κλασσικό ιδεώδες η ενότητα αυτή έρχεται σε μια ολοκλήρωση, ενώ στον μεσαίωνα, στη χριστιανική τέχνη, τα
όρια της τέχνης στην ουσία υπερβαίνονται. Αντίθετα,
σε αυτή την εγελιανή αντίληψη ο Vischer έχει παρουσιάσει και εισαγάγει ένα νέο ιδεώδες σε σχέση με τον
κλασσικισμό της Βαϊμάρης (Goethe, Schiller), o oποίος έφερε μία νέα άνθηση της τέχνης.
Θέλω σε σχέση με αυτή την άνθηση της τέχνης και
της γερμανικής αισθητικής από το 1790-1830, η οποία
ξεκινά με την καντιανή Κριτική της κριτικής δύναμης,
και συμπεριλαμβάνει τα έργα των Schiller, Schelling,
Solger,όπως επίσης και Παραδόσεις για την Αισθητική του Hegel. H τέχνη καταλαμβάνει την πρώτη θέση
στην εξέλιξη, μετά ακολουθούν η θρησκεία και η φιλοσοφία. Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι το πώς αντιλαμβάνεται ένας φιλόσοφος τα αισθητικά φαινόμενα.
Μπορούμε να μελετήσουμε πολλές εγελιανές αποψεις
στα ξεχωριστά κεφάλαια της Αισθητικής, όπως π.χ.
την ιστορική παραγωγή της αληθούς έννοιας της τέχνης. Η εγελιανή αντίληψη είναι αντίθετη τόσο στον
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εμπειρισμό όσο επίσης αντίθετη και στην αφηρημένηαντίληψη του ωραίου. Πολλά σημαντικά ζητήματα
υπάρχουν σε αντίστοιχα έργα του Πλάτωνα και του
Kant. Κατά τον Ηegel είναι απαραίτητη μία ένωση
της εμπειρικής με την ιδανική αντίληψη.
Στην νεώτερη εποχή η τέχνη δεν έχει την ίδια θέση
όπως στην αρχαία Ελλάδα ή τον χριστιανικό μεσαίωνα. Σε σχέση με την εγελιανή αντίληψη για το τέλος
της τέχνης, η θέση για τον θάνατο της τέχνης μπορεί να έχει κάποια σχέση, αλλά εγώ έχω τη γνώμη ότι
αυτή η άποψη έχει σχέση κυρίως με την Αισθητική
του B.Croce, και όχι με τον Ηegel. Συχνά βρίσκουμε
τέτοιες απόψεις στο έργο του Adorno.
O Hegel χρησιμοποιεί την τριάδα «τέχνη-θρησκεία-φιλοσοφία» στην Αισθητική του με το νόημα μιας
φιλοσοφίας της ιστορίας. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τα επιχειρήματα του φιλοσόφου, αναλυτικά.
Γιατί ομιλεί αυτός ο φιλόσοφος, ένας φιλότεχνος, σχετικά με το τέλος της τέχνης; Hθελε μήπως αυτός να
καταδικάσει την τέχνη στο τέλος της; Oταν μιλούσε
αυτός για το τέλος της τέχνης, αυτό γινόταν στην εποχή του ρομαντισμού και ρομαντικές τέχνες ήταν γι’
αυτόν η ποίηση και η ζωγραφική. Ο Ηegel διατυπώνει
το πρόβλημα στην Εισαγωγή του ως εξής για τις τρεις
αρχές: 1. Το έργο τέχνης δεν είναι φυσικό προϊόν,
αλλά παρασκευάζεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. 2. Κατασκευάζεται για τον άνθρωπο, και το
νόημά του προέρχεται από την αισθητικότητα, και 3.
Δεν έχει κάποια αναγκαιότητα δι» εαυτό. Σε αυτή την
ιστορική παρατήρηση υπάρχουν βασικά σημεία, κατά
τον Ηegel, πρώτον, η καντιανή φιλοσοφία, δεύτερον,
η ιδεαλιστική φιλοσοφία των Schiller, Winckelmann,
Schelling, και τρίτον, η έννοια της ειρωνίας στις απόψεις των ρομαντικών, του Schlegel και άλλων.
Στο πρώτο μέρος της Αισθητικής ο Ηegel ασχολείται με τον καθορισμό της ιδέας του ωραίου της τέχνης
είτε του ιδεώδους όσον επίσης και με τη θέση της τέχνης σε σχέση με την πεπερασμένη πραγματικότητα
και τη θρησκεία, φιλοσοφία. Στην νεωτερικότητα η
τέχνη δεν έχει την ίδια θέση, όπως στην αρχαιότητα. Ο
Ηegel βλέπει συνδεδεμένες τις απόψεις για το «τέλος
της τέχνης» με την αντίληψή του για την αισθητική.
Το κεφάλαιο για τη διάλυση της ρομαντικής τέχνης
βρίσκεται στο δεύτερο τόμο της Αισθητικής. Σε αυτό
το κεφάλαιο ο Ηegel, ως φιλόσοφος και ως φιλότεχνος
κριτικάρει το ρομαντισμό, κυρίως τον γερμανικό ρομαντισμό. Εκεί, κάνει κριτική στο πρόβλημα της υποκειμενικής, καλλιτεχνικής μίμησης, στο χιούμορ και
στο τέλος του ρομαντισμού. Σε αυτή την αναζήτηση
ονομάζει αυτός τα ονόματα πολλών ζωγράφων, και
συγγραφέων, όπως π.χ. Shakespeare, Diderot, Goethe,
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Schiller, Kotzebue, Jean Paul. Επίσης ασχολείται πολύ
με την Ολλανδική ζωγραφική του 16ου αιώνα Και 17ου
αιώνα. Ο Ηegel έδινε πολύ προσοχή σε αυτή τη σχολή. Ασχολείται επίσης και με την επίδραση του προτεσταντισμού στη γερμανική τέχνη. Με μία σημαντική
παρατήρηση ονομάζει επίσης συγγραφείς από την αρχαιότητα, όπως π.χ. τον Αριστοφάνη και τον Λουκιανό,
και αντίστοιχα τον Ariosto, Cervantes, οι οποίοι είχαν
μία ιδιόμορφη σχέση με την ιπποσύνη. To μεγαλειώδες
ιδεώδες του ανθρωπισμού και της προοδευτικής τέχνης
περιγράφει ο Ηegel με τα ακόλουθα λόγια στην εισαγωγή της Αισθητικής του σε ένα διάσημο απόσπασμα:
«Η φιλοσοφική έννοια του ωραίου, για να ανταποκριθεί
τουλάχιστον προσωρινά στην αληθινή της φύση, πρέπει να περιέχει εντός της μεσολαβημένα τα δύο ανωτέρω άκρα, με το να ενώνει τη μεταφυσική γενικότητα
και την καθοριστικότητα της πραγματικής ιδιαιτερότητας. Μόνο έτσι συλλαμβάνεται στην αλήθεια της καθ»
εαυτή και δι» εαυτή. Διότι τότε από τη μία είναι αυτοδύναμα γόνιμη απέναντι στην αποστείρωση του μονομερούς λογισμού, αφού προορίζεται να αναπτυχθεί από
τα επιμέρους τμήματά της σε μια ολότητα καθορισμών,
περιέχει δε τόσο η ίδια όσο και η ενασχόλησή μ» αυτήν
την αναγκαιότητα των ιδιαιτεροτήτων, της πορείας της
μετάβασης και της αντιμετάθεσης των στοιχείων της.
Από την άλλη οι προκύπτουσες ιδιαιτερότητες εμπεριέχουν τη γενικότητα και την ουσιαστικότητα της έννοιας, από την οποία απορρέουν. Αμφότερα συνάγονται
από τις ως τώρα αναφερθείσες μεθόδους πραγμάτευσης και μόνο η πλήρης έννοια οδηγεί σε υποστασιακές,
αναγκαίες και ολοκληρωτικές αρχές». Η τέχνη στην
εποχή της νεωτερικότητας απελευθερώνει από τη θρησκείακαι καθίσταται όλο και πιο πολύ εκκοσμικευμένη.
Ο Ηegel, αντίθετα σ’ αυτό, σημειώνει ότι ο προτεσταντισμός είτε η μεταρρύθμιση συνδέεται με την τέχνη,
η οποία αποκαλύπτει την πεζότητα του καθημερινού
βίου. Αυτή η απελευθέρωση, συνδέεται με τη σημασία
της φιλοσοφίας στις ημέρες μας. Ο Ηegel ονομάζει δύο
μορφές τέχνης, τη ζωγραφική και την ποίηση σχετικά
με τη νεωτερικότητα.
Η λειτουργία της τέχνης δεν προσφέρει στην εποχή του Ηegel την ίδια απόλαυση, όπως στην αρχαιότητα, όταν ήταν συνδεδεμένη με το θρησκευτικό βίο.
Στην εποχή του προτεσταντισμού αλλά και μετά, η
τέχνη είναι πλέον εκκοσμικευμένη. Ως σύγχρονοι άνθρωποι εμείς ξεχνούμε την απόλυτη γνώση. Ο Ηegel
δίνει στην τέχνη έναν περιορισμένο ρόλο. Σε αυτό
το σημείο, ίσως, αυτός αποκαλύπτει μία κατανόηση
του αστικού ρεαλισμού στη λογοτεχνία. Ο ρεαλισμός
αυτός συνδέεται με την ανάπτυξη του αστικού μυθιστορήματος, ειδικά στην Γερμανία αλλά και αλλού.
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Δεν βρίσκει όμως μια σημαντική θέση στην εγελιανή
Αισθητική. Βρίσκουμε όμως κάτι τέτοιο στο βιβλίο Η
Θεωρία του Μυθιστορήματος του G. Lukács.
O Adorno κατελάμβανε σ’ όλη του τη ζωή και συγγραφή μία ενδιάμεση θέση, ανάμεσα στον Kant και
τον Ηegel. Tα δύο μεγάλα φιλοσοφικά του έργα, Η
αρνητική Διαλεκτική, και η Αισθητική Θεωρία , τα
οποία συνέβαλαν όσο λίγα άλλα στην εξέλιξη της
φιλοσοφίας του 2ου αιώνα. Ειδικά στο δεύτερο έργο
υπάρχουν πολλές σελίδες, όπου ο Adorno μιλάει για
το τέλος της τέχνης. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ποια η
αναγκαιότητα που εκφράζει σήμερα η τέχνη της νεωτερικότητας. Ο Αdorno είχε ασχοληθεί και είχε εμπειρίες με τις τέχνες μέχρι την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου του: μουσική, λογοτεχνία, κινηματογράφο,
καλλιτεχνικές πρωτοπορείες, σχεδόν 70 χρόνια ασχολήθηκε με την τέχνη.
Η καλλιτεχνική συνείδηση της νεωτερικότητας παρουσιάζει μία πληθώρα κοινωνικών αντιθέσεων, όπως
και κοινωνικά προβλήματα. Ο Αdorno δεν πίστευε ότι
η αισθητική του από το παρελθόν, είτε καντιανά είτε
εγελιανά, θα μπορούσε να λύσει τις μεγάλες αντινομίες του αντικειμένου. Όμως, αυτός περιγράφει την
κατάσταση της σύγχρονής του αισθητικής. Μία πολύ
σημαντική παρατήρηση είναι ότι η τέχνη και η αισθητική δεν μπορούν να συμφιλιωθούν. Η πρόσληψη της
εγελιανής αισθητικής στον 20ου αιώνα και οι πολλές
της ερμηνείες, π.χ. ο αστικός εγελιανισμός είτε ο νεότερος μαρξιστικός εγελιανισμός εκφράζουν ανοιχτά προβλήματα , με τα οποία καισε αυτό το HegelKongress μπορούμε να αντιπαρατεθούμε με θετικά
αποτελέσματα.
Η αδυνατότητα μίας σύμπλευσης στην εποχή μας
είναι αδιαμφισβήτητη. Μετά τον θάνατο του Ηegel το
έτος 1831 η εγελιανή σχολή διασπάστηκε σε τρεις κατευθύνσεις, δεξιά, κέντρο, αριστερά. Εγώ, θα ασχοληθώ
εδώ μόνο με τις δύο προσωπικότητες, τον Georg Lukacs
και τον Th. W. Adorno. O πρώτος συνδέει τη σύγχρονη
τέχνη με τα γνωσιολογικά της δεδομένα. Αναγνωρίζει
στη σύγχρονη τέχνη μία μεγάλη ρομαντική αντίληψη
για την τέχνη και στον μοντερνισμό τον ύστεροαστικό
υποκειμενισμό. Αναγνωρίζει στη σύγχρονη κοινωνία
αυτός, ο επαναστάτης, τα χαρακτηριστικά μίας καθυστερημένης παρακμής της αστικής τάξης και την αντίστοιχη τέχνη. Μία αντίρροπη δύναμη βλέπει μόνο, π.χ. στον
γερμανό Thomas Mann και στον κριτικό ρεαλισμό των
μυθιστορημάτων του. Η μεγάλη οκτωβριανή επανάσταση ισχύει ως μεγάλο κριτήριο για τους διανοούμενους
και τους συγγραφείς κατά τον 20ο αιώνα. H τέχνη οδηγεί
έναν απαλευθερωτικό αγώνα της ανθρωπότητας.
Αντίθετα, ο Adorno αντιμετωπίζει τη σύγχρονη
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τέχνη όπως και τις καλλιτεχνικές πρωτοπορίες στη
μουσική, τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο πολύ
φιλικά. Είναι πολύ κριτικός και αδογμάτιστος απέναντι στη δογματική ορθοδοξία του μαρξισμού, μετά
τον Λένιν. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε εδώ την
αντίληψη του J. Habermas για την ανασκευή του
ιστορικού υλισμού, για τους Histomat, Diamat, και το
αντίστοιχο βιβλίο του. Γενικότερα, μπορούμε να πούμε ότι η διάλυση του νεοκαντιανισμού στον 20ο αιώνα
οδήγησε σε μία αναγέννηση των Εγελιανισμών στη
Γερμανία, αλλά και στην Ευρώπη. O Adorno υπήρξε μία μεγάλη προσωπικότητα και εκ των ηγετών της
σχολής της Φραγκφούρτης, συγγραφέας της Αρνητικής Διαλεκτικής (1966), και της Αισθητικής Θεωρίας
(1970), καθώς και της Διαλεκτικής του Διαφωτισμού
(1947), μαζί με τον Horkheimer. O νεομαρξισμός του
ήταν πολύ εγκεφαλικός και δεν συνδεόταν με κανένα
κόμμα είτε ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα.
Δεν θεωρούσε ακόμη μόνο το προλεταριάτο ως τον
κεντρικο παράγοντα της κοινωνικής αλλάγής. Κατά
τη γνώμη του τα μαρξιστικά κόμματα είχαν μετατρέψει τον μαρξισμό σε δογματική ιδεολογία. Διετύπωσε
ακομη τη γνώμη ότι το σύνθημα «να αλλάξουμε τον
κόσμο», μία βασική μαρξιστική θέση είχε αποτύχει
τελικά. Δεν ισχύει ακόμη καθόλου μία παγκόσμια
ιστορία που οδηγεί από τη βαρβαρότητα στον ανθρωπισμό. Η ιδιαίτερη παραλλαγή της κριτικής θεωρίας
που αντιλαμβάνεται είναι μία «μελαγχολική επιστήμη». Μία ακόμη ιδιαιτερότητ του είναι ο συνδυασμός
μαρξισμού και φροϋδισμού.
Ο Αdorno αντιλαμβάνεται ότι τα δύο διλήμματα της
νεωτερικότητας, η αδικία και ο μηδενισμός, απορρέουν
από τον αφηρημένο χαρακτήρα της ορθολογικότητας
του διαφωτισμού. Από αυτό το σημείο, στη συνέχεια,
προχωράει στη διατύπωση της θέσης ότι η κριτική της
πολιτικής οικονομίας πρέπει να δώσει τη θέση της σε
μία κριτική του διαφωτισμού και του εργαλειακού λόγου.. O Adorno ονόμασε την εργαλειακή ορθολογικότητα σκέψη της ταυτότητας, η οποία διαφοροποιείται
από τις εμπειρικές, γλωσσικές και κοινωνικές διαμεσολαβήσεις, οι οποίες συνδέουν το υποκείμενο με το
αντικείμενο. Ο Αdorno είχε ως μέθοδο την αρνητική
διαλεκτική πού ηταν δυνατόν να διασώσει τα στοιχεία
αυτά από την απαίτηση του εργαλειακού λόγου. Ο
Αdorno είχε ανάγκη από ένα μοντέλο του είδους μίας
δυναμικής σχέσης ανάμεσα στο υποκείμενο και τα
αντικείμενακαι αυτό το βρήκε στην τέχνη. Μπορούμε
να διαβάσουμε στην Αισθητική Θεωρία πολλές σκέψεις του σχετικά με την εγελιανή φιλοσοφία, αλλά και
σε σχέση με το θέμα μου: «Η εγελιανή προοπτική μιας
πιθανής εξαφάνισης της τέχνης συμφωνεί με τον χαραIούλιος - Νοέμβριος
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κτήρα της τέχνης ως ενός προϊόντος του γίγνεσθαι. Το
γεγονός ότι ο Hegel φαντάσθηκε την τέχνη ως εφήμερη
και παρά ταύτα την κατέταξε στο απόλυτο πνεύμα βρίσκεται σε αρμονία με τον διπλό χαρακτήρα του συστήματός του, αλλά δίνει την αφορμή για ένα συμπέρασμα
που ο ίδιος δεν θα το έβγαζε ποτέ: το περιεχόμενο της
τέχνης, νοούμενο ως πνευματική αξία, σύμφωνα με
την αντίληψη του, το απόλυτό της, δεν χωράει στη διάσταση της ζωής και του θανάτου της. Το περιεχόμενό
της, η πνευματική της αξία, θα μπορούσε να βρίσκεται
στον ίδιο τον εφήμερο χαρακτήρα της». Ο Ηegel συνεχίζει τις σκέψεις του σχετικά με την παρακμή ή το
τέλος της τέχνης, αναφερόμενος ακόμη και στην ψυχαναλυτική θεωρία για τον πολιτισμό. «Νοητό και όχι
απλώς μια αφηρημένη δυνατότητα είναι ότι η μεγάλη
μουσική -ένα όψιμο φαινόμενο-, ήταν δυνατή μόνο σε
μια σύντομη περίοδο της ανθρωπότητας. Η εξέγερση
της τέχνης, τελεολογικά προϋποτιθεμένη στη «θέση
(της) απέναντι στην αντικειμενικότητα», τον ιστορικό
κόσμο, μετατράπηκε σε εξέγερσή της κατά της τέχνης.
Θα ήταν άσκοπο να προβλέψει κανείς αν η τέχνη θα
αντέξει αυτή τη δοκιμασία. Αυτό που άλλοτε έκανε
τους αντιδραστικούς και απαισιόδοξους, όσον αφορά
τον πολιτισμό, να θροινούν και να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου δεν πρέπει να καταπνίγεται από την
κριτική του πολιτισμού: ό,τι όπως εκτιμούσε πριν από
εκατόν πενήντα χρόνια ο Ηegel, η τέχνη θα μπορούσε
να έχει μπει στην εποχή της παρακμής της» Η αντίληψη του Αdorno, αρκετά μελαγχολική, αποφεύγει να
διατυπώσεις έναν επικήδειο λόγο, όμως μιλάει για εμφανή προβλήματα παρακμής: Όπως ο φοβερός λόγος
του Rimbaud πριν από εκατό χρόνια, προεξοφλώντας
την ιστορία της νέας τέχνης, την πραγματοποίηση μέσα
του ως το ακρότατο όριο, η σιωπή του, η ένταξή του ως
υπαλλήλου, προεξόφλησε αυτήν την τάση. Η αισθητική σήμερα δεν έχει την εξουσία να ορίσει αν θα μετατραπεί σε νεκρολόγιο της τέχνης, αυτό όμως που δεν
επιτρέπεται να κάνει είναι να συντάξει και να εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο για το θάνατό της, και γενικά να
διαπιστώσει το τέλος της, να εντρυφεί στο παρελθόν
της και, αδιάφορο υπό ποιόν τίτλο, να αυτομολήσει στη
βαρβαρότητα» Αυτές είναι ορισμένες αρνητικές διαπιστώσεις για την τέχνη στην εποχή της νεωτερικότητας,
που είχε διατυπώσει ο Αdorno, σε πολλά κείμενά του,
αλλά κυρίως στην Αισθητική Θεωρία.
Ο Lukács, αντίθετα, έχει ένα διαφορετικό μοντέλο
για την τέχνη στην εποχή του, δηλαδή, δύο αντίθετες
διαδικασίες. Από τη μία η επαναστατική δράση της
επανάστασης και από την άλλη η παρακμάζουσα κοινωνία της αστικής τάξης. H παρακμιακή αστική τάξη
εκφράζεται με την υποκειμενική, νεωτερική αστική
Ιούλιος - Νοέμβριος
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τέχνη, η οποία δεν έχει να προσφέρει τίποτε στην
εργατική τάξη. Η αντίληψή του παρέμεινε δεμένη
πολύ στον ρεαλισμό, δηλαδή κυρίως στο μυθιστόρημα. Είναι πλήρης αντιθέσεων και έχει μια ελιτίστικη
αντίληψη για τον λαό. Η αισθητική του είναι δυνατόν
να γίνει αντιληπτή σαν μία «προκατειλημένη ιστορική εμπειρία της παρακμής». Σε αυτήν αντιτίθεται η
αισθητική του Αdorno σαν μία «προκατάληψη μιας
κοινωνίας χωρίς εξουσίες». Αυτές είναι, ουσιαστικά,
δύο αντίθετες ερμηνείες της εγελιανής Αισθητικής.
Αυτή η αντίθεση φανερώνεται και σε άλλα κείμενά
τους, π.χ. όπως του Αdorno, Noten zur Literatur. Eνα
αξιοσημείωτο παράδειγμα είναι το άρθρο «Erpresste
Versöhnung, Zu Lukàcs: Wider den missverstandenen
Realismus». Oπως επίσης και ένα άλλο, αντίθετο άρθρο, «Franz Kafka oder Thomas Mann» του Lukács.
Αλλά ουπάρχει και η μεγάλη αισθητική του Lukàcs,
Die Eigenart des Ästhetischen,(1963), η οποία προηγήθηκε της Αισθητικής Θεωρίας (1970) του Adorno.
Συμπερασματικά, μπορώ να πω ότι στον 200 αιώνα.
υπήρξαν πολλές διαφορετικές ερμηνείες της εγελιανής αισθητικής. Από αυτές ίσως η πιο προχωρημένη
για την εποχή μας παραμένει η αισθητική του Adorno.
(Το παρόν άρθρο προέρχεται από μία ομιλία με
το ίδιο θέμα που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, τον
Οκτώβριο του 2012, σε Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Εγελιανής Φιλοσοφίας )
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Η θεώρηση του πλούτου στους προτεστάντες
Του ΤΑΜΠΑΚΗ……
ΤΙΤΛΟΣ

Ο πλούτος ως έννοια έχει απασχολήσει την
ανθρωπότητα από τις απαρχές της. Συνδέθηκε
κυρίως με την αφθονία υλικών αγαθών και αποκτημάτων και λιγότερο με τη σημασία της αφθονίας γνώσεων ή ιδεών. Η έννοια του πλούτου
αποτέλεσε, επίσης, αντικείμενο πραγμάτευσης
στην περίοδο της αρχαιότητας καθώς με αυτή
ασχολήθηκαν επισταμένω,ς αρκετοί αρχαίοι Έλληνες διανοητές, θεατρικοί συγγραφείς
και φιλόσοφοι, ειδικά μετασωκρατικοί, όπως ο
Αριστοτέλης, ο Θέογνις ο Μεγαρεύς, ο Μένανδρος και ο Λουκιανός. Η θεώρηση του πλούτου
κατέχει σημαντική θέση και στον Χριστιανισμό
καθώς με τη συγκεκριμένη έννοια έχουν ασχοληθεί σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό όλα
τα χριστιανικά δόγματα. Στην παρούσα μελέτη
εξετάζεται η θεώρηση του πλούτου στο προτεσταντικό δόγμα, σε μία προσπάθεια να καταδειχθούν οι βασικές αντιλήψεις των προτεσταντών σε αυτό το ζήτημα.
Κεντρική θέση στη θεώρηση της έννοιας του
πλούτου στον Προτεσταντισμό έχουν οι ιδέες του Γερμανού κοινωνικού φιλοσόφου Μαξ
Βέμπερ ο οποίος αποτέλεσε κατά κάποιο τρόπο τον ιδεολογικό απολογητή τόσο του υλικού
πλούτου που επιδίωκαν οι προτεστάντες της
εποχής του όσο και του συστήματος του καπιταλισμού¹. Ο Βέμπερ αποπειράθηκε στο θεμελιώδες έργο του με τίτλο «Η προτεσταντική
ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού» (στο
εξής ΠΗ) -το οποίο μαζί με το «Κεφάλαιο» του
Μαρξ υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα έργα
της σύγχρονης διανόησης- να προτείνει ότι η
συσσώρευση πλούτου στις προτεσταντικές
κοινωνίες γίνεται βάσει ηθικών κανόνων που
διέπουν την προτεσταντική ηθική². Στην ΠΗ ο
Βέμπερ υποστήριξε ότι στο πλαίσιο των βαθύτερων θρησκευτικών αναγκών και μεταφυσικών ανησυχιών των προτεσταντών της πρώιμης νεότερης περιόδου διαμορφώθηκε στους
κόλπους των προτεσταντικών κοινωνιών ένα
ήθος σύμφωνα με το οποίο οι επίγειες απολαύσεις κρίθηκαν καταδικαστέες και βασική προϋπόθεση για την εγκόσμια καταξίωση αποτέλεσε

η σκληρή εργασία μέσω της οποίας παράγεται
υλικός πλούτος³. Σύμφωνα με το Βέμπερ ο χαρακτήρας της προτεσταντικής πίστης συνέβαλε
καθοριστικά όχι μόνο στον ορθολογικό τρόπο
ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων
των προτεσταντικών κοινωνιών αλλά και στη
διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού συστήματος
που καθόρισε με σαφή τρόπο την εκλογή του
επαγγέλματος και ταυτοχρόνως ώθησε τους
προτεστάντες να αναπτύξουν οικονομικές δραστηριότητες άμεσα συνδεδεμένες με τον επιχειρηματικό και βιομηχανικό κλάδο, δηλαδή οικονομικές δραστηριότητες που αποφέρουν υλικό
πλούτο⁴. Ο Βέμπερ προκειμένου να καταδείξει την άμεση σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα
στον θρησκευτικό τρόπο ζωής των προτεσταντών και τον πλούτο έκανε ιδιαίτερη αναφορά
σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις του προτεσταντισμού, όπως στο κίνημα του Καλβινισμού το
οποίο προώθησε τις οικονομικές δραστηριότητες καθόλη τη διάρκεια των πρώιμων νεοτέρων
χρόνων και αποτέλεσε μία από τις βασικές αιτίες για την καπιταλιστική ανάπτυξη των Κάτω
Χωρών και τους Γάλλους Καλβινιστές, τους
ονομαζόμενους Ουγενότους, λόγω του επιχειρηματικού πνεύματος που τους διέκρινε⁵.
Η προτίμηση των προτεσταντών να ασχολούνται κατά κανόνα με το εμπόριο και να παράγουν πλούτο είναι, επίσης, άρρηκτα συνδεδεμένη σύμφωνα με το Βέμπερ και με τη θεωρία
του Προτεσταντισμού για τον απόλυτο προορισμό, το ονομαζόμενο δόγμα του Προκαθορισμού⁶. Ο Βέμπερ υποστήριξε στην ΠΗ ότι το
καπιταλιστικό σύστημα αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε στους κόλπους των προτεσταντικών
κοινωνιών εξαιτίας του πνεύματος που χαρακτήριζε τις προτεσταντικές κοινωνίες της πρώιμης νεότερης εποχής σύμφωνα με το οποίο η
εργασία αποτελούσε θεϊκή κλήση σε ένα επάγγελμα και η επιδίωξη του υλικού πλούτου δε
γινόταν για κερδοσκοπικούς λόγους αλλά αποτελούσε ηθική υποχρέωση του πιστού προς το
Θεό⁷. Σύμφωνα με τη θεωρία του προτεσταντικού δόγματος για τον απόλυτο προορισμό,
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κάθε άνθρωπος σώζεται από τη χάρη του Θεού
και είναι εκλεγμένος για αυτό το σκοπό (δηλαδή
για να σωθεί και να μετέλθει της Βασιλείας του
Θεού). Οι προτεστάντες αναζήτησαν, επίσης,
κάποια σημάδια με τα οποία θα ήταν εμφανές
εάν οι ίδιοι ήταν ανάμεσα στους εκλεκτούς του
Θεού ή όχι. Θεώρησαν ότι ένα τέτοιο σημάδι ενδεχομένως ήταν εάν πετύχαιναν στη ζωή τους
και τις οικονομικές τους δραστηριότητες. Έδωσαν τέτοια σημασία στην εκλογή επαγγέλματος
που η σύγχρονη έννοια «επάγγελμα» στη γερμανική γλώσσα -που αποτελεί μία εκ των βασικών γλωσσών του προτεσταντισμού- σημαίνει
όχι μόνο την απλή απασχόληση του ανθρώπου
αλλά μία ιδιαίτερη αποστολή. Υπό αυτό το πρίσμα η εκλογή επαγγέλματος πρέπει σύμφωνα
με το προτεσταντικό δόγμα να γίνεται με εξαιρετική προσοχή, επειδή αποτελεί αποστολή που
έχει ανατεθεί από τον Θεό, ενώ ο άνθρωπος θα
πρέπει να ασχολείται συνεχώς με το επάγγελμα που θα επιλέξει ώστε να είναι αποδοτικός.
Ειδικά, στον Καλβινισμό αναπτύχθηκε γύρω
από το επάγγελμα ένα αυστηρό ηθικό πλαίσιο
που ωθούσε τον πιστό να εργάζεται σκληρά, να
παράγει πλούτο και να αποφεύγει την ασύδοτη ζωή⁸. Εκτός αυτού, ο παραγόμενος πλούτος
δεν επιτρεπόταν να καταναλώνεται για διασκέδαση άλλα έπρεπε να επανεπενδυθεί στην εργασία, ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση της
αποδοτικότητας⁹. Αυτού του είδους η λογική
που εκπηγάζει από τη θεωρία του προτεσταντισμού για τον πλούτο και την εργασία οδήγησε
στην εκλογίκευση της οικονομικής δραστηριότητας και στη διαμόρφωση πολλών από τα χαρακτηριστικά της μοντέρνας οικονομικής πρακτικής. Το δόγμα του Προκαθορισμού οδήγησε
τους προτεστάντες στην πεποίθηση ότι η Θεία
Χάρη είναι δυνατό να επιτευχθεί μέσω της τέλεσης «καλών έργων». Σε αυτή την κατεύθυνση
ακριβώς συνέβαλε ο εγκόσμιος ασκητισμός του
προτεσταντικού δόγματος, ο οποίος συνιστούσε στον πιστό εσωτερικό έλεγχο στην καθημερινή κοινωνική του ζωή και έλλογη οικονομική
δραστηριότητα¹⁰.
Επομένως, η ηθική διάσταση της εργασίας
στον Προτεσταντισμό ήταν απόρροια κυρίως
της εσωτερικής ανάγκης και των υπαρξιακών
και μεταφυσικών αγωνιών που χαρακτήριζαν
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τους προτεστάντες κυρίως του 16ου, 17ου
και 18ου αιώνα και αποτέλεσε σύμφωνα με το
Βέμπερ το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των προτεσταντικών κοινωνιών αυτής της περιόδου¹¹.
Ωστόσο, η επιδίωξη του υλικού πλούτου στις
προτεσταντικές κοινωνίες δεν οδήγησε σύμφωνα με το Βέμπερ σε ηθική αλλοτρίωση τις
προτεσταντικές σέκτες, εξαιτίας της χριστιανικής εκκλησιαστικής ευσέβειας που τις χαρακτήριζε. Τέτοια ιστορικά παραδείγματα υπήρξαν οι
Κουακέροι και οι Μενονίτες, οι οποίοι παρά το
επιχειρηματικό πνεύμα που τους διέκρινε, διήγαν λιτό τρόπο ζωής απορρίπτοντας τις επίγειες απολαύσεις.
Υπό αυτό το πρίσμα η επιθυμία απόκτησης
χρήματος δεν οφειλόταν σε κερδοσκοπικές διαθέσεις αλλά αποτελούσε συνειδητή φιλοσοφική-θρησκευτική στάση απέναντι στην εργασία. Για τις προτεσταντικές κοινωνίες αυτής της
περιόδου η εργασία αποτέλεσε αυτοσκοπό και
η απόκτηση υλικού πλούτου απέβλεπε (όσο
και αντιφατικός κι αν παρουσιάζεται αυτός ο
ισχυρισμός) στην αποφυγή καταχρήσεων που
εμποδίζουν τους ανθρώπους να επιτελέσουν
την αποστολή που τους έχει ανατεθεί από το
Θεό επί της γης.¹² Ο Βέμπερ έκανε λόγο, επίσης, για το ηθικό χρέος του πιστού να εργάζεται ώστε να αφιερώνει τον υλικό πλούτο του
στον Θεό, το οποίο χαρακτήρισε ως επαγγελματικό καθήκον. Με αυτόν τον τρόπο προσέδωσε στον καπιταλιστικό πολιτισμό που αναπτύχθηκε στους κόλπους των προτεσταντικών
κοινωνιών ηθικό και κοινωνικό περιεχόμενο διαφοροποιώντας με αυτό τον τρόπο την προτεσταντική ηθική από τον αμοραλισμό του κοσμικού καπιταλισμού του 20ου αιώνα.¹³ Επίσης, ο
προτεστάντης επιχειρηματίας, ένας από τους
βασικούς φορείς του καπιταλιστικού φαινομένου, ο οποίος μόχθησε, καταξιώθηκε και πλούτισε μέσω της εργασίας του, διέφερε ριζικά από
αντίστοιχους επιχειρηματίες που ανήκαν σε
άλλα δόγματα εξαιτίας της ηθικής του, επειδή,
αν και διέθετε υλικά πλούτη, συνέχιζε να διάγει
ασκητικό τρόπο ζωής και να αποφεύγει την επιδειξιομανία.¹⁴ Αυτό καταδείκνυε σύμφωνα με
το Βέμπερ ότι η ανάπτυξη του καπιταλιστικού
συστήματος είχε ως ειδοποιό στοιχείο το βαθύ
ηθικό περιεχόμενο που της προσέδωσε ο που-
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ριτανικός τρόπος ζωής.¹⁵
Συνοψίζοντας, η απόκτηση πλούτου ως
αποτέλεσμα της σκληρής εργασίας είναι απόλυτα θεμιτή στο προτεσταντικό δόγμα. Στην
προτεσταντική πουριτανική ηθική που διέπει
τις θρησκευτικές αρχές των προτεσταντικών
κοινωνιών (ειδικά από το 16ο έως το 18ο αιώνα) διαμορφώθηκε η τάση να αντιμετωπίζεται
η εργασία ως μια κλίση σε ένα συγκεκριμένο
επάγγελμα και ως αυτοσκοπός σύμφωνα με το
δόγμα του Προκαθορισμού. Από τις αρχές του
18ου αιώνα η επιδίωξη κέρδους και η δέσμευση στο επάγγελμα αποτέλεσε ηθική συμπεριφορά για τους προτεστάντες, ενώ διαμορφώθηκε ένα αυστηρό ηθικό πλαίσιο που καθόριζε
την οικονομική και κοινωνική συμπεριφορά του
προτεστάντη πιστού. Ο εγκόσμιος ασκητισμός
των προτεσταντών λειτούργησε ως ιδεολογία¹⁶
και χαρακτήρισε το «πνεύμα του καπιταλισμού»
κυρίως στα πρώτα του βήματα. Ωστόσο, βαθμιαία, από τις αρχές του 20ου αιώνα και μετά,
η εργασιακή και κοινωνική ζωή απογυμνώθηκε
από το πρωταρχικό θρησκευτικό της περίβλημα και επικράτησε μια στυγνή μορφή καπιταλισμού της οποίας απώτερος στόχος ήταν η
επιδίωξη του μέγιστου δυνατού κέρδους. Αυτή
η επιδίωξη οδήγησε νομοτελειακά ένα μεγάλο
ποσοστό από τους προτεστάντες να αποτινάξουν τους ηθικούς φραγμούς που προηγουμένως είχαν και ενίοτε να καταφύγουν στην υιοθέτηση τυχοδιωκτικών συμπεριφορών.
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Π α ρ ο υ σ ι ά ζο ν τ α ς
Μνήμη Σωτήρη Φουρνάρου
«Πενθείν δε μετρίως τους προσήκοντας φίλους, ου γαρ τεθνάσιν, αλλά την αυτήν οδόν, ην πάσιν ελθείν έστ’ αναγκαίως
έχον, προεληλύθασιν». (Πένθησε με μέτρο
τους γνωστούς σου. Γιατί δεν έχουν πεθάνει, αλλά τον ίδιο δρόμο που όλοι αναγκαστικά θα περάσουμε, αυτοί τον πήραν πρώτοι.) Αντιφάνης (Ανθολ. Στοβ. ΡΚΔ, 27).
To τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στον Σωτήρη Φουρνάρο, τον φιλόσοφο άνδρα, τον εξαίρετο φίλο, τον καλό κα αγαθό άνθρωπο -με
την αρχαιοεληνική σημασία των όρων-, τον
συνεργάτη, τον Πρόεδρο του περιοδικού μας.
Ο Σωτήρης μας, ο δικός μας συνοδοιπόρος
στη διάχυση της φιλοσοφίας στην εκπαίδευση
ήταν, είναι και θα είναι αιγλήεις.
Θα αναφέρω αυτό που είπε και έγραψε κάποτε ο Ιωάννης Συκουτρής: «αποφασιστικός
ηρωικός τρόπος ζωής, αληθινός πολιτισμός
είναι η συναναστροφή μας με τους νεκρούς».
Δηλαδή η συναναστροφή μας με τον θάνατο
εκδηλώνεται μέσα από τη συναναστροφή μας
με το ύφος, το ήθος και το πνεύμα των εκλιπόντων.
Αυτό που εκλείπει πλέον από τους σημερινούς Έλληνες είναι ο ηρωικός τρόπος ζωής,ήτοι η συμφιλίωση του καθένα μας ξεχωριστά
με τον θάνατο. Ο τρόπος που αντιμετωπίζει
και διαχειρίζεται κανείς τον επικείμενο θάνατό του αποτυπώνει μέσα στον ίδιο τον βίο
του, στην πρακτική καθημερινότητά του, το
πώς προσλαμβάνει τον κόσμο, τους άλλους
και τον εαυτό του τον ίδιο.
Για να ζήσει, λοιπόν, κανείς μια αυθεντική ζωή, αυτό που χρειάζεται είναι η αποφα-

σιστική αντιμετώπιση του δικού του θανάτου.
Πραγματικά, όπως γράφει ο Πλάτωνας, για να
φιλοσοφήσει αληθινά κανείς πρέπει να «μελετά» διαρκώς το φαινόμενο του θανάτου, που
σημαίνει ότι η φιλοσοφία είναι «μελέτη θανάτου», να ψάχνει δηλαδή διαρκώς την αλήθεια
διαβάζοντας, μελετώντας και συζητώντας και
να μεταφέρει αυτού του είδους την ενασχόληση και στην πρακτική ζωή.
Ως ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή
του στη φιλοσοφία δεν λιποψύχησε ποτέ,
αλλά ευελπιστούσε πως, όταν αναχωρήσει,
θα έχει εκεί τα μεγαλύτερα αγαθά, συντασσόμενος με το πλατωνικό χωρίο του Φαίδωνα
(63b4 – 69e2).
Φίλεργος, καλλιεπής στις κοινωνικές συναναστροφές του ,αγαλβάνιστος στην ηθική ποιότητα του χαρακτήρα του, ακίβδηλος, ήταν
για όλους εμάς πηγή έμπνευσης. Ο φιλόσοφος
είναι υπεύθυνος και συνειδητός άνθρωπος, ο
οποίος έχοντας τη γνώση των όντων, αυτενεργεί ορθά, ώστε να αποτελεί υπόδειγμα ο
βίος του για τους άλλους, έγραφε ο Ευγένιος
Βούλγαρης. Και ο Σωτήρης Φουρνάρος ήταν
ο διεκρευστήρας πνευματικής και ηθικής ποιότητας.
Με επιστημονική εμβρίθεια ασχολήθηκε με
την Νεοελληνική Αναγέννηση, την οποία θεωρούσε ιδιαίτερα σημαντική και καθοριστική
για την ανάπτυξη της ελληνικής πνευματικής
παραγωγής, γιατί ο άνθρωπος της Νεοελληνικής Αναγέννησης διαμορφώνει τον πνευματικό κόσμο του, βασιζόμενος στις νέες
επιστημονικές και φιλοσοφικές απόψεις, αυτοπροσδιορίζεται ως άτομο και ως συνείδηση
και επιχειρεί να προσεγγίσει τη γνώση μέσα
από διαδοχικές προσεγγίσεις.
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κ α ι Σ χο λ ι ά ζο ν τ α ς
Η ενασχόληση με τα ζητήματα της Φιλοσοφίας είναι αδύνατη, εαν δεν συμβαδίσει με
την παράλληλη μελέτη και εμβάθυνση των
φυσικών-θετικών επιστημών, όπως ανέφερε
στη μονογραφία του για τον Άνθιμο Γαζή. Η
επιστημονική και η φιλοσοφική σκέψη εκπηγάζουν από την ίδια παρόρμηση, τη μελέτη
της φύσης, της σκέψης και του υλικού κόσμου
σε όλες τις εκφάνσεις του.
Και συνεχίζει γράφοντας ότι ο άνθρωπος
αυτής της περιόδου, ζώντας σ’ ένα σχετικά
περιορισμένο γεωγραφικά και ιστορικά χώρο,
του οποίου και ο ίδιος αποτελεί προϊόν και
φορέας, ξεπερνά τα όρια που του επέβαλε η
παράδοση και καθίσταται ιστορικός εκφραστής μιας ολόκληρης ιστορικής εποχής.
Ο άνθρωπος εμφανίζεται διακατεχόμενος
από το πνεύμα της ελευθερίας, αισιόδοξος
για τις νέες εξελίξεις του ατόμου και της κοινωνίας, κυριαρχεί στη σκέψη του η ιδέα της
προόδου και της υπεροχής του ορθού λόγου
και αποφεύγει κάθε στείρα και άκριτη αντιγραφή της προγονικής κληρονομιάς του. Αντιθέτως, επιχειρεί να προσδώσει στην παράδοση μια έννοια δυναμική και όχι στατική. Η
στροφή και η μελέτη του παρελθόντος προσανατολίζεται σε μια συντονισμένη προσπάθεια
αφύπνισης των δημιουργικών στοιχείων του.
Προτεραιότητα στον στοχασμό των πνευματικών ανθρώπων αυτής της περιόδου έχει η
διάδοση της νέας γνώσης και όχι η προσωπική
προβολή -πόσο μας θυμίζει τον Σωτήρη!
Επίσης, αντικείμενο, ενδελεχούς έρευνας
του εκλιπόντος υπήρξε ο πολιτικός και ηθικός
στοχασμός του Κοραή, ο οποίος θεμελιώνεται
πάνω σε τέσσερις βασικές έννοιες-σκοπούς:
την ευδαιμονία, την αρετή, τον νόμο και την
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ελευθερία. Η πραγματική επιδίωξη είναι οι
ανωτέρω σκοποί να συνδέονται στενά μεταξύ
τους, όπως συμβαίνει και στην κοινωνική ζωή.
Ο Κοραής αναφέρεται με ζήλο στην κοινωνική ισότητα και το κοινωνικό πνεύμα, καθώς
μέσα σε αυτό αναπτύσσεται η ορθή παιδεία
στην οποία αποδίδει μεγάλη σπουδαιότητα.
Η παιδεία θεμελιώνεται σε αρχές και γίνεται
φιλοσοφική, εφόσον προσανατολίζει το ενδιαφέρον της για τη λογική των όσων ο άνθρωπος επαγγέλλεται ότι γνωρίζει και πράττει.
Στον αειφεγγή Σωτήρη, αυτόν που κατείχε το αντίκλειθρο των ψυχών μας, ευχόμαστε
-με άφατη θλίψη,αν και ο ίδιος θα ήθελε να
είμαστε νηπενθείς- καλόν πλουν και να βρει
περίοπτη θέση στον κόσμο των άστρων, που
τόσο τον μάγευε.
Γιατί ο θάνατος γι αυτούς που έζησαν ενάρετα στη γη, δεν είναι παρά μετάθεση για μια
καλύτερη ζωή, ταξίδι για έναν καλύτερο τόπο,
δρόμος που οδηγεί στα στεφάνια. (Ιω. Χρυσόστομος)
Αναστασία Μεσσάρη
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ΣΥΝΟΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΙΟΝΤΟΡ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ
Της ΑΝΝΑΣ ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ
δρ. Φιλοσοφίας - πρ. Διευθύντριας Κ.Ε. Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Στον Σπύρο Μοσχονά
Με τον «εξερευνητή της ηφαιστειακής περιοχής» του ανθρώπινου πνεύματος, όπως απεκάλεσε τον Φιοντόρ Ντοτογιέφσκι ο Μπερντιάεφ
στο έργο του: Το πνέυμα του Ντοστογιέφσκι, τον
συγγραφέα που χαρακτήριζε τον εαυτό του ως
«φύση γεμάτη πάθος» και τη ζωή του ως «ανεμοκίνητη», «συνομίλησα» πρώτη φορά πριν πολλά
χρόνια: τότε ο Ακαδημαικός Θεοχάρης Κεσσίδης
είχε μεταφράσει στη ρωσική και δημοσιεύσει σε
περιοδικό της Μόσχας σχετικό άρθρο μου, παρά
το γεγονός ότι ο ρώσος συγγραφέας ήταν ανεπιθύμητος στον τόπο του .
Στο κείμενο που ακολουθεί δεν προτίθεμαι να
μεταφέρω, παρά σπάνια, παρατηρήσεις έγκριτων μελετητών του, όπως οι Σεστώφ, Μπερντιάφ,
Φωρ, ή δικών μας, όπως οι Αθανασιάδης, Χάρης
κ. ά.
Αντίθετα, από τον αμερικανό μελετητή Ζόζεφ
Φρανκ που δήλωνε ότι δεν θα ήθελε να συνομιλήσει με τον συγγραφέα λόγω του δύστροπου χαρακτήρα του, θα επιχειρήσω μια δεύτερη, καθότι
νοερή, συνομιλία η οποία θα είναι και απάντηση
στο υπαρξιακό ερώτημα, ευνόητα προσαρμοσμένο, «τί να την κάνω την αλήθεια , αν δεν είναι
αλήθεια για μας».
Σε μια εποχή σαν τη δική μας, όπου τα πάθη
βίας, ανυπέρβλητης οικονομικής ύφεσης και φανατισμού κάθε λογής συνιστούν ολέθριες συλλογικές κρίσεις, όπου το μπρεχτικό ερώτημα «αλίμονο στη χώρα που δεν έχει ήρωες» αντικαθιστά
το άλλο σκέλος του «αλίμονο στις χώρες που
έχουν ανάγκη από ήρωες», η συνομιλία μου με
τον Φ.Ντ. θα μπορούσε ν’αποτελεί μέσον ομοιοπαθητικής θεραπείας.
Ειπώθηκε ότι με τον Ρώσο συγγραφέα «άρχισε μια εποχή οδυνηρών προβλημάτων ...υποχθόνιου επαναστατικού ατομισμού που (απομάκρυνε) τον άνθρωπο από κάθε οργάνωση της
ζωής» (Μπερντιάεφ).
Αφήνω, ως αυτονόητο το σχόλιο για την επικαιρότητα της παρατήρησης, για να προσθέσω
ό,τι αφορά στον Ντοστογιέσκι, όπου το ατομικό
παίρνει διαστάσεις ανθρώπινης τραγωδίας ή
οποία γίνεται και προσωπική υπόθεση, ο άνθρω-

πος είναι αντικείμενο έρευνας όχι μόνο μέσα στο
υποσυνείδητό του, στην τρέλα και στο έγκλημα,
αλλά και πέρα από τα σύνορα της κακής φύσης
του, εκεί όπου η πτώση θα μπορούσε να μετατραπεί σε προοπτική ανύψωσης
Η κατανόηση της πτώσης είναι κατ’ αρχήν κατανόηση της έννοιας του κακού. Στον Ντοστογιέφσκι- όπως αργότερα στον Σαρτρ (των έργων
Ο διάβολος και ο ο καλός Θεός και Ο Αγιος Ζενε,
κωμικός και μάρτυρας) το κακό έχει οντολογική
ελλεπτικότητα, τον λαβύρινθο του καλού και του
κακού τον χτίζει η ανθρώπινη βούληση.
Στην ανθρωπολογία του Ντοστογιέφσκι το
πρόβλημα του κακού βρίσκεται στο κέντρο και
σε σχέση με τη φαινομενολογία της συνείδησης.
Στους Δαιμονισμένους λέει ο Σταβρόγκιν: «Καθώς έπινα το τσάι και συζητούσα με τους άλλους,
συλλογίστηκα, πρώτη φορά στη ζωή μου, πως
δεν ξέρω ούτε αισθάνομαι το καλό και το κακό και
πως όχι μόνο έχασα τη συναίσθηση αυτή, αλλά
ήξερα πως το καλό και το κακό δεν υπάρχουν,
πως όλα αυτά δεν ήταν παρά προλήψεις...»
Ο Ιβάν Καραμάζωφ λέει στον Διάβολο: «Είσαι η ενσάρκωση μόνο των πιο σιχαμερών και
γελοίων σκέψεων και συναισθημάτων μου. Είσαι
το δικό μου Εγώ με άλλη μάσκα. Δεν μπορείς
να νοηθείς καθ’αυτόν ...δεν είσαι τίποτα άλλο
από την φαντασία μου». Και o Evdokimov (Νέα
Εστία, 90 1971, σ.1671) παρατηρεί αναλύοντας
τους Δαιμονισμένους: «...το κακό δεν έχει υπόσταση αυτό καθαυτό και ζει ως παράσιτο... είναι
ο απατεών που φοράει το προσωπείο του όντος
και κρύβει το φοβερό μυστικό του κενού του... μιμείται απλώς το καλό...το βασίλειό του όμως έχει
ανάστροφη μορφή, το θετικό είναι μεταποιημένο
σε αρνητικο.
Παραλείπω και πάλι το σχόλιο για την επικαιρότητα της άποψης, για να περάσω στην
«καρποφορία», αν μπορώ κατ’ ευφημισμόν
να το πω έτσι, του κακού. Στη φαινομενολογική του από τον ρώσο συγγραφέα θεώρηση το
κακό είναι εσωτερικής, όχι εξωτερικής-κοινωνικής φύσης. Έτσι η εμπειρία της αμαρτίας είναι
γέφυρα εξιλέωσης, δοκιμασία της ανθρώπινης
ελευθερίας. Τα πρόσωπα του κακού, θύτες και
Iούλιος - Νοέμβριος
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θύματα, οι παθιασμένοι, φθισικοί, καταφρονεμένοι, εγκληματίες, τρελοί, κ.ά., έχουν ανάγκη
από το μαρτύριό τους, βρίσκουν, όπως λέει ο
Ρασκόλνικωφ, κάποια υψηλή αρχή ζωής μέσα
στον πόνο. Αν εξαιρέσουμε την περίπτωση του
Κυρίλωφ (Δαιμονισμένοι), όπου η αυτοκτονία
συνδέεται με την υπερνίκηση του πιο μεγάλου
φόβου, εκείνου του θανάτου και όπου η ανάγκη της υπέρτατης ελευθερίας συναρτάται με
τον θεληματικό θάνατο, όλα τα πρόσωπα είναι
δεμένα στη ζωή που κάθε λεπτό της είναι μια
αιωνιότητα.
Η αγάπη, ή ίδια, είναι για τον Ντοστογιέφσκι
ο πραγματικός παράδεισος Στον επίλογο του έργου Αδελφοί Καραμαζώφ η αγάπη ταυτίζεται με
τον πραγματικό παράδεισο: «Είστε σήμερα κι
όλας στον παράδεισο, αλλά δεν θέλετε να το καταλάβετε, για τούτο και βρίσκεστε στην κόλαση.
Η κόλαση δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο πόνος
αυτών που δεν μπορούν να αγαπήσουν».
Για τον Ντοστογιέφσκι αδικία -κι αυτό τον διαφοροποιεί από τους σημερινούς εγκληματικά
διαπιστευμένους στη βία- είναι η δικαιοσύνη δίχως αγάπη και τρυφερότητα. Εδώ εντάσσεται και
το θέμα του πόνου για τον χαμό παιδιών, θέμα
που μας ταλάνισε, όταν άπειρες φορές, με διαφορετικές αιτίες πλήγωσε και πληγώνει όσους στις
μέρες μας το παρακολουθούν έστω και από τα
μέσα μαζικής επικοινωνίας.
Ο Ντοστογιέφσκι, παρόλο ότι στο έργο του
κυριαρχούν εγκληματικές φυσιογνωμίες, συγκλονισμένος από τον γνήσιο συναισθηματισμό της
παιδικής ψυχής δεν δέχεται να εξαγοράσει την
αιώνια αρμονία με τον πόνο ενός παιδιού. Όπως
ο Σαρτρ, -στο Ο διάβολος και ο καλός Θεός- και
μετά από αυτόν ο Albert Camus θεωρούν απαράδεκτον τον πόνο ή τον θάνατο του αθώου παιδιού,
ο σκληρός Ιβάν Καραμάζωφ υψώνει τον λόγο της
οργής για τον πόνο της ηλικίας της αθωότητας:
« Αν όλοι πρέπει να υποφέρουν και να εξαγοράσουν την αιώνια αρμονία με την οδύνη, τί ρόλο
παίζουν τα παιδιά που πονούν... Είναι πέρα για
πέρα ακατανόητο να υποφέρουν κι αυτά και να
εξαγοράσουν την αρμονία με την οδύνη. Αυτή η
αρμονία δεν αξίζει ούτε για ένα δάκρυ ενός πονεμένου παιδιού που χτυπά το στήθος του με τη
μικρή γροθιά του καθισμένο στη γωνιά μιας βρώμικης τρώγλης».
Ο διάλογος Ιβάν και Αλιόσα αποκαλύπτει το
Ιούλιος - Νοέμβριος
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υψηλόν του φρονήματος του Ντοστογιέφσκι: στο
προκλητικό ερώτημα του Ιβάν για την ευτυχία,
αν η τύχη της ανθρωπότητας εξαρτιόταν από τον
συνομιλητή του και σκοπός ήταν η ευτυχία, θα
δεχόταν να δώσει ως αντάλλαγμα το μαρτύριο
ενός παιδιού; η απάντηση του Αλιόσα είναι: «Όχι,
δεν θα συμφωνούσα ποτέ».
Ο Ντοστογιέφσκι δεν προτείνει κάποια διδαχή όπως κάνουν οι φιλόσοφοι που δέχονται το
αμετάβλητο ως κατηγόρημα της τελειότητας. Η
αναζήτηση όμως, που γίνεται «στενάζοντας»,
για να το πω όπως ο Πασκάλ, μέσα σε πρόσωπα-αινίγματα είναι και πρόκληση και πρόσκληση
αναστοχασμού , κίνδυνος για τους ανώριμους,
προιδεασμός και σηματοδότης του δρόμου της
απελευθέρωσης για τους ωριμότερους.
Ο πόνος βέβαια δεν βελτιώνει πάντα ούτε
εκείνον που τον βιώνει ούτε εκείνους που τον
παρακολουθούν, ενδέχεται όμως να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας «αγωγής της ψυχής» που
θα μετατρέψει τους περιπατητές της επιφάνειας σε ανιχνευτές των σκοτεινών υπόγειων της
πραγματικότητας, εσωτερικής και εξωτερικής. Ο
Μπερντιάεφ παρατηρεί: «Ο Ντ. δεν ερευνά στον
άνθρωπο στις...υγιείς σχέσεις της κοινωνικής του
ζωής, αλλά ...στην τρέλα και στο έγκλημα. Γιατί
(σ’ αυτά) και όχι στη νομιμότητα, στο υποσυνείδητο...μπορεί κανείς να εισχωρήσει στα βάθη της
ανθρώπινης φύσης και να παραβιάσει τα σύνορά
της».
Αν η Ιστορία διδάσκει, οι άνθρωποι όμως δεν
διδάσκονται από αυτήν, όπως πρέσβευε ο Εγελος, μήπως η φιλοσοφικά ευθυσμένη λογοτεχνία
προσφέρεται στον καθένα σε ατομικό επίπεδο
αλλά και στο σύνολο των ανθρώπων; Με άλλο
λόγο, μήπως η αξία μιας θεραπείας, όπου το
σκοτάδι μπορεί να γίνει προοπτική ανύψωσης
στο φως, μπορεί να γίνει ο «καλός κίνδυνος» μιας
εποχής σαν τη δική μας με διεσπασμένες προσωπικότητες, πάθη ολέθριa και οδυνηρά προβλήματα;
Έτσι όμως η συνομιλία με το έργο του Ντοστογιέσκι θα μπορούσε να καταλήξει στο ερώτημα
της επιλογής που πρώτος έθεσε ο Σωκράτης: Ο
άνθρωπος είναι «θηρίον τυφώνος πολυπλοκώτερον και μάλλον επιτεθυμμένον ή ημερώτερον
και απλούστερον θείας τινός και ατύφου μοίρας
μετέχον»;
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H ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟTHTA TOY ΔΕΛΦΙΚΟY ΠΝΕΥΜΑTOΣ
– Ο ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ –
Της ΦΩΤΕΙΝΗΣ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Εικαστικού και τ. Εκπ/κού Αισθητικής Αγωγής

Όλα είναι αλληλένδετα, αλληλοεξαρτώμενα.
Όλα υπακούουν σε νόμους, φυσικούς και αιώνιους, εκ των οποίων άλλους βιώνουμε συνεχώς
ενώ άλλοι δρουν και μας επηρεάζουν εν αγνοία
μας. Όμοια, οι νόμοι που οριοθετούνται στην κοινωνία των ανθρώπων, άλλοι είναι θεσμοθετημένοι-γραπτοί, ενώ άλλοι βιώνονται και διαδίδονται
από γενιά σε γενιά, αν και με την πάροδο των
χρόνων μερικοί αλλοιώνονται, μεταλλάσσονται ή
και χάνονται στο δαιδαλώδη κοινωνικό οργασμό.
Όμως, το ηθικό σπέρμα παραμένει, ως αιώνιο και
σύμφυτο με την ανθρώπινη υπόσταση, όπως η
Ιδέα της Ελευθερίας.
Η έννοια της ελευθερίας ανήκει στα φυσικά
δικαιώματα που οι αρχές είναι υποχρεωμένες να
εξασφαλίζουν στους πολίτες, έχει ενσωματωθεί,
δε, μετά από αγώνες αιώνων, στα Συντάγματα και
στο νομικό σύστημα των περισσοτέρων χωρών.
Στόχος είναι επίσης να ερευνηθούν οι παράλληλες έννοιες με αυτές των Δελφικών παραγγελμάτων, οι οποίες ενυπάρχουν στις φιλοσοφικές
ρήσεις του αποφθεγματικού λόγου, στις εντολές
της Χριστιανικής διδασκαλίας και επίσης ως μήτρες ιδέες να εντοπιστούν στη θέσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Οι απόψεις και οι γνώμες πάνω στις οποίες
στηρίχθηκε η κατά κάποιον τρόπο εμβάθυνση στα
νοήματα, καλύπτουν οπωσδήποτε περιορισμένη
εννοιολογική διάσταση των παραγγελμάτων, τα
οποία εδόθησαν τοιουτοτρόπως για να ικανοποιούν οποιαδήποτε ανάγκη συμβουλής, επί του
θέματος, και σε οποιονδήποτε χρόνο και χώρο.
Οι συνώνυμες δε έννοιες καθώς και οι αντίθετες
επεκτείνουν την ευρύτητα του ερμηνευτικού ορίζοντα, ώστε η χρήση τους να κρίνεται αναγκαία
κατά περίπτωση, διότι όσο μεγαλύτερη είναι η εμβάθυνση στην εννοιολογική διάσταση των όρων
τόσο ευρύτερη είναι και η σφαιρική απόδοση της
σημασίας των ρήσεων.
Κάθε Δελφικό παράγγελμα είναι μια μοναδική
ρήση επιβεβλημένη από την αρετή.
Είναι πασιφανές ότι ο 20ος αιώνας κυοφόρησε
απαιτήσεις κατ’ επιταγή των τεράστιων αναγκών

που προέκυψαν ιδίως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην εξεύρεση και υλοποίηση των μέσων
εξομάλυνσης του προβλήματος, τα διδάγματα και
οι εντολές της αρχαίας φιλοσοφίας και της Χριστιανικής πίστης που προσφέρουν πάντα τα ηθικά όπλα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων,
ως «μήτρα-ιδέα» έγιναν έναυσμα και βάση του
Διεθνούς Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
του οποίου οι θεμελιώδεις αρχές διέπονται από
την εφαρμοσμένη φιλοσοφία των Δελφικών Παραγγελμάτων και των εντολών της Χριστιανικής
διδασκαλίας· φιλοσοφία που έχει ως θέμα την
ανθρώπινη πράξη και ως σκοπό την ηθική ενέργεια, δηλαδή το «ορθώς πράττειν» εφαρμόζοντας
την εντολή «Αγάπα τον πλησίον ως σε αυτόν»,
που καταξιώνει τον άνθρωπο προστατεύοντας
και διαφυλάσσοντας την αξιοπρέπειά του.
Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 10 Δεκεμβρίου 1948, ημέρα που
σήμερα γιορτάζεται σ’ ολόκληρο τον κόσμο ως
«Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». Η Οικουμενική Διακήρυξη η οποία καλύπτει όλο το φάσμα
των δικαιωμάτων είναι η πιο πλατιά αναγνωρισμένη δήλωση για τα ανθρώπινα Δικαιώματα και
χαρακτηρίζεται ως «κοινό ιδανικό για όλους τους
λαούς και όλα τα έθνη», μαζί, δε, με δύο Σύμφωνα της Επιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
που υιοθετηθηκαν ομόφωνα από τα κράτη-μέλη
των Ηνωμένων Εθνών στις 16 Δεκεμβρίου 1966
απoτελούν τον Διεθνή Χάρτη των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων όπου ορίζονται ως γενικές αρχές
ότι: Η αναγνώριση της έμφυτης αξιοπρέπειας και
των ίσων και αναφαίρετων δικαιωμάτων όλων
των μελών της ανθρώπινης οικογένειας αποτελεί
τη βάση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της
ειρήνης στον κόσμο που χαρακτηρίζονται ως κοινό ιδανικό των λαών και ως ηθικό υπόβαθρο των
εκφράσεων και εκδηλώσεων του πολιτισμικού
και του τεχνολογικού γίγνεσθαι, ειδικά στα τέλη
του 20ου αιώνα και στις αρχές του 21ου, όταν η
αλόγιστη δράση σε ιατρικό – βιολογικό επίπεδο
έχει την άμεση ανάγκη επέμβασης της Βιοηθικής,
προτού η αλυσίδα των φυσικών νόμων… εκδικηIούλιος - Νοέμβριος
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θεί.
Όμως τα δικαιώματα συνεπάγονται υποχρεώσεις. Ελευθερία χωρίς αίσθηση ευθύνης εύκολα
εκφυλίζεται σε κατάχρηση ελευθερίας. Επίσης,
τα λόγια του Αϊνστάιν «Αν ο άνθρωπος πρόκειται
να επιζήσει, χρειάζεται έναν εντελώς νέο τρόπο
σκέψης» είναι ένα προμήνυμα κινδύνου για την
ανθρωπότητα αν ο τρόπος σκέψης του ανθρώπου δεν επανέλθει στην υγιή φυσιολογία του. Ο
Σωκράτης έλεγε: «Στα βάθη της ψυχής κείτονται
θαμμένες οι Ιδέες - Αλήθειες, κάτω από σκουριά
πολλή που τήνε σωριάζουνε μέσα της επιθυμίες και συμφέροντα, και για να τις ξεσύρουμε στο
φως της μέρας χρειάζεται μαστοριά πολλή…» η
οποία θα επιτευχθεί με τα μηνύματα της Τέχνης
ως εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, ώστε τα φιλοσοφικά διδάγματα να έχουν την προσδοκώμενη
ευρεία απήχηση για τον επαναπροσδιορισμό της
συνείδησης στις επιλογές και στις πράξεις των
ανθρώπων.
Συνείδηση είναι η γνώση του εαυτού μας και
η συναίσθηση, η επίγνωση για τον ηθικό χαρακτήρα των πράξεών μας. Είναι η εσωτερική
δύναμη που ελέγχει τις πράξεις του ατόμου, ο
αυτοέλεγχος, και η ικανότητα για την εκτίμηση
της ηθικής αξίας ή απαξίας κάποιας πράξης.
Η λέξη συνείδηση προέρχεται από το απαρέμφατο συνειδέναι του ρήματος συν + οίδα που σημαίνει γνωρίζω καλά. Η αυτογνωσία, το «γνώθι σαυτόν» είναι το κορυφαίο από τα Παραγγέλματα του
Δελφικού Πνεύματος χαραγμένο μαζί με το «Μηδέν Άγαν» στα Προπύλαια του Ναού του Απόλλωνα στους Δελφούς. Η παρουσία αυτού του ρητού
στον συγκεκριμένο χώρο δείχνει τη σπουδαιότητα που έδιδαν οι αρχαίοι Έλληνες στην αυτογνωσία. Το βαθύτερο νόημα του παραγγέλματος ήταν
ότι ο ανθρωπος πρέπει να συνειδητοποιήσει τα
όρια της δράσης του, να σκέπτεται και να ενεργεί
σαν θνητός και να μη ζητά να κάνει υπέρβαση
από την ανθρώπινη φύση του, να γίνεται δηλαδή
ένα είδος Θεού. Κάτι τέτοιο θα ήταν μια επικίνδυνη ύβρη και θα τον οδηγούσε στην καταστροφή.
Ο Σωκράτης το «γνώθι σαυτόν» πήρε σαν
βάση για τη φιλοσοφία του. Κατά τον Ξενοφώντα
ο Σωκράτης δίδασκε την ανάγκη μιας γενικότερης αυτογνωσίας, κατά την οποία ο άνθρωπος
θα πρέπει να γνωρίζει όχι μόνο τις γνώσεις του
και την ηθική του ποιότητα αλλά και όλες τις σωματικές, πνευματικές και ψυχικές του ικανότητες,
ώστε ανάλογα με αυτές να ρυθμίζει τη σκέψη,
Ιούλιος - Νοέμβριος
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τις πράξεις και τη συμπεριφορά του. Επίσης, να
ομολογεί την άγνοιά του όταν κάτι δεν ξέρει απ’
όσα νομίζει ότι γνωρίζει. «Αυτά που δεν ξέρω δεν
νομίζω ότι τα γνωρίζω» έλεγε για τον εαυτό του.
Ενεργώντας ο άνθρωπος με βάση τις δυνατότητές του έχει πολλές πιθανότητες επιτυχίας σε ό,τι
επιχειρεί να κάνει. «Να λογαριάζετε καλά μέχρι
που φθάνει η δύναμή σας και μέχρι που δεν φθάνει η ικανότητά σας» (Οράτιος).
Η αυτογνωσία οδηγεί στην σωφροσύνη και
στη σοφία. «Όποιος γνωρίζει τους άλλους έχει
διάνοια και όποιος γνωρίζει τον εαυτό του έχει
αληθινή σοφία» και «όποιος νικά τους άλλους είναι δυνατός και όποιος νικά τον εαυτό του είναι
πανίσχυρος» (Λάο Τσε). Το να νικήσει κανείς τα
πάθη του εαυτού του είναι η πρώτη και καλύτερη
νίκη. Για την επίτευξη της αυτογνωσίας χρειάζονται και ορισμένες προϋποθέσεις: 1) συνεχής αυτοέλεγχος 2) παιδεία 3) διευρυμένοι ορίζοντες 4)
αγάπη για την αλήθεια 5) εσωτερική ελευθερία 6)
απουσία ναρκισσισμού και εγωπάθειας 7) ψυχική
και πνευματική γενναιότητα. «Γενναιότης είναι να
βλέπουμε ποιο είναι δίκαιο και όχι ό,τι μας συμφέρει» (Κομφούκιος).
Τελικά η αυτογνωσία οδηγεί στη αυτοσυνειδησία και στην αυτοκυριαρχία, αν βέβαια η αυτοκριτική είναι αμερόληπτη και αντικειμενική. Όταν ο
Θαλής ρωτηθηκε τι ήταν δύσκολο απάντησε: «Το
γνώθι σ’αυτόν», και όταν ρωτήθηκε τι ήταν εύκολο, απάντησε: «Το να δίνεις συμβουλές».
Το «Γνώθι σ’αυτόν» σε συνδυασμό με το «Μηδέν Άγαν» προτρέπει αποφυγή των υπερβολών
και τήρηση του μέτρου. Η υπερβολή είναι παραβίαση του μέτρου το οποίο βρίσκεται ανάμεσα
στο πολύ λίγο και στο πάρα πολύ. Κατά τον Αριστοτέλη σε υπερβολές σπρώχνει τον ανθρωπο το
άλογο μέρος της ψυχής, το ένστικτο και η απουσία της λογικής σκέψης. Επίσης στις υπερβολές
και τα πάθη, δηλαδή υπερβολικά συναισθήματα,
οδηγεί η λαθεμένη κρίση σχετικά με την αξία των
αγαθών. Όταν υπερεκτιμά κανείς τα χρήματα είναι φυσικό να γίνει φιλάργυρος. Υπερβολή λέγεται και η εξόγκωση και μεγαλοποίηση των γεγονότων με το λόγο και την αφήγηση.
Η αρνητική επίδραση της υπερβολής γίνεται
κατάνοητή ανάμεσα στις έννοιες υπερήφανος και
υπερόπτης. Η υπερηφάνεια ως μέτρο συμπεριφοράς είναι ισοδύναμη με την αξιοπρέπεια, μαρτυρεί, δε, αυτοπεποίθηση ή κάποια αισιοδοξία
του ατόμου. Όταν όμως η έντονη και υπέρμετρη
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υπερηφάνεια μετατρέπεται σε προσπάθεια να
δείχνει κάποιος πιο σπουδαίος απ’ ότι είναι περιαυτολογώντας και υπερτιμώντας συνεχώς τις
δικές του ικανότητες με σκοπό να πείσει για την
ανωτερότητά του, τότε έχουμε τον υπερόπτη άνθρωπο, τον αλαζόνα που κατάφρονεί τις κατακτήσεις των άλλων. Η προκλητική συμπεριφορά τού
υπερόπτη προκαλεί αντιπάθεια και άρνηση της
αξίας του, είτε αυτή είναι πραγματική είτε όχι, διότι η αξία τους ανθρώπου φαίνεται από τα έργα
του και την συνεισφορά του.
Στην υπερβολή εντάσσεται και η περίπτωση
της έννοιας του υπερανθρώπου ως ανώτερου ανθρώπου που θα καθιέρωνε, κατά τον Νίτσε, νέες
αξίες οι οποίες θα στηρίζονταν στην βούληση για
δύναμη. Τη δύναμη ο Νίτσε την αντιλαμβανόταν
ως ψυχοβιολογική δύναμη, και ένας βιολογικά δυνατός άνθρωπος δημιουργεί ανάλογες αξίες, ενώ
οι βιολογικά αδύναμοι ανάγουν σε αξιολογικές ιδιότητες και αρετές ό,τι έχει σχέση με την αδυναμία.
Οι θεωρίες όμως αυτές, όπως του υπερανθρώπου που συνιστά περίπτωση επικίνδυνη, μπορεί
να έχουν άσχημες κοινωνικές συνέπειες, οδηγούν
στην θεοποίηση της βιολογικής δύναμης, στην περιφρόνηση του πνεύματος, στην επικράτηση του
ισχυροτέρου και υποτίμηση των ασθενεστέρων,
στην περιφρόνηση προς κάθε ηθική που περιορίζει το φτάσιμο του υπερανθρώπου στην ιδέα της
βιολογικά εκλεκτής ράτσας που πρέπει να επικρατήσει παγκοσμίως κ.λπ.
Ως φιλοσοφικός όρος ο υπεράνθρωπος σημαίνει τον εξέχοντα, τον υπερέχοντα, τον ιδανικό
άνθρωπο που έχει αναπτύξει στο έπακρον τις ανθρώπινες ιδιότητες. Η Ιστορία είναι έργο τέτοιων
μεγάλων ανδρών. Η ιδέα του υπερανθρώπου δεν
ήταν άγνωστη στην αρχαιότητα. Τον ονόμαζαν
ήρωα. Είχε υπερανθρώπινες δυνατότητες, αλλά
τις έθετε στην υπηρεσία της κοινότητας. Όμως
και ο ήρωας που φιλοδοξούσε να ξεπεράσει τα
ανθρώπινα όρια και ν’ ανταγωνιστεί τους Θεούς,
δεν ήταν δυνατόν παρά να συντριβεί. Η υπεροψία τιμωρείται σχεδόν πάντοτε, ανάλογα με τις
επιπτώσεις που επιφέρει στον αλαζόνα. Είναι, δε,
σαν την πνευματική τύφλωση που προκαλούν
οι Θεοί στον ήρωα του έπους ή της τραγωδίας,
ώστε να οδηγηθεί μόνος του στην καταστροφή,
ως επακόλουθο της ύβρεως.
Άλλωστε, όπως γράφει και η Κ. Διαθήκη: «Ο
ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται, ο δε υψών εαυτόν
ταπεινωθήσεται».

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ

Η σύνεση, είναι αυτό που προφυλάσσει τον
άνθρωπο από τους κινδύνους του υπερβολικού
ενθουσιασμού, των παράφορων συναισθημάτων
και της παρορμητικότητας, με την ώθηση στην
παραπλάνηση, τη σύγχυση φρενών, την πνευματική τύφλωση που θα φέρει την καταστροφή.
Η σύνεση ως εχέγγυο έχει απέναντι την παραπλάνηση. «Εγγύα, παρά δ’ άτα», είναι το τρίτο
κορυφαίο Δελφικό παράγγελμα που με το «Γνώθι σ’ αυτόν» και το «Μηδέν Άγαν», ως εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, θα μπορούσε η Τέχνη, ιδίως
η Λογοτεχνία, να μεταδώσει μηνύματα για την
προσπάθεια και επίτευξη ορθότερης σκέψης
του ανθρώπου, όπως στοχάστηκε ο Αϊνστάιν
λέγοντας ότι: «Αν η ανθρωπότης πρόκειται να
επιζήσει, θα πρέπει ν’ αποκτήσει έναν εντελώς
νέο τρόπο σκέψης». Επίσης «κανένα κληροδότημα δεν είναι τόσο πλούσιο όσο η εντιμότης»
(Σαίξπηρ) και, «Στην εγγύηση απέναντι βρίσκεται η συμφορά» αποφαίνεται ο Πιττακός, εφόσον
μεταξύ των αντιθέτων άκρων της εγγύησης και
της συμφοράς, λόγω παραπλάνησης, το μέτρο
βρίσκεται στο μέσο, είναι η εντιμότητα, διότι και
στις εγγυήσεις ίσως δεν μπορείς ν’ ανταποκριθείς
πλήρως, και ανάρμοστο και επικίνδυνο είναι να
δημαγωγείς παραπλανώντας με απατηλές υποσχέσεις που οδηγούν στην ταραχή, στη σύγχυση
και στην καταστροφή.
Δημαγωγός είναι αυτός (ο πολιτικός) που παραπλανά, αποπροσανατολίζει με ευτελείς κολακείες και με πολιτικά τεχνάσματα, όχι για το κοινό
καλό αλλά για το ατομικό συμφέρον, μιλά, δε, με
ένταση και πάθος και παρασύρει με τα τολμηρά
του σχέδια που συνήθως καταλήγουν στην αναστάτωση ή την εθνική καταστροφή. Στην αρχαία
Ελληνική γλώσσα το ρήμα δημαγωγώ (δήμος =
λαός, αγωγός, άγω = οδηγώ, φέρω) είχε θετική
σημασία και σήμαινε την καθοδήγηση του λαού,
συνήθως από έναν χαρισματικό πολιτικό, με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται το συμφέρον
και η πρόοδος της πολιτείας. Ο Περικλής ήταν ο
τελευταίος στη σειρά αυτή των δημαγωγών με την
καλή έννοια του όρου. Με τον Κλέωνα όμως αρχίζει μια σειρά δημαγωγών που απέβλεπαν μόνο
στην εξυπηρέτηση του δικού τους συμφέροντος.
Ο Αριστοτέλης ονόμασε το δημαγωγό κόλακα του
πλήθους. Ο Θουκυδίδης και ο Πλάτωνας μιλούν
για την τάση των δημαγωγών να είναι ευχάριστοι
στο λαό, να του λένε ό,τι τον ευχαριστεί και όχι
ό,τι τον ωφελεί. Χαρακτηριστικά έγραψε γι’ αυτό
Iούλιος - Νοέμβριος
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ο Ισοκράτης: «…Όμως, αν θέλατε ν’ αναζητάτε
το αληθινό συμφέρον της πολιτείας, θα έπρεπε
να προσέχετε περισσότερο εκείνους που διαφωνούν μαζί σας, παρά εκείνους που συμφωνούν
για να σας ευχαριστήσουν. Γιατί θα έπρεπε να
ξέρετε, πως όσοι σας λένε ό,τι επιθυμείτε εύκολα μπορούν να σας εξαπατήσουν. Τα ευχάριστα
λόγια σκοτίζουν την κρίση και δεν σας αφήνουν
να ξεχωρίσετε το καλύτερο ενώ δεν κινδυνεύετε
να πάθετε το ίδιο από εκείνους που δεν σας συμβουλεύουν για να σας καλοπιάσουν…».
Η παρουσία των δημαγωγών σε οποιαδήποτε ιστορική στιγμή, μόνο ολέθρια αποτελέσματα
μπορεί να παράγει. Γι’ αυτό οι λαοί οφείλουν να
απομακρύνουν αυτού του είδους τους πολιτικούς,
πριν είναι αργά για το συμφέρον ολόκληρης της
κοινωνίας. «…Αλλά το τραγικό για τους λαούς είναι πως, συχνά, αυτή η αποκάλυψη έρχεται πολύ
αργά, όταν τα ψεύδη έχουν παίξει τον ολέθριο
ρόλο τους… όταν η στερνή γνώση των λαών δεν
μπορεί πια να γιατρέψει τίποτα… όταν τα θύματα
του ψέματος δεν μπορούν πια να τιμωρήσουν,
να κολάσουν τους θύτες…»., γράφει εύστοχα ο
Μ. Πλωρίτης.
«…Η ειρήνη είναι η μεγαλύτερη ευλογία όταν
μας εγγυάται την τιμή μας και τα νόμιμα δικαιώματά μας. Αλλά όταν έχει σαν επακόλουθο το χάσιμο της εθνικής ανεξαρτησίας μας και το κηλίδωμα
της δοξασμένης ιστορίας μας, τότε, δεν υπάρχει
τίποτε πιο ατιμωτικό και πιο καταστρεπτικό για τα
πραγματικά μας συμφέροντα». (Πολύβιος)
Από αυτό τον πλούτο των μηνυμάτων θα μπορούσε να γεννηθεί η έμπνευση εφαρμόζοντας τη
φιλοσοφία του σε λογοτεχνικό έργο καθώς και τη
μεταφορά του στο θέατρο, για άμεση επικοινωνία
με τους ανθρώπους.
Η Λογοτεχνία και η ιδιαίτερη μορφή της, η Ποίηση, εμπνέεται από τα κοινωνικά δρώμενα, από
τα ωραία και τα άσχημα, από τις χαρές και τις
λύπες της ζωής εκφράζοντας με τον δικό της τρόπο αυτό που συγκλόνισε τον δημιουργό και θέλει
να το μοιραστεί, να το μεταδώσει αποδίδοντας
τις εικόνες των οραματισμών του με την ιδιαίτερη
γλώσσα της εκφραστικής του δύναμης. Το έργο
τότε εμβαθύνοντας στην ουσία, στην ψυχή του
γεγονότος, παράλληλα ανυψώνεται στους ουρανούς του ξετυλίγοντας στη δική του διάσταση έννοιες, σημασίες, ιδέες και αλήθειες, πλούσια και
πολύτιμη προσφορά στον αποδέκτη του έργου.
Όταν το λογοτεχνικό έργο μεταφέρεται στο θέΙούλιος - Νοέμβριος
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ατρο, ο λόγος συνταιριάζεται τόσο πολύ με την
εικόνα, ώστε η εικαστική παρεμβολή απλοποιεί ή
συρρικνώνει τον λόγο προσφέροντας τα ηνία σε
θεαματικά δρώμενα που υποκαθιστούν επάξια
τον φλύαρο λόγο του βιβλίου αν και «οι άνθρωποι
που έχουν να πουν πολλά μεταχειρίζονται λίγες
λέξεις». (Σαίξπηρ)
Η Λογοτεχνία αντανακλά τα κοινωνικά δρώμενα, τη ζωή που συνεχώς επαναλαμβάνεται εκφράζοντας συμβολικά τις εμπνεύσεις της από τις
εκδηλώσεις της ζωής με στόχο να μεταδώσει τα
μηνύματά της για τις ηθικές αξίες επαναπροσδιορισμού επιλογών όταν οι πράξεις οδηγούν σε ολίσθημα κοινωνικό ώστε να σώζεται τελικά η τιμή
και η αξιοπρέπεια χάρη στη νίκη πάντοτε των επιβεβλημένων ορθών αποφάσεων για αρμονικές
σχέσεις στην οικογένεια, στη φιλία, στην κοινωνία.
Έμπνευση από παρόμοιες οικογενειακές και
φιλικές εκδηλώσεις εκφράζονται στο θεατρικό
έργο «Ένας μήνας στην εξοχή»*, όπου όλες οι
αδυναμίες της ξεγνοιασιάς αναδεικνύονται ως
παιγνίδια συναισθηματικά και ασχολίες διασκεδαστικές για τους νεότερους. Δεν λείπει βέβαια
και αυτός που συνεχώς απουσιάζει από την οικογένεια, αδιάκοπα εργαζόμενος και μόνο όταν
αποκαλύπτονται τα τρωτά θα είναι αυτός που θα
συμβάλει τελικά στην επανασύνδεση της όποιας
διάσπασής της. Και η ζωή συνεχίζεται!
Δεν είναι θέμα πρωτόγνωρο που ο αποπροσανατολισμός αισθημάτων βρίσκει πρόσφορο
έδαφος σε «Ένα μήνα στην εξοχή», μακριά από
την καθημερινή οικογενειακή ρουτίνα, τις μοιρασμένες υποχρεώσεις και ευθύνες που ήδη έχουν
πετάξει σαν ανέμελα πουλιά στην εξοχή και συναγωνίζονται τους χαρταετούς στα ύψη τους.
Η ζωή επαναλαμβάνεται. Τα κοινωνικά προβλήματα είναι τα ίδια, διαφέρουν μόνο οι αιτίες,
οι πηγές, η μορφή και ο τρόπος αντιμετώπισής
τους, είτε σκληρός και αντιδραστικός είναι είτε
απαθής και απαξιωτικός. Ο συμβολισμός καλύπτει αυτές τις διαφορές, ενώ η ουσία των προβλημάτων αποδίδεται ερμηνευμένη από τον συμβολικό λόγο και προσαρμοσμένη κάθε φορά ως
«Φωνή της Τέχνης» να συντροφεύσει τις αγωνίες
των ανθρώπων τραγουδώντας την ελπίδα που
’ναι του δίκιου οφειλή.
* Σημείωση: Το θεατρικό έργο «Ένας μήνας στην
εξοχή» είναι του Ρώσου συγγραφέα ΙΒΑΝ ΤΟΥΡΓΚΕΝΙΕΦ
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ΤΟ «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ» ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ

Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Κοινωνιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Τα έργα των δυτικών περιηγητριών του 18ου και 19ου
αιώνα στις Οθωμανικές επικράτειες -ταξιδιωτικά χρονικά,
προσωπικά ημερολόγια, επιστολές, συγγράμματα, ιδιωτικές εκδόσεις, μελέτες, δημοσιεύσεις, άρθρα, σκίτσα και
έργα ζωγραφικής, φωτογραφικό υλικό- δεν έχουν δει το
φως της δημοσιότητας σε σύγκριση με τα έργα των περιηγητών. Οι γυναικείες μαρτυρίες προσφέρουν ένα ανεξερεύνητο και πρωτότυπο υλικό για τη θέση των υποτελών
λαών, και ιδιαίτερα των Ελλήνων για τους οποίους οι
περιγραφές διαφέρουν ανάλογα με τις πολιτικές θέσεις,
αποικιοκρατικές αντιλήψεις και κοινωνικές προκαταλήψεις των περιηγητριών: το «ανυπότακτο», «επικίνδυνο»,
«ταραχοποιό», «θανάσιμο», και «εγωιστικό» ελληνικό
στοιχείο, οι «πανούργοι» Έλληνες της Κύπρου, κ.ά.
Πολλές περιηγήτριες επισκέφθηκαν την Κύπρο τον 19ο
αιώνα. Η Αγγλίδα Annie Jane Harvey, στην Πάφο το 1860,
περιγράφει την καταστροφή των αρχαιοτήτων και των βυζαντινών εκκλησιών από λεηλασίες και βομβαρδισμούς.
H Esme Scott-Stevenson (1880), η σύζυγος του Βρετανού υποδιοικητή της Κερύνειας, που προκαλεί έντονες
αντιδράσεις με τις ανθελληνικές της απόψεις, περιγράφει
την Λευκωσία και την Αμμόχωστο το 1878. Η Αγγλίδα
Agnes Smith (1870, 1887) περιηγήθηκε στην Κύπρο και
τη Μικρά Ασία (με την αδελφή της Edith Smith και τη φίλη
τους Violet) και περιγράφει τις δυσκολίες του ταξιδιού, τη
θέση των υποτελών λαών, την καθημερινή ζωή των Ελλήνων, κ.ά. Εντούτοις, μόνο μία, η Αγγλίδα περιηγήτρια
Lady Brassey (1880) αναφέρθηκε στα βρετανικά σχέδια
κατοχής και την ανάγκη να εισαχθούν Τούρκοι πρόσφυγες στην Κύπρο για να μη κυριαρχήσει το ελληνικό στοιχείο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη μεταφοράς μεγάλου
μουσουλμανικού πληθυσμού, όταν η Κύπρος γίνει μόνιμη
ιδιοκτησία της Αγγλίας.
Η αντίσταση των «έξυπνων και
πανούργων» Ελλήνων, «μόνιμο
αγκάθι στο πλευρό» της Αγγλίας
Σ’ επιστολές της από την Κύπρο, το 1878, η Lady
Brassey (Annie Brassey) μάς πληροφορεί ότι οι Άγγλοι,
επειδή φοβήθηκαν την αντίσταση των «έξυπνων και πανούργων» Ελλήνων, αποφάσισαν να μεταφέρουν ένα
μεγάλο αριθμό Τούρκων προσφύγων στην Κύπρο, έτσι
ώστε να μην επικρατήσει το ελληνικό στοιχείο και τους
αναγκάσει να αποχωρήσουν, όταν η Κύπρος περιέλθει
κάτω από τη μόνιμη κυριαρχία της Αγγλίας. Αρχικά, σ’
επιστολή της από τη Λεμεσό, με ημερομηνία Παρασκευή
8 Νοεμβρίου του 1878, η Lady Brassey επισημαίνει ότι οι

όροι της συμφωνίας μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και
της Τουρκίας στο θέμα της Κύπρου αποτελούσαν αιτία
μεγάλης δυσκολίας στην αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης, στην πώληση και μεταβίβαση γης κλπ., αφού ο
Σουλτάνος εκτιμούσε ότι η Κύπρος ανήκε ακόμα σ’ εκείνον και κανείς δε γνώριζε, ακριβώς, πόσο θα διαρκούσε
η επιρροή της Αγγλίας στη νήσο. Παρατηρεί, επίσης, ότι
«ορισμένοι πιστεύουν πως όσο πιο γρήγορα εγκαταλείψουμε την Κύπρο τόσο το καλύτερο, επειδή η Κύπρος δεν
πρόκειται να γίνει τίποτα περισσότερο από ένας σταθμός-στάση (cooling station), εκτός αν υπάρξει κάποια ραγδαία αλλαγή στο κλίμα.»
Στην συνέχεια, η Αγγλίδα περιηγήτρια προσθέτει ότι
«Τις προάλλες, μεγάλος πανικός δημιουργήθηκε από
μία αδιευκρίνιστη-αμφίβολη αναφορά, σύμφωνα με την
οποία, ο Σουλτάνος διαμαρτυρήθηκε, όταν υψώσαμε την
σημαία μας στα φρούριά μας και στα δημόσια κτήρια
μας, καθότι θεωρεί ότι η Κύπρος ακόμα ανήκει σ’ αυτόν
και πως η δική του σημαία θα έπρεπε να βρίσκεται σε
υψηλότερη θέση απ’ τη δική μας.» Η Lady Brassey στην
επιστολή της αναφέρει, εξάλλου, ότι στη Λεμεσό δεν
υπήρχαν ακόμα στρατεύματα, επειδή φιλοδοξούσε να γίνει λιμάνι και ότι στην Πάφο, στη Λεμεσό, στη Λάρνακα
και γενικά σ’ ολόκληρη την Κύπρο οι τιμές είχαν αυξηθεί
από τότε που έφτασαν εκεί οι Άγγλοι.
«H Κύπρος», όπως γράφει στην συνέχεια, «έχει
κυβερνηθεί διαδοχικά από τους Φοίνικες, τους Έλληνες,
τους Πέρσες, τους Αιγυπτίους, τους Ρωμαίους, τους Βυζαντινούς, τους Σαρακηνούς, τους Φράγκους, τους Βενετούς
και τους Τούρκους. Απολάμβανε σημαντικά προνόμια,
αλλά υπέφερε και από πολλές δυσκολίες. Τα τελευταία
τριακόσια χρόνια η κατάστασή της ήταν θλιβερή. Ας ελπίσουμε πως καλύτερες προοπτικές ανοίγονται γι’ αυτήν και
ότι κάτω από τη δική μας αγαθοεργή εξουσία θα εξαλειφθεί η καταπίεση, θα μειωθούν τα βάρη της φορολόγησης
και η Δικαιοσύνη θα εφαρμόζεται ισότιμα. Ας ελπίσουμε
πως [η Κύπρος] θα γίνει πιο υγιής κι ευτυχισμένη απ’ ό,τι
ήταν στο παρελθόν υπό τον τελευταίο της ηγεμόνα -και
όπως θα αποδειχτεί- τον καλύτερό της ηγεμόνα».
Σε δεύτερη επιστολή της, με ημερομηνία Τετάρτη 27
Νοεμβρίου του 1878, στην οποία περιγράφει και τις προοπτικές του λιμένα της Αμμοχώστου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι παρατηρήσεις της σχετικά με τα σχέδια
για την εισροή/μεταφορά φτωχών Τούρκων προσφύγων
στην Κύπρο, όπως και για το ελληνικό στοιχείο:
«Έχουν γίνει συζητήσεις, ώστε να φέρουν ορισμένους
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δύστυχους και άθλιους Τούρκους πρόσφυγες εδώ, παρέχοντάς τους αρκετά χρήματα, για να αγοράσουν σπόρους
και εργαλεία και να καλλιεργήσουν τη γη ή, ακόμα καλύτερα, να τους εφοδιάσουν με τα απαραίτητα εργαλεία
και αντικείμενα για την καλλιέργεια της γης. Αποτελεί έναν
άριστο τρόπο φροντίδας γι’ αυτά τα δύστυχα και φτωχά
πλάσματα, τις συζύγους τους και τις οικογένειές τους. Οι
Τούρκοι είναι σταθεροί, εργατικοί, δουλεύουν σκληρά,
αλλά δεν είναι λαός που ξέρει πώς να βγάζει χρήματα. Η
μεταφορά μεγάλου μουσουλμανικού πληθυσμού στο νησί
θα είναι σημαντική, ιδιαίτερα, όταν [η Κύπρος] γίνει μόνιμη ιδιοκτησία της Αγγλίας ... Εάν όμως κυριαρχήσει το
ελληνικό στοιχείο, θα αποτελεί μόνιμο [αέναο] αγκάθι στο
πλευρό μας, με πιθανό αποτέλεσμα να μας αναγκάσουν
να την εγκαταλείψουμε [την Κύπρο], όπως έγινε και στην
περίπτωση των Ιονίων Νήσων, παρόλο που θα έχουμε
κάνει τόσα πολλά, όπως διοικητικούς ανασχηματισμούς
ή ανασυγκροτήσεις, κατασκευή λιμανιών, σιδηροδρόμων
και βελτιώσεις σε όλους τους τομείς. Οι Τούρκοι, από την
άλλη πλευρά, ταιριάζουν με το κλίμα καθώς και με τους
ντόπιους/γηγενείς και θα είναι πάντα ευχαριστημένοι με
την εξουσία μας ... οι έξυπνοι Έλληνες όμως...».
Όταν έγραφε αυτές τις παρατηρήσεις, η Κύπρος
δεν τελούσε ακόμα υπό την επίσημη κατοχή των Άγγλων.
Λίγο αργότερα, σε τρίτη επιστολή της, με ημερομηνία 11
Δεκεμβρίου του 1878, διαπιστώνει, με μεγάλη ανακούφιση, ότι «η βρετανική κυβέρνηση θα κατέχει την Κύπρο εις
το διηνεκές (in perpetuity)».
Σ’ αυτό το σημείο είναι σκόπιμο να επισημάνουμε ότι
η Lady Brassey δεν υπόκειτο σε κάποιο θεσμικό πλαίσιο.
Καμία περιηγήτρια δεν κινήθηκε εντός κάποιου επίσημου
πολιτικού θεσμού. Οι περιηγήτριες βρίσκονταν έξω από
τα επίσημα δίκτυα και κέντρα εξουσίας, αρμοδιοτήτων
και οργάνωσης. Η γυναικεία περιήγηση, η εμπειρία των
γυναικών— στην οθωμανική επικράτεια, στην οσμανική
κοινωνία, στην Ανατολή— είχε κυρίως ιδιωτικό χαρακτήρα, δηλαδή ήταν προσωπική επιλογή και δε συνδεόταν
με οποιαδήποτε μορφή θεσμικής υποστήριξης. Οι περιηγήτριες δεν ήταν αξιωματούχοι κάποιας διπλωματικής ή
στρατιωτικής αποστολής, εκτός από τις εθελόντριες Γαλλίδες, Αγγλίδες και Γερμανίδες νοσοκόμες και καλόγριες
ή τις έμμισθες Γαλλίδες και Αγγλίδες νοσοκόμες κατά τη
διάρκεια του κριμαϊκού πολέμου (1853-1856), οι οποίες,
στην ουσία, αν και παρείχαν κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες συμπλέουσες με την πολιτική των χωρών τους,
στην πραγματικότητα, βρίσκονταν έξω από τα πολιτικά
κέντρα εξουσίας της αποικιοκρατικής πολιτικής.
Οφείλουμε να αναφέρουμε, επίσης, όσον αφορά
στο γυναικείο λόγο, ότι οι δυτικές περιηγήτριες επεξεργάζονται θέματα όπως το προαναφερόμενο των δυτικών
Ιούλιος - Νοέμβριος
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εθελοντριών κατά την διάρκεια του κριμαϊκού πολέμου
(1853-1856) όταν χιλιάδες γυναίκες, Γαλλίδες και κυρίως
Αγγλίδες, ακολούθησαν τους συζύγους τους στον πόλεμο, χωρίς καμία πρόνοια ή προστασία από το κράτος
τους· το Ανατολικό Ζήτημα· τις σχέσεις και συνεργασίες
της Υψηλής Πύλης με τη Δύση· τη στάση και τη θέση της
υπόδουλης Ελλάδας και της ελεύθερης Ελλάδας απέναντι
στις Μεγάλες Δυνάμεις· τα ήθη και έθιμα και την καθημερινή ζωή των υπόδουλων λαών· την προώθηση των
γυναικείων σπουδών ή της γυναικείας εκπαίδευσης στην
οθωμανική επικράτεια, την ελληνική παιδεία, κ.ά.
Η πλειονότητα των περιηγητριών προβαίνει σε βάσιμες πολιτικές αναλύσεις και ολοκληρωμένες εκτιμήσεις
για την περίπλοκη διεθνή πραγματικότητα και για τις
ανάλογες συμπεριφορές που σηματοδοτούσαν οι εκάστοτε καταστάσεις και τα συμφέροντα μιας χώρας. Οι
περιηγήτριες του 18ου και του 19ου αιώνα επεξεργάζονται
τους διωγμούς, τις καθημερινές άνομες πράξεις και τις
προσβολές που υπέστησαν οι χριστιανοί υπήκοοι της
οθωμανικής επικράτειας. Οι περιηγήτριες του 20ου αιώνα ασχολούνται με την επανάσταση των Νεότουρκων, το
1908, τον Κεμάλ Ατατούρκ, τους διωγμούς των μη-μουσουλμάνων υπηκόων, τον αφανισμό των χριστιανών ή
των μη-μουσουλμάνων της Μικράς Ασίας και του Πόντου,
τη γενοκτονία των Αρμενίων, τη γενοκτονία των Ποντίων,
τη Μικρασιατική Καταστροφή κ.ά. Αναμφισβήτητα, μας
παρέχουν πληροφορίες και στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω έρευνας.
Οι μαρτυρίες των δυτικών περιηγητριών που σχετίζονται με την Κύπρο, τη Μικρά Ασία, τον Πόντο, και άλλες
περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες και για τη θέση των υποτελών λαών.
Ωστόσο, παρατηρείται μία ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση
στις γυναικείες μαρτυρίες για την υποδούλωση εκείνων
που αποκαλούσαν απογόνους των αρχαίων Ελλήνων,
γεγονός που συνέβαλε στο να επικεντρωθεί ο γυναικείος
λόγος στο ελληνικό στοιχείο, σε σύγκριση με τις περιγραφές για άλλους υπόδουλους/υποτελείς λαούς και υπηκόους της οθωμανικής επικράτειας. Εν ολίγοις, οι λόγοι που
ώθησαν τις περιηγήτριες να επικεντρώσουν την προσοχή
τους ή να παρέχουν περισσότερο υλικό -στα έργα τουςγια το ελληνικό στοιχείο, συγκριτικά μ’ άλλους υποτελείς
λαούς, μπορούν να αναζητηθούν στον ευρύτερο ρόλο
που έπαιζε στις κοινωνίες ο απόηχος του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.
«Φιλότιμο», «Παλικαριά», «Πατρίς»
Μολονότι κι άλλοι λαοί αγωνίστηκαν σκληρά για την
εθνική τους ανεξαρτησία, οι περιηγητές αλλά και οι περιηγήτριες, ιδιαίτερα εκείνες του 19ου αιώνα, ήταν επηρεασμένες από τον «Ελληνικό Πυρετό» (Larrabee 1957),
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δηλαδή το μεγάλο φιλελληνικό πνεύμα και ρεύμα της
εποχής τους· τον ρομαντισμό και την εξιδανίκευση που
επικρατούσε για την Ελλάδα, η οποία, κατά την εκτίμησή
τους, υπήρξε η κοιτίδα του πολιτισμού και της δημοκρατίας, ο τόπος των αρχαίων φιλοσόφων, του Ομήρου και
των απογόνων των αρχαίων, οι οποίοι είχαν καταφέρει
μετά από 400 χρόνια δουλείας να διατηρήσουν την εθνική τους ταυτότητα /συνείδηση και να επαναστατήσουν.
Έτσι, ευαισθητοποιημένοι οι Δυτικοί, πέραν της αποστολής μη-κυβερνητικής αγγλικής, γαλλικής και αμερικανικής
οικονομικής βοήθειας στον υπόδουλο ελληνισμό κατά
τη διάρκεια του εθνικο-απελευθερωτικού αγώνα και των
εξεγέρσεων που ακολούθησαν, κατέφταναν και οι ίδιοι,
γυναίκες και άνδρες, σε μεγάλο ποσοστό, για να βοηθήσουν και να συμμετάσχουν στον εθνικο-απελευθερωτικό
αγώνα του ελληνισμού κατά του τουρκικού ζυγού.
Οι περιηγήτριες συγκρίνουν τους Έλληνες με τα αρχαία γλυπτά και υποστηρίζουν ότι πρόκειται για έναν λαό
που έχει κληρονομήσει το κάλλος των αρχαίων προγόνων
του. Πλέκουν το εγκώμιο του κάλλους των Ελληνίδων, παρατηρώντας, μεταξύ άλλων, ότι οι Ελληνίδες διατηρούν
την αρχαία ελληνική ενδυμασία, την επιδεξιότητα στον
αργαλειό όπως αναφέρεται και στα έπη του Ομήρου και
χορεύουν σαν την αρχαία θεά Άρτεμη. Εκτιμούν, επίσης,
ότι οι Έλληνες, σε αντίθεση με τους Τούρκους, σέβονται
το γυναικείο φύλο.
Η διεθνώς διακεκριμένη στην εποχή της συγγραφέας Dora d’Istria (1859, 1863) επικεντρώνει την προσοχή
της στο πατριωτικό και εθνικό πνεύμα των Ελληνίδων, οι
οποίες, όπως σημειώνει, συμμετείχαν ενεργά στον εθνικο-απελευθερωτικό αγώνα και προτιμούσαν να πεθάνουν
παρά να γίνουν σκλάβες των Τούρκων. Στις Σπέτσες η
Dora d’Istria μάς πληροφορεί ότι επισκέφτηκε την οικία
και τους απογόνους της Μπουμπουλίνας. Αναφέρει τις
Σουλιώτισσες, τις γυναίκες του Μεσολογγίου, τις γυναίκες των Κλεφτών και τη Μαντώ Μαυρογένους. Όσον αφορά στις Σουλιώτισσες, η Αγγλίδα περιηγήτρια Frances
Maclellan (στην Κέρκυρα το 1835) δηλώνει ότι «απολάμβανε να διηγείται τις ιστορίες αυτών των γενναίων γυναικών στις Αγγλίδες κυρίες που ζούσαν μέσα στην άνεση
και στην ασφάλεια των σπιτιών τους».
Η Αγγλίδα Fanny Janet Blunt (1878) γράφει: «Θα έλθει
το πλήρωμα του χρόνου που μία έβδομη Μεγάλη Δύναμη
θα αναστηθεί στην Ευρώπη, όταν οι Έλληνες θα κυβερνήσουν ξανά στο Βυζάντιο και η Ευρώπη θα μάθει ότι το
όνομα Έλληνας (Hellenes) είναι ακόμα ιερό».
Η Αμερικανίδα περιηγήτρια Emma Raymond Pitman
(1881) γράφει ότι «επαρχίες της Ελλάδας, ακόμα και
τώρα [το 1881], βρίσκονται κάτω από την καταπίεση ενός
κατακτητή με επακόλουθο να είναι ανυπόμονες και ανή-
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συχες. Η τουρκική καταπίεση είναι αντίθετη με τον ελληνικό πολιτισμό. Τα δύο δεν μπορούν να συνταυτιστούν,
όπως δεν μπορούν να συνταυτιστούν το σκοτάδι και το
φως. Οι σύγχρονοι αναγνώστες, που δεν γνωρίζουν αρχαία ιστορία, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ένα εξαιρετικά μεγάλο τμήμα της Τούρκικης Αυτοκρατορίας κάποτε
ανήκε στην Ελλάδα».
Οι περιηγήτριες επισημαίνουν επανειλημμένα ότι οι
υποτελείς Έλληνες «διψούσαν για βελτίωση», «για μάθηση και γνώση». Περιγράφουν τον υπόδουλο ελληνισμό
ως «την καλύτερη φυλή της Τουρκίας» και ως «ισχυρό
και προοδευτικό λαό» με «ανεπτυγμένο πατριωτισμό».
Διακρίνουν ότι επρόκειτο για έναν «ανυπότακτο λαό», με
ιστορική μνήμη, πατριωτικό πνεύμα και τάση για αντίσταση και εξέγερση, υπογραμμίζοντας κατ’ επανάληψη ότι
όλα τα σφάλματα και ελαττώματα των Ελλήνων οφείλονταν στην κακοδιοίκηση των Τούρκων.
Αναλυτικότερα, μετά από είκοσι χρόνια παραμονής
στις οθωμανικές περιφέρειες, η Fanny Janet Blunt, κόρη
του Άγγλου πρέσβη στη Κωνσταντινούπολη και, αργότερα, σύζυγος του Άγγλου πρέσβη στη Θεσσαλονίκη, παρατηρεί ότι ο ελληνικός λαός είχε κατευθύνει όλες του τις
προσπάθειες στην παιδεία της φυλής του, επισημαίνοντας: «Βελτιώσου και περίμενε υπομονετικά είναι το σύνθημα των Ελλήνων της Τουρκίας… Δεν έχω τίποτα να πω
εδώ για τους κατοίκους της ελεύθερης Ελλάδας (Hellas).
Έχω να διηγηθώ μόνο ό,τι γνωρίζω προσωπικά για το
χαρακτήρα και τη θέση των υπόδουλων Ελλήνων της
Τουρκίας. Εκείνοι, αν και συμμετείχαν στην εθνική προσπάθεια του 1821-1822, μοιράστηκαν λίγους από τους
καρπούς της. Οι Έλληνες της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας
και της Θράκης δεν απέκτησαν την ελευθερία που απέκτησαν οι κάτοικοι της ελεύθερης Ελλάδας και η κατάστασή τους ελάχιστα βελτιώθηκε. … Ο πατριωτισμός είναι
πολύ ανεπτυγμένος στους Έλληνες χωρικούς, οι οποίοι
έχουν απόλυτη συνείδηση του όρου πατρίς (patris) και
διδάσκονται να έχουν κατά νου ότι, πριν από μισό αιώνα,
η ελεύθερη Ελλάς (Hellas) αποτελούσε τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ότι οι κάτοικοί της, όπως και οι
ίδιοι, ήταν υπόδουλοι και χρωστούν την ελευθερία, που
τώρα απολαμβάνουν, στην αυτοθυσία και στην ατομική
τους προσπάθεια» (Blunt 1878: 35-40).
Η Αγγλίδα περιηγήτρια Julia Pardoe (1837) υποστηρίζει ότι «η ζωώδης δύναμη που έχει υποδουλώσει τους
Έλληνες δεν τους έχει υποτάξει. Το ηθικό τους φρόνημα
παραμένει ακμαίο και αμείωτο και είναι αμφίβολο ότι
μπορεί κάποτε να συντριβεί». Όσον αφορά στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, το 1836, η Pardoe εντυπωσιάζεται, όπως παρατηρεί η ίδια, από την πολιτιστική
τους πρόοδο, το πάθος τους, την ανυπότακτη συμπεριφοIούλιος - Νοέμβριος
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ρά τους, την αγάπη τους για τα ταξίδια και την ηθική τους
υπόσταση η οποία δεν τους επέτρεψε να γίνουν θύματα
της ζήλειας. Σημειώνει, επίσης, ότι κάθε Έλληνας είναι
ένας επιδέξιος διπλωμάτης που πάντα ενεργεί εγκαίρως.
Η Αμερικανίδα ιεραπόστολος Mary Briscoe Baldwin,
σε επιστολή της από την Κρήτη το 1866, μας πληροφορεί ότι οι Έλληνες που ήταν υποχρεωμένοι να υφίστανται
την καταπίεση του κατακτητή και ζητούσαν ένωση με την
Ελλάδα, εξεγέρθηκαν κατά της αβάσταχτης καταπίεσης
της τουρκικής κυβέρνησης. Όσον αφορά στους κρυπτοχριστιανούς της Κρήτης, αναφέρει ότι υπήρχαν Έλληνες
χριστιανοί που είχαν αναγκαστεί να εξισλαμιστούν, για
να αποφύγουν τον θάνατο, τη λεηλασία και την τυραννία.
Σχετικά με την επιχειρηματικότητα των Ελλήνων, η
Αγγλίδα περιηγήτρια Emily Beaufort (1861) υποστηρίζει
ότι οι Έλληνες είναι εξαιρετικά εργατικοί και καλοί επιχειρηματίες. Η Blunt (1878) παρατηρεί ότι οι υπόδουλοι
Έλληνες διαθέτουν «επιχειρηματικό και φιλόδοξο πνεύμα», προσθέτοντας ότι έχουν και «φιλότιμο» (filotimo).
Εξάλλου, η Blunt διακρίνει ότι οι Έλληνες εμφανίζουν
«μεγάλη ματαιοδοξία, παλικαριά (palikarism, palikar) και
υπερφίαλη αλαζονεία ... Είναι διακριτικοί, υπερβολικά
ευαίσθητοι, αγαπούν το κέρδος, αλλά δεν είναι τσιγκούνηδες ή φιλάργυροι.» Επισημαίνει, επίσης, ότι ο Έλληνας
βρίσκεται σε κάθε γωνιά της Τουρκίας είτε ως γιατρός είτε
ως δικηγόρος είτε ως δάσκαλος. Σε μικρότερη κλίμακα,
εργάζεται σε κάθε πόλη και χωριό ως μικροέμπορος, κτίστης, ξυλουργός, υποδηματοποιός και μουσικός.
Δεν εξυμνούν τον ελληνισμό όλες οι δυτικές περιηγήτριες· ακόμα και οι φιλελληνίδες αναφέρουν τα «ελαττώματα» των Ελλήνων: περιγράφονται ως «δουλοπρεπείς»,
«ευέλικτοι», και ως το «εγκληματικό» ελληνικό στοιχείο,
με τάση για «αντίσταση και εξέγερση», όπως οι Έλληνες
της Κύπρου που αποτελούν «μόνιμο αγκάθι στο πλευρό
της Αγγλίας» . Παρ’όλα αυτά, οι γυναικείες μαρτυρίες
αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα του φιλελληνικού
ρεύματος της εποχής.
Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να επαναλάβουμε ότι δεν
υπέστη μόνο ο υπόδουλος ελληνισμός τον αποκαλούμενο, από την Αμερικανίδα περιηγήτρια Emma Raymond
Pitman (1881), «εξευτελισμό» και «την απάνθρωπη καταπίεση των Τούρκων». Και άλλοι λαοί υπέστησαν τις
επιπτώσεις της κυριαρχίας των Οθωμανών, όπως οι Αρμένιοι, οι Εβραίοι και οι Τσιγγάνοι. Ενδεικτικά, η περιηγήτρια Maria Guthrie (1802), η οποία ταξίδευε το 1795-1796
σε διάφορες περιοχές του Εύξεινου Πόντου, επισημαίνει
ότι οι τιμωρίες για τους Αρμένιους, τους Εβραίους και
τους Έλληνες ήταν πολύ πιο σκληρές από εκείνες που
επιβάλλονταν από τους Οθωμανούς σε άλλες εθνότητες,
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «για το παραμικρό παΙούλιος - Νοέμβριος
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ράπτωμα ή παράβαση τούς κάρφωναν [κρεμούσαν] από
τα αυτιά».
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ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ
-Μια αδικαιολόγητη ρευστότητα χωρίς τέλοςΤου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Συν/χου εκπ/κου

Οι δεκαετίες που πέρασαν από το ξεκίνημα
της μεταπολίτευσης σημαδεύτηκαν από πολιτικές
πράξεις ή διακηρύξεις με ποικίλες αποχρώσεις
της έννοιας «μεταρρύθμιση». Το φαινόμενο αυτό
έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο και σημείωσε ασυνήθιστη
συχνότητα στους χώρους της Εκπαίδευσης σε
όλες τις βαθμίδες της.
Όπως είναι γνωστό, η όποια μεταρρύθμιση,
βασικός σκοπός της οποίας είναι η μεταβολή του
τρόπου λειτουργίας ενός συστήματος για επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος, κινδυνεύει να παγιδευθεί ως έννοια στα όρια της γενικόλογης θεωρίας ή της πολιτικοκοινωνικής και συντεχνιακής
συνθηματολογίας. Αυτό συμβαίνει κατά κανόνα,
όταν, μετά τη νομοθετική καθιέρωσή της, εφαρμόζεται χωρίς σύστημα και συνέπεια ή περιθωριοποιείται σιωπηρά.
Οδυνηρό δεδομένο για τον τόπο μας είναι
ακόμη και η αυθαίρετη ακύρωσή της ύστερα από
δυναμικές αντιδράσεις-κινητοποιήσεις των παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται η πρακτική
εφαρμογή της.
Οι παραπάνω σκέψεις αποκτούν και πάλι
απροσδόκητη επικαιρότητα μετά τη δραστηριοποίηση των παραγόντων του Υπ. Παιδείας για
προετοιμασία νέας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης
γενικού χαρακτήρα. Η επικαιρότητα αυτή προκαλεί αυτόματα δυσάρεστους και αντιφατικούς προβληματισμούς σε κάθε καλόπιστο άνθρωπο.
Μια νωπή ακόμα μεταρρύθμιση από το πρόσφατο παρελθόν δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει ούτε καν τα πρώτα και διστακτικά βήματά
της… Και η ασύλληπτα κωμικοτραγική προϊστορία της βρίσκεται στο γεγονός ότι θεμελιώθηκε
νομοθετικά με μια ασυνήθιστη πλειοψηφία των
βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου (255)!
Το γεγονός αυτό και μόνο φανερώνει ότι η πολιτική νοοτροπία στον τόπο μας σχετικά με τη λειτουργία του θεσμού της Παιδείας- Εκπαίδευσης
δε διαμορφώνεται ανάλογα με τις ορθολογικές
εκτιμήσεις για εξασφάλιση ποιοτικά και ποσοτικά και σε βάθος χρόνου καλύτερου παιδευτικού
αποτελέσματος.
Υποκινείται κυρίως από πρόσκαιρες παρατα-

ξιακές- πολιτικές σκοπιμότητες με λανθάνουσες
ή φανερές ιδεολογικές αποχρώσεις, ώστε να «θεμελιωθεί» στο κοινό η αναγκαιότητα μιας νέας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.
Για τους λόγους αυτούς έγινε με πανηγυρικούς
τόνους η εξαγγελία συγκρότησης «Επιτροπής
Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία»,
η οποία θα διατυπώσει σοβαρές και ουσιώδεις
προτάσεις για το περιεχόμενο της νέας μεταρρύθμισης. Η επιτροπή αυτή, αν και όταν ολοκληρώσει
το έργο της, θα προσθέσει (σε πρακτική βάση) εκατοντάδες νέες σελίδες, σε, επίσης, πολυσέλιδα πορίσματα προηγούμενων αντίστοιχων Επιτροπών.
Αυτά τα πορίσματα αποτέλεσαν τη βάση προηγούμενων μεταρρυθμίσεων ή «αναπαύονται» στα
συρτάρια των υπουργικών γραφείων.
Στα δεδομένα αυτά ενυπάρχει η δοκιμασία της
ελληνικής Εκπαίδευσης. Είναι χαρακτηριστική η
άποψη του καθηγητή της ιστορίας στο Παν. Αθηνών και προέδρου της προαναφερόμενης Επιτροπής κ. Αντώνη Λιάκου σχετικά με τις μεταρρυθμιστικές περιπέτειες της Εκπαίδευσης: «Στην
εκπαιδευτική μας πολιτική υπάρχει κάτι ανάλογο
του Τριγώνου των Βερμούδων. Καλές ιδέες οι
οποίες χάνονται ή αποδυναμώνονται και εν τέλει
ακυρώνονται πριν καν δοκιμαστούν στην πράξη». (εφημ. «ΤΟ ΒΗΜΑ»,27-12-2015).
Στη συνέχεια του αξιοπρόσεκτου άρθρου με
ουσιώδεις αναλύσεις αλλά και αναδρομές σε
προηγούμενες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
που δυστυχώς τώρα «έχουν εξαφανιστεί όπως τα
καράβια στο Τρίγωνο των Βερμούδων», σημειώνει συμπερασματικά την ακόλουθη θέση: «Ειδικά
στην Εκπαίδευση, οι μεταρρυθμίσεις δε μπορούν
να επιβληθούν αυταρχικά και δεν είναι μόνο ζήτημα αλλαγής νομοθεσίας. Δε μπορούν να πραγματοποιούν χωρίς τη συμφωνία των κοινοτήτων
που την κατοικούν και τη συγκροτούν».
Με όλο το σεβασμό στις θέσεις του ακαδημαϊκού Δασκάλου είναι χρήσιμο να σημειωθούν
κάποιες απλές παρατηρήσεις. Και πρώτα πρώτα όλες οι θεσμικές αλλαγές που καθιερώθηκαν
στη διάρκεια της μεταπολίτευσης με αναμφισβήτητη τήρηση όλων των απαιτήσεων και των καIούλιος - Νοέμβριος
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νόνων της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, είχαν
– και πάντα θα έχουν- σκοπό την εξυπηρέτηση
και αναβάθμιση του γενικού συμφέροντος. Κατά
συνέπεια και οι ειδικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις στην Εκπαίδευση (και στις τρεις βαθμίδες
της) δεν είναι λογικό να δεχτούμε ότι επηρεάστηκαν μονόπλευρα από αυταρχικές πολιτικές απόψεις με χαρακτήρα υποχρεωτικής εφαρμογής
τους στα σχολεία και στα Πανεπιστήμια. Προηγήθηκαν μάλιστα σε όλες τις περιπτώσεις διαδικασίες προγραμματισμένου αλλά και ελευθέρου
διαλόγου(εκτός βέβαια του κοινοβουλευτικού) με
δυναμική συμμετοχή των εκπροσώπων από όλες
τις Κοινότητες που «κατοικούν και συγκροτούν»
την Εκπαίδευση.
Οι οδυνηρές εμπειρίες από τις, κατά κανόνα,
υπερβολικές αρνητικές και παράλογες συμπεριφορές, όσο διαρκούσε κάθε διαλογική διαδικασία, εξασθένιζαν ή ακύρωναν προκαταβολικά
κάθε προσδοκία για μια στοιχειώδη, έστω, κοινή
προσέγγιση σε βασικά ζητήματα. Κυριαρχούσε η
«επαναστατική» απόρριψη κάθε μεταρρυθμιστικής ιδέας, ενώ οι βαθύτερες προθέσεις έμεναν
προσηλωμένες στο παρελθόν. Η ίδια τακτική
σημάδευε τις συμπεριφορές και κατά τη φάση
της αναμενόμενης εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών κανόνων μετά τη νομοθετική καθιέρωσή
τους από τη Βουλή.
Το τελικό αποτέλεσμα των συμπεριφορών αυτών είναι απογοητευτικό. Ακόμη και τα ειδικά μηνύματα κάθε νέου μεταρρυθμιστικού νόμου, που
κατά κανόνα ανταποκρίνονταν θετικά σε υπαρκτές και επίκαιρες εκπαιδευτικές ανάγκες, καταγγέλλονταν με απίστευτη επιπολαιότητα ως αντιδημοκρατικά, αναχρονιστικά, καταπιεστικά. Και
ακολουθούσαν θορυβώδεις ομαδικές αντιδράσεις με απεργίες, πορείες, καταλήψεις σχολείων.
Το πιο παράδοξο και οπισθοδρομικό εντοπίζεται στο μεγάλο..κατόρθωμα της καταδίκης και
απόρριψης του όρου Αξιολόγηση.
Με αυτό το κατόρθωμα επικράτησαν και εδώ
(σιωπηρά, έστω) πολλές παρεξηγήσεις και παρανοήσεις. Αγνοήθηκε ότι κάθε ομαδικά οργανωμένη προσπάθεια για παροχή αγαθών και
καλλιέργεια ψυχοσωματικών δυνάμεων, που
συγκροτούν την ουσία του θεσμού της Εκπαίδευσης, έχει-πρέπει να έχει- καθορισμένους σκοπούς. Και από αυτούς αναμένεται να προκύψουν
συγκεκριμένα αποτελέσματα. Χωρίς, όμως, τη
συντονισμένη και επικουρική παρακολούθηση
Ιούλιος - Νοέμβριος
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καθώς και επιστημονική καθοδήγηση των επιμέρους φορέων, των λειτουργιών σε κάθε βαθμίδα
της Εκπαίδευσης, από εξειδικευμένα επιτελικά
όργανα δεν είναι εξασφαλισμένη η επίτευξη των
αποτελεσμάτων.
Η λογική και αντικειμενική Αξιολόγηση δεν είναι τυπική διαδικασία γραφειοκρατικής μορφής.
Είναι ενέργεια με ουσιαστικό περιεχόμενο που
ενισχύει κάθε ομαδική και ατομική προσπάθεια
για οικοδόμηση πολύμορφου έργου κοινωνικής
σημασίας. Η μακρόχρονη παραμέλησή της σε
όλα τα επίπεδα του οργανισμού της Εκπαίδευσης
δημιούργησε σειρά προβλημάτων στην ποιότητα
και πληρότητα του εκπαιδευτικού έργου.
Σε πολιτικό, μάλιστα, επίπεδο, διαμόρφωσε
συμπεριφορές επιφανειακών εντυπώσεων για
προσωπικές και παραταξιακές σκοπιμότητες και
με εμφανή χαρακτηριστικά λαϊκισμού.
Θα ήταν όμως μονόπλευρη και άδικη μια εξ
ολοκλήρου αρνητική θεώρηση όλων των πεπραγμένων στο χώρο της δημόσιας Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης. Και ο
λόγος είναι, κυρίως, ότι η σιωπηρή, έστω, κοινή
πολιτική αντίληψη των επικρατέστερων πολιτικών
παρατάξεων σε στρατηγικούς στόχους βοήθησε
σημαντικά, ώστε το βασικό αγαθό της Παιδείας
να προσφερθεί σε ευρύτατες κοινωνικές ομάδες.
Από την άλλη μεριά οι κατά καιρούς (και χωρίς
ουσιαστικό περιεχόμενο) ιδεολογικές εξάρσεις
πολλών κομματικών στελεχών σε συνεργασία
με εκπροσώπους του μαχητικού συνδικαλισμού
(κυρίαρχο όπλο του η «επαναστατική» ακινησία)
δημιουργούσαν κατά καιρούς έντονα λειτουργικά
προβλήματα με χαρακτηριστικά αδιεξόδου.
Και κάποιοι Υπουργοί Παιδείας «έπαιρναν
πίσω» τα επίμαχα σημεία της προηγούμενης
μεταρρύθμισης για να προκύψει η αναγκαιότητα
μιας επόμενης.
Η τρέχουσα διαδικασία για μια ακόμη μεταρρύθμιση βρίσκεται στα πρώτα βήματά της.
Αν προβληματιστούν ψύχραιμα και σοβαρά οι
εμπνευστές της πώς θα την προφυλάξουν από
τη μοιραία πορεία προς την κατεύθυνση του Τριγώνου των Βερμούδων, αν και όταν ολοκληρωθεί.
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Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Του ΛΕΩΝΙΔΑ Β. ΚΑΤΣΙΡΑ
PhD, MA, LLM, MPh. Σχολικού Συμβούλου

Περίληψη
Το άρθρο αυτό διαπραγματεύεται τη συμβουλευτική διάσταση του θεσμού του σχολικού συμβούλου και τη συμβουλευτική παρέμβαση που
ασκεί στα σχολεία παιδαγωγικής του ευθύνης. Ο
συμβουλευτικός του ρόλος αναφέρεται σε παρεμβάσεις που ασκεί σε γονείς, μαθητές/τριες, σύλλογο διδασκόντων, συνεργασία με διευθυντή/τρια
του σχολείου του, σε αλλοδαπούς/πρόσφυγες
μαθητές/τριες και σε πολλά άλλα θέματα πέραν
του καθαυτού καθαρά επιστημονικού- γνωστικού
του αντικειμένου.
Εισαγωγή
Αν μελετήσουμε το καθηκοντολόγιο των σχολικών συμβούλων, παρατηρούμε ότι οι σχολικοί
σύμβουλοι «καθοδηγούν τους εκπ/κούς για τον
ορθό τρόπο επικοινωνίας τους με τους γονείς και
τους μαθητές, για την καλή συνεργασία τους ως
μελών του Συλλόγου των Διδασκόντων και καλλιεργούν σ’ αυτούς πνεύμα συλλογικής ευθύνης
για τη λειτουργία του σχολείου» (ΦΕΚ. 1340/1610-02). Επίσης, «έχουν την ευθύνη της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπ/κών…» (Άρθρο 13 του παρ.
νόμου).
Ακόμη, «οργανώνουν συγκεντρώσεις Γονέων
και Κηδεμόνων μαθητών, για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα προβλήματα αγωγής, μάθησης, συμπεριφοράς των μαθητών…» (Άρθρο 12
του παρ. νόμου). Επίσης, «Ενισχύουν κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων
του σχολείου με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Για την επιτυχία του σκοπού αυτού συνεργάζονται με τις μαθητικές κοινότητες… κ.α.».
Η συμβουλευτική διάσταση του έργου
του σχολικού συμβούλου
Βάσει των ανωτέρω και οι σχολικοί σύμβουλοι
πολλές φορές αντιμετωπίζουν καταστάσεις που
χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση, είτε από την
πλευρά των γονέων και καθηγητών/τριών, είτε
από την πλευρά των μαθητών και καθηγητών.
Έρχονται αντιμέτωποι με ποικίλα προβλήματα στο
σχολείο και πολλές φορές καλούνται από τον Διευθυντή του σχολείου είτε από τους εκπαιδευτικούς,
είτε από τους γονείς για να δώσουν λύση, διαπι-

στώνοντας σε πολλές περιπτώσεις έλλειμμα από
την πλευρά των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, είτε εκ μέρους του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Η αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων και
προβλημάτων που παρουσιάζονται στην καθημερινή σχολική πρακτική ανήκει, βέβαια, στα καθήκοντα του εκπαιδευτικού, ο οποίος, πέρα από
τη διδασκαλία και την αξιολόγηση της επίδοσης
των μαθητών, οφείλει να δημιουργήσει µια συμβουλευτική σχέση, είτε µε τους μαθητές του, που
θα οδηγήσει στην ομαλότερη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των αυριανών πολιτών – μαθητών, είτε με
τους γονείς τους. Όμως, λόγω πολλών δυσκολιών
της σχολικής μονάδας και των τριβών που δημιουργούνται μεταξύ των εκπαιδευτικών – μαθητών
και διευθυντή, δεν είναι δυνατή εκ μέρους μιας
μερίδας εκπαιδευτικών να αντιμετωπίσουν αυτές
τις καταστάσεις, οι οποίοι (εκπαιδευτικοί) επιφορτίζονται με το άγχος της διδακτέας και εξεταστέας
ύλης και τα άλλα ποικίλα καθήκοντα ως υπεύθυνοι
τμημάτων και σχολικών εκδηλώσεων.
Εξάλλου, δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε σήμερα την ένταση του αιτήματος των
εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι
οποίοι ζητούν από το εκπαιδευτικό σύστημα να
τους καλύψει στον τομέα αυτό, και η ένταση αυτή
οφείλεται στη συνεχή αλλαγή στη σύλληψη και
εξέλιξη του πολιτισμικού γίγνεσθαι (Κόντης κ.ά,
2014). Έτσι, η συμβουλευτική του σχολικού συμβούλου που καλείται να καλύψει αυτό το κενό
είναι απαραίτητη. Η συμβουλευτική αυτή είναι
μια έννοια δύσκολη στο να προσδιοριστεί, διότι
αφορά μια διαδικασία στην οποία χρησιμοποιείται ένα σύνολο από δεξιότητες και στοχεύει στην
υποστήριξη και διαχείριση διάφορων καταστάσεων. Δεν εφαρμόζεται με την παροχή καθοδηγητικών συμβουλών, αλλά με τη διευκόλυνση του
συμβουλευόμενου με τρόπο που να μην κατευθύνεται, αλλά αντίθετα να αξιοποιεί τις δικές του
δυνατότητες (Δημητρόπουλος 1999).
Συγκεκριμένα, η συμβουλευτική του σχολικού
συμβούλου στους παρακάτω τομείς είναι η εξής:
Α) Συμβουλευτική σε μαθητές/τριες
Η συμβουλευτική στο σχολείο συνίσταται στην
υποστήριξη των μαθητών για προσωπική ανάIούλιος - Νοέμβριος
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πτυξη σε κλίμα εμπιστοσύνης, σεβασμού και διευκόλυνσης, που να προάγει την αποτελεσματική
μάθηση, διδασκαλία, ομαλή συμβίωση όλων των
εμπλεκομένων μερών στην εκπαιδευτική διαδικασία (Μυλωνά- Καλαβά, 2001, σ. 31 επ). Η συμβουλευτική σε μαθητές/τριες συνίσταται, κυρίως
σε διάφορα θέματα που άπτονται του σχολικού
περιβάλλοντος, είτε της ιδίας προσωπικότητας
και ανάπτυξης του μαθητή, προκειμένου αυτοί
να καταστούν ικανοί για ενεργή συμμετοχή στους
διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής. Πολλές
φορές ο σχολικός σύμβουλος φέρνει σε επαφή
τους μαθητές με ΚΕ.ΣΥ.Π., μέσω της ατομικής/
ομαδικής Συμβουλευτικής παρέμβασης και έτσι,
βοηθιούνται οι μαθητές να αντιμετωπίσουν κατά
το μέγιστο δυνατό τρόπο τα προβλήματα που
τους απασχολούν, είτε αυτά είναι επαγγελματικά,
είτε αφορούν θέματα σπουδών, είτε είναι προσωπικής/ οικογενειακής φύσης.
Η συμβουλευτική αυτή παρέμβαση του σχολικού συμβούλου μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές
να αξιολογήσουν τις πληροφορίες και να τις αξιοποιήσουν, ώστε να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα. Ακόμη, μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά
στην καλή διαχείριση των ψυχολογικών θεμάτων.
Εάν οι δυσκολίες εντοπισθούν έγκαιρα, ο σχολικός
Σύμβουλος σε συνεργασία με τον σχολικό ψυχολόγο και τον σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, μπορεί να κάνει σχεδιασμό, σε συνεργασία με τον Συμβουλευόμενο, για την υπέρβαση
μιας κρίσης ή ακόμα και να προβεί σε παραπομπή του Συμβουλευόμενου σε κάποιον ειδικό, εάν
το κρίνει αναγκαίο σε συνεργασία βέβαια με τους
γονείς του παιδιού, πράγμα το οποίο μπορεί να
βοηθήσει ώστε κάποιες ενδεχόμενες ψυχικές διαταραχές των παιδιών να αποφευχθούν.
Τα θέματα που έχουν απασχολήσει τον σχολικό σύμβουλο, όσον αφορά τους μαθητές είναι
τα εξής:
1. Η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
2. Η τιμωρία των μαθητών για θέματα αταξιών
και παραβάσεων.
3. Οι μαθησιακές δυσκολίες (Τζουριάδου, Μ.
1979, Πόρποδας, Κ. 1981)
4. Η επαγγελματική τους σταδιοδρομία και
προβλήματα επικοινωνίας των μαθητών με τους
γονείς τους. Ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός παίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία
ζωής του ατόμου, αφού καθορίζει ουσιαστικά το
επαγγελματικό του μέλλον. Μια τυχόν λανθασμένη απόφαση θα οδηγήσει το άτομο σε επικίνδυνα
Ιούλιος - Νοέμβριος
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και δύσκολα μονοπάτια, ενώ η σωστή απόφαση
θα το οδηγήσει στην επαγγελματική επιτυχία.
Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί η συμβουλευτική σταδιοδρομίας, είναι ένας κλάδος της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, ο οποίος ασχολείται με τους
τρόπους, τις μεθόδους και τις διαδικασίες, με τις
οποίες μπορούν να υποστηριχτούν τα άτομα κάθε
ηλικίας, προκειμένου να διαχειριστούν με επιτυχία τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις επιλογές
της επαγγελματικής τους ζωής, αξιοποιώντας το
δυναμικό τους (Κασσωτάκης, Μ., 2004).
5. Η καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού
(Bulling), κ.τ.λ. Η Συμβουλευτική (Consulting),
που εφαρμόζεται σ’ αυτή την περίπτωση, είναι η
επιστημονική βοήθεια και στήριξη που δίνεται στα
άτομα, ώστε να αναπτύξουν το δυναμικό τους, να
αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις δυσκολίες, να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους άλλους, να
νιώθουν ικανοί να τα καταφέρουν, ολοκληρωμένοι και ικανοποιημένοι στην καθημερινή τους ζωή
(Herr, Cramer, 1996, (Isaacson & Brown, 2000).
Β) Συμβουλευτική σε εκπαιδευτικούς
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν βοηθήθηκαν, ίσως ποτέ, να σκύψουν και να αφουγκραστούν τον εαυτό τους, να τον εξερευνήσουν και να
τον αναπτύξουν. ∆εν έχουν βοηθηθεί, ούτε μέσα
από την προηγούμενη παιδεία τους, ούτε από τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα που αποφοίτησαν, ώστε
να δουλέψουν τον εαυτό τους, να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και κοινωνικές δεξιότητες,
που να είναι χρήσιμες στο εργασιακό του περιβάλλον. Ο εκπαιδευτικός καλείται να διαδραματίσει έναν ρόλο με συγκεκριμένες απαιτήσεις οι
οποίες συνεχώς εξελίσσονται και μεταβάλλονται
με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται και ο ρόλος του
εκπαιδευτικού στο σημερινό σχολείο (Ντούσκας,
2007, Δημητρόπουλος, 2005).
Στις συναντήσεις που πραγματοποιούν οι
σχολικοί σύμβουλοι με τους εκπαιδευτικούς, είτε
με τη μορφή των επιμορφωτικών σεμιναρίων,
είτε των κατά τόπους παιδαγωγικές ανά μονάδα
ή ομάδα σχολείων συναντήσεων, διαπιστώνουμε
ότι ο ενθουσιώδης εκπαιδευτικός με την επιστημονική του συγκρότηση, το πάθος και το μεράκι
του ενημερώνεται και αξιολογεί δυναμικά τα νέα
δεδομένα και υιοθετεί τρόπους πρακτικής εφαρμογής τους, προκειμένου να επηρεάσει θετικά,
όχι μόνο τη μάθηση και αγωγή του μαθητή, αλλά
και τη μελλοντική του εξέλιξη και πορεία. Ένας
εκπαιδευτικός, για να επιτύχει στην πολυρολική
αυτή αποστολή, οφείλει να έχει συναίσθηση του
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ρόλου και του έργου του, να αγαπά το επάγγελμά του, να είναι επιστημονικά καταρτισμένος, να
σέβεται την προσωπικότητα του κάθε παιδιού
(Ντούσκας, 2005). Κύριο χαρακτηριστικό του
πρέπει να είναι η ευγένεια, η υπομονή και η επιμονή, η καταδεκτικότητα, η ειλικρίνεια και κυρίως
ο σεβασμός στα δικαιώματα του παιδιού και γενικότερα η αγάπη προς το παιδί.
Τα θέματα που εστιάζεται η συμβουλευτική
του σχολικού συμβούλου σε εκπαιδευτικούς είναι, κυρίως, τα εξής:
1. Κατευθύνσεις σε θέματα διδακτικής και επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης και
προσέγγισης των μαθητών/τριών.
2. Σε θέματα επαγγελματικής εξουθένωσης
(Kyriacou & Sutcliffe, 1978, p. 159). Οι εκπαιδευτικοί γενικώς που πάσχουν από επαγγελματική
εξουθένωση διακατέχονται από μειωμένο ενθουσιασμό, αισθάνονται ατονία, χάνουν το χιούμορ
τους, Παρουσιάζουν δυσκολίες συγκέντρωσης
προσοχής και χαρακτηρίζονται από χαμηλή αυτοπεποίθηση (McGee κ.ά., 1990). Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον ψυχαναλυτή Freudenberger για να χαρακτηρίσει τον
κορεσμό ή την εξάντληση από το επάγγελμα.
(Freudenberger, 1975, σ. 73 επ).
3. Σε θέματα προσέγγισης των μαθητών/τριών
4. Προβλήματα οικογενειακά και προσωπικά
που επηρεάζουν την παιδαγωγική πρακτική του
εκπαιδευτικού, όπως και θέματα επαγγελματικής
ανάπτυξης (Αθανασούλα – Ρέππα, κ.ά, 1999).
5. Σε θέματα σχέσεων με τη διεύθυνση του
σχολείου και τους άλλους συναδέλφους.
6. Σε θέματα σχέσεων με τους γονείς των μαθητών/τριών. Κλπ. Έτσι, ο σχολικός σύμβουλος,
σε συνεργασία με τον αρμόδιο εκπαιδευτικό, καλείται να κάνει προσεκτικά κάποια βήματα. Αρχικά καλείται να προσδιορίσει το πρόβλημα και στη
συνέχεια να διερευνήσει τις εναλλακτικές λύσεις.
Κατόπιν πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξει την
καλύτερη λύση και να την εφαρμόσει αποτελεσματικά. Τέλος, οφείλει να μπορεί να αξιολογήσει τα
αποτελέσματα της λήψης αυτής της απόφασης.
7. Προγραμματισμός, οργάνωση και η διδασκαλία Επιμορφωτικών σεμιναρίων.
Επιπλέον, η συμβουλευτική µε τους στόχους
και τις αρχές που τη διέπουν, όταν είναι ουσιαστικές, γίνονται τρόπος ζωής για το σύμβουλο, ο
οποίος µε τη στάση και τη φιλοσοφία του διευκολύνει και ευνοεί την προσωπική ανάπτυξη των
συναδέλφων του (Νelson-Jones, 2003). Η βασική
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εκπαίδευση και η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών πρέπει να υπηρετεί την επαγγελματική τους ανάπτυξη και να στοχεύει στη ενίσχυση και στήριξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας (Παπασάββας, ΠΕΚ Πατρών, 2014) και
εφιστά την προσοχή των εκπαιδευτικών στο ότι
«Οι μαθητές αντιλαμβάνονται και διαισθάνονται
τη σιγουριά του εκπαιδευτικού και ενισχύεται η
αυτοπεποίθησή τους ότι με τη βοήθεια και καθοδήγησή του θα υπερνικήσουν τις δυσχέρειες…»
(Γιαννούλης, 1980, σ. 220).
Κατά αυτόν τον τρόπο, ο εκπαιδευτικός με την
ωριμότητα, την επιστημονική κατάρτιση, την ευστροφία, την ευελιξία, την εκτίμηση, την κατανόηση, την αγάπη θα διαμορφώσει ένα άριστο νοητικό και συναισθηματικό περιβάλλον, μια ιδανική
και δημιουργική παιδαγωγική ατμόσφαιρα (Ντούσκας, σ. 101), με αποτέλεσμα «τη στήριξη, την
ενδυνάμωση, την εμψύχωση και τη θωράκιση
των μαθητών µε θάρρος, τόλμη, αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση». Αυτά αποτελούν τους
στόχους της Σχολικής Συμβουλευτικής και θέτουν το πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχονται
στην εκπαίδευση (Μπρούζος & Ράπτη, 2001α,
Thompson et al, 2004).
Γ) Συμβουλευτική σε γονείς/κηδεμόνες
των μαθητών.
Η Συμβουλευτική Γονέων αποτελεί συμβουλευτική παρέμβαση του σχολικού συμβούλου, η
οποία στοχεύει στην ενημέρωση και την υποστήριξη των γονέων, προκειμένου να προλάβουν ή
να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά προβλήματα, που προκύπτουν σχετικά με την ανάπτυξη
και τη συμπεριφορά των παιδιών τους, καθώς
επίσης, και στη μεταξύ γονέων και παιδιών σχέση. Ο σχολικός Σύμβουλος οφείλει να αντιμετωπίζει τους ενδιαφερόμενους γονείς ως άτομα που
έχουν προβλήματα και ταυτόχρονα τους σέβεται,
χωρίς να κρίνει και να κατακρίνει την προηγούμενη συμπεριφορά τους και είναι σημαντικό να
προσέχει τον τρόπο που διατυπώνει ορισμένες
έννοιες, ώστε να μην χρησιμοποιεί «ταμπέλες»,
οι οποίες δεν βοηθούν, ούτε το άτομο, ούτε τη
συμβουλευτική σχέση (Searight et al, 1988, σσ.
28-45).
Η συμβουλευτική γονέων, που καλείται ο σχολικός σύμβουλος να εφαρμόσει, έχει στόχο να ενδυναμώσει το ρόλο κάθε γονέα, ώστε ο ίδιος να
είναι σε θέση να βοηθήσει το παιδί να ωριμάσει
συναισθηματικά και να αυτονομηθεί (Μαλικιώση
– Λοϊζου Μ. 1999).
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Η συνεργασία, όμως, σχολείου και γονέων δεν
είναι πάντα εφικτή, γιατί οι συνθήκες ζωής έχουν
αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες και απαιτούν από
το γονέα περισσότερη ανάλωση χρόνου στον καθημερινό βιοπορισμό, σε βάρος της συμμετοχής
του στη διαμόρφωση της σχολικής προόδου και
του χαρακτήρα των παιδιού τους. Έτσι, πολλοί
γονείς, κυρίως από τα χαμηλότερα οικονομικά
στρώματα, αδυνατούν να βοηθήσουν το παιδί
τους, και έτσι δίνουν στο σχολείο την εντύπωση
ότι αδιαφορούν για την εκπαίδευση και αγωγή
του παιδιού τους.
Αυτές οι ατομικές συναντήσεις που πραγματοποιούν οι σχολικοί σύμβουλοι με τους γονείς
έχουν προληπτικό χαρακτήρα και απευθύνονται
σε γονείς παιδιών. Τα συχνότερα ζητήματα που
αναφέρονται στη Συμβουλευτική Γονέων είναι:
ανυπακοή, μαθησιακές δυσκολίες, αυτοπεποίθηση παιδιού, εφηβεία, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, οικογένεια και σχολείο, επικοινωνία μέσα
στην οικογένεια, προβλήματα συμπεριφοράς,
σωστή διατροφή, επιθετικότητα (Platsidou, M. &
Daniilidou, A. 2016). Ο εκπαιδευτικός και ο σχολικός σύμβουλος γίνεται συνερευνητής και συνεργάτης και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα
συνεργασίας, ενθάρρυνσης, αυτενέργειας για το
κοινό καλό» (Θειακούλης, 1994, σ. 63). Καλό θα
ήταν να βρουν –μέσα από τη συζήτησή τους με
το παιδί– μια ευχάριστη δραστηριότητα και να αλληλοεπιδρούν (psychologos, 2014).
Η συμβουλευτική γονέων και κηδεμόνων
εστιάζεται, ενδεικτικά, σε θέματα:
1. Θέματα σχέσεων με τα παιδιά τους.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες γονέων. Αυτοί που
αποδέχονται το παιδί τους και αυτοί που το απορρίπτουν εν αγνοία τους. Η αποδοχή του παιδιού
αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα για την ανάπτυξη ενός ψυχικά και σωματικά υγιούς ατόμου.
Οι γονείς που αποδέχονται τα παιδιά τους είναι
φιλικοί και στοργικοί μαζί τους. Σε σύγκριση με
τους απορριπτικούς γονείς, δείχνουν την αγάπη
τους προς το παιδί περισσότερο, το ενισχύουν
και το επιδοκιμάζουν ψυχολογικά πολύ περισσότερο και ευχαριστιούνται από την συντροφιά
του, δείχνουν κατανόηση για τα σφάλματα και τις
δυσκολίες του παιδιού τους, ενώ οι απορριπτικοί
γονείς δείχνουν λιγότερο τη στοργή τους προς τα
παιδιά, τα αμείβουν λιγότερο, κάνουν συχνή κριτική και μεγαλοποιούν τα λάθη των παιδιών τους
και δείχνουν επιλεκτική προσοχή στα σφάλματα
και τις ατέλειες του παιδιού. Έχει αποδειχτεί ότι
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η απόρριψη του παιδιού προκαλεί ανασφάλεια,
χαμηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη εμπιστοσύνης και
οδηγεί στο να βιώνει το παιδί ματαίωση, θυμό
και φόβο (Περάκη, 2014). Στην εφηβική ηλικία τα
πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο.
2. Θέματα που αφορούν την επαγγελματική
εξέλιξη και σταδιοδρομία των παιδιών τους (Λιάντας, 1996, Miller, J., 2006).
3. Θέματα που άπτονται της ψυχοσωματικής
ανάπτυξης, της εφηβείας και της ψυχολογικής
στήριξής τους για να αναπτυχθούν σε ώριμοι και
υπεύθυνοι πολίτες της κοινωνίας μας.
4. Θέματα που άπτονται της σχέσης τους με
τους εκπαιδευτικούς και το Διευθυντή του σχολείου.
5. Θέματα που έχουν σχέση με τις δυσκολίες μάθησης του παιδιού τους. Όσον αφορά τις
σχέσεις του εκπαιδευτικού με τους γονείς μαθητών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες,
πρέπει να είναι άριστες, διότι έτσι μαθησιακές δυσκολίες απογοητεύουν τους γονείς και τα παιδιά
τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο σύμβουλος, σε
συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης, πρέπει να ξεκινήσει την συμβουλευτική παρέμβασή
του με την ενημέρωσή του από τα θετικά σημεία
της προσωπικότητας του παιδιού, τις ικανότητες
του και τα προσόντα του και μετά θα προχωρήσει στη δυσκολία που αντιμετωπίζει το παιδί τους
(Γκατζέλια, 2014).
Σε περίπτωση που ο σύμβουλος διαπιστώσει
ότι το παιδί ή ο έφηβος θα χρειαστεί να παραπεμφθεί σε έναν ψυχολόγο, θα ενημερώσει του
γονείς του μαθητή/τριας για την αντιμετώπιση και
παραπομπή του παιδιού σε ειδικό. Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων προϋποθέτει τη συνεχή συνεργασία
όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία (McLaughlin, 1999, σ. 13).
6. Θέματα διαχείρισης συγκρούσεων.
Μερικά παιδιά δεν έχουν τις κοινωνικές δεξιότητες που έχουν άλλα, και έτσι, απομακρύνονται
και περιθωριοποιούνται. Για το λόγο αυτό, καταφεύγουν στο σχολείο να συζητήσουν το θέμα. Ο
φόρτος όμως, εργασίας των εκπαιδευτικών και
του διευθυντή της σχολικής μονάδας, τους αναγκάζει να απευθυνθούν στο σχολικό σύμβουλο,
προκειμένου να συζητήσουν το πρόβλημά του
παιδιού τους, που τους απασχολεί. Όμως, για
να πραγματοποιηθεί μια καλή συμβουλευτική
σχέση, είναι απαραίτητο οι γονείς να νιώσουν
ασφαλείς απέναντι στον εκπαιδευτικό, προκει-
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μένου να τον εμπιστεύονται, να κατανοήσουν και
να αποδεχτούν τις δυσκολίες των παιδιών τους
για να δεχτούν να συμμετάσχουν σε κάθε σχετική
υποστηρικτική δραστηριότητα, που τυχόν προτείνει ο σχολικός σύμβουλος σε συνεργασία με τον
εκπαιδευτικό της τάξης. Έτσι, ο εκπαιδευτικός, σε
συνεργασία με τον σχολικό σύμβουλο, χτίζει μια
σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αποδοχής με
τους γονείς (Ντούσκας, σ. 104 κ. επ.).
Πολλές φορές είναι ανάγκη να προτρέψει ο
σχολικός σύμβουλος σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης τον συμβουλευόμενο (μαθητή) σε κάποιον ειδικό, προκειμένου ο ειδικός
να εντοπίσει τις μαθησιακές και ψυχοκοινωνικές/
ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες και αυτό θα επιτευχθεί με την απαραίτητη συνεργασία των γονέων του μαθητή/τριας.
Ο σχολικός σύμβουλος με την επικοινωνία
που θα έχει με τους γονείς, θα τους επισημάνει
ότι πρέπει να μάθουν να αποκρυπτογραφούν τη
συμπεριφορά των παιδιών και σ’ αυτό θα τους
βοηθήσει οι συναντήσεις που μπορούν να πραγματοποιήσουν με τον εκπαιδευτικό ή το σχολικό
σύμβουλο παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου
που φοιτά το παιδί τους. Η Συμβουλευτική Γονέων βοηθά τους γονείς να αντιληφθούν καλύτερα
τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις των παιδιών
τους, προκειμένου να μπορέσουν να τα στηρίξουν τόσο σε συναισθηματικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Δ) Συμβουλευτική σε παλιννοστούντες
και αλλοδαπούς μαθητές.
Σε µια πολυπολιτισμική πλέον κοινωνία, κανείς δε θα μπορούσε να αμφισβητήσει την αναγκαιότητα της συμβουλευτικής και στις ομάδες
που αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης, όπως
και την αναγκαιότητα της ειδικής εκπαίδευσης
και εξειδίκευσης συμβούλων και εκπαιδευτικών
σε πολυπολιτισμικά θέματα (Καλούρη, 2009, σσ.
8-17). Για το λόγο αυτό, απαιτείται εξειδικευμένο
εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο με την εποπτεία του σχολικού συμβούλου, προσφέρει μεγαλύτερη συμβουλευτική υποστήριξη στους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές σε σχέση
με τους γηγενείς μαθητές, κυρίως, λόγω των
προβλημάτων ένταξης και προσαρμογής τους σε
ένα πολιτισμικά διαφορετικό περιβάλλον (Παπακωνσταντινοπούλου, 2011). Παρουσιάζεται αναγκαία η γενικότερη συμβουλευτική εκπαίδευση
σε θέματα μετανάστευσης, προσφυγιάς, ασύλου,
όλων όσων θεσμικά εμπλέκονται στο θέμα. Το
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ζήτημα όμως, είναι, κατά πόσο οι πρόσφυγες,
οι μετανάστες ή οι αιτούντες άσυλο μπορούν να
παρακολουθήσουν τέτοιου είδους προγράμματα,
όσο καινοτομικά και χρήσιμα κι αν παρουσιάζονται, όταν αντιμετωπίζουν καθημερινά τεράστια
προβλήματα, προβλήματα ακόμη και επιβίωσης
(Καλούρη, 2009, Δημητροπούλου κ. ά, 2008) τα
οποία δεν μπορεί μόνος του σχολικός σύμβουλος
να τα αντιμετωπίσει. Για το λόγο αυτό απαιτείται
μια άλλη παρέμβαση πιο δυναμική σε συνεργασία με την Πολιτεία και άλλων εμπλεκομένων με
την εκπαίδευση φορέων.
Ε) Συμβουλευτική στο Σύλλογο
Διδασκόντων του σχολείου
και το Διευθυντή του σχολείου.
Ο Σαΐτης αναφέρει ότι ο διευθυντής πρέπει να
διαθέτει την «επαγγελματική και την αντιληπτική
ικανότητα, και την ικανότητα του συνεργάζεσθαι»
(Σαΐτης, 2005, σ. 250 επ.), με τους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Από την άλλη πλευρά,
ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων οφείλει να
συμπαρίσταται και να στηρίζει το εκπαιδευτικό
έργο της σχολικής μονάδας και παράλληλα να
οργανώνει επιμορφώσεις των μελών του σε συνεργασία με τον σχολικό σύμβουλο για θέματα
αγωγής και συμπεριφοράς των μαθητών, ώστε
ευαισθητοποιούμενοι να συμβάλλουν στην αποτελεσματική αγωγή των παιδιών, ημεδαπών και
αλλοδαπών. Ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι ο
«ακρογωνιαίος λίθος της συμμετοχικής διοίκησης, που με την δυναμική του, επιτυγχάνει ένα
σύστημα αποκέντρωσης της διοίκησης (Κόντης,
κ. ά., 2014), όμως, η συμβουλευτική διάσταση
του σχολικού Συμβούλου διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο και λειτουργεί ως ενοποιητικό στοιχείο
στο σχολείο παιδαγωγικής του ευθύνης.
Η συμβουλευτική συνεισφορά του σχολικού
συμβούλου αφορά, κυρίως, θέματα, όπως:
1. Θέματα που αφορούν την ψυχοκοινωνική
κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων,
με τη δυνατότητα εντοπισμού, ψυχολογικής παρέμβασης και παραπομπής μαθητών/τριών που
χρήζουν ιδιαίτερης ψυχολογικής αντιμετώπισης.
2. Υποστήριξη των προγραμμάτων ψυχικής υγείας των σχολικών μονάδων της περιοχής
αρμοδιότητάς των σχολικών συμβούλων, σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους αγωγής υγείας,
σχολικούς ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς, πολλοί των οποίων έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και
δεξιότητες χειρισμού και αντιμετώπισης τέτοιων
περιπτώσεων. Ο Σχολικός Σύμβουλος, ο ΔιευθυIούλιος - Νοέμβριος
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ντής Εκπαίδευσης, ο Περιφερειακός Διευθυντής
και ο Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης συνεργάζονται με τη σχολική
μονάδα για την αντιμετώπιση και αποτελεσματική παρέμβαση των εκάστοτε αναφυομένων προβλημάτων.
Ο σχολικός σύμβουλος, ακόμη, θα πρέπει να
επισημάνει στους εκπαιδευτικούς ότι η κινητοποίηση των αδύνατων μαθητών θα συμβάλλει στη
μεταστροφή της διάθεσης και των κινήτρων των
μαθητών που υστερούν από τους άλλους μαθητές στη συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία
του σχολείου (Τζουριάδου, ΥΠΕΠΘ, Π.Ι., σ. 52,
Τζουριάδου, 1979).
Συμπεράσματα – Προτάσεις
Γενικά μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι σχολικοί σύμβουλοι στο σχολείο επιβάλλεται να αναζητούν τρόπους, που να προκαλούν και υποστηρίζουν τα παιδιά στη επικοινωνία, να εδραιώνουν
θετικές σχέσεις μεταξύ των παιδιών και ανάμεσα
στα παιδιά και τους ενηλίκους, μέσω προγραμμάτων συναισθηματικής αγωγής και καινοτόμων
προσεγγίσεων στη συμβουλευτική. (ΜπρούζοςΡάπτη, 2014), καθώς στις σχέσεις παιδιών εκπαιδευτικών, συνομηλίκων και οικογένειας. Είναι
ο κρίκος εκείνος που συνδέει το σχολείο με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, είναι το κανάλι εκείνο που
μεταφέρει δια ζώσης και εγγράφως τα εκάστοτε
προβλήματα που αναφύονται στα σχολεία παιδαγωγικής του ευθύνης μετά από διαβούλευση
και διαμεσολάβηση με τα μέλη της εκπαιδευτικής
μονάδας.
Ευχόμαστε η σχολική συμβουλευτική να εφαρμοστεί στην πράξη σ’ όλες τις σχολικές μονάδες,
διότι είναι καθήκον των αρμοδίων σχολικών συμβούλων, των εκπαιδευτικών και γενικότερα της
σχολικής μονάδας.
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ΛΕΞΙΚΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Γράφει: ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Φιλόλογος - Επίτ. Σχολικός Σύμβουλος

ΥΠΑΡΞΙΣΜΟΣ
Φιλοσοφική θεωρία, σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος αποτελεί μοναδική και ανεπανάληπτη ύπαρξη.
Ετυμολ. Νεολογισμός που προέρχεται από το ουσ.
ύπαρξη.(Υπό+άρχω: κάνω αρχή, έρχομαι στο φως, που
γενικότερα σημαίνει: υπόσταση, οντότητα, αυθυπαρξία).
Υπαρξισμός στη Γαλλική γλώσσα αποδίδεται με τον
όρο existentialismus. Με τον όρο ύπαρξη δεν εννοεί ο
υπαρξισμός την φιλοσοφική κατηγορία, η οποία αναφέρεται στην πραγματική υπόσταση των αντικειμανικών
υφισταμένων όντων. Ο υπαρξισμός περιορίζει το περιεχόμενο του φιλολογικού ορίου ύπαρξη και αποδίδει αυτόν
μόνον στον άνθρωπο ως συγκεκριμένη προσωπικότητα.
Ύπαρξη είναι ο άνθρωπος, εφόσον λαμβάνει φροντίδα για την παρουσία του στον κόσμο και κατανοεί τις
δυνατότητές του. Αν δεν έχει την αποφασιστηκότητα και
το θάρρος να αναλάβει την πραγματοποίηση των σχέσεών του προς τους άλλους δεν είναι άξιος να ονομασθεί
ύπαρξη, μειώνοντας δηλαδή το επίπεδο της βιολογικής
ύπαρξης». (Β. Γεωργούλης, διανοούμενος φιλόσοφος).
‘Αλλα γενικά γνωρίσματα: Τον όρο υπαρξισμός χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ο Δανός φιλόσοφος και
Θεολόγος Κίγκεργκαρντ (Kirkegard 1818-1855). Ο υπαρξισμός εξακολουθεί να δέχεται τον άνθρωπο ως ύπαρξη,
καθόσον η παρουσία του είναι αισθητή μέσα στην κοινωνία. Έχει συνείδηση των δυνατοτήτων του, τις οποίες
προσπαθεί να πραγματοποιήσει. Αντίθετα, αν ο άνθρωπος δεν έχει αποφασιστικότητα και θάρρος για δράση
δεν μπορεί να θεωρηθεί ύπαρξη. Στην περίπτωση αυτή
υποβαθμίζεται γιατί εντάσσεται σε χαμηλότερη κλίμακα,
τη βιολογική. Αναλυτικότερα, η υπαρξιακή φιλοσοφία εξετάζει τον άνθρωπο ως φυσικοχημικό οργανισμό, όπως οι
θετικές επιστήμες.
Γενικά η θεωρία του Υπαρξισμού απλώθηκε στην
Ευρώπη μετά τη λήξη του Β’Παγκ. Πολέμου επειδή ανταποκρινόταν στις ανάγκες των ανθρώπων που είχαν δοκιμάσει άπειρες φορές ακόμη και ηθικές καταστροφές.
Οι ιδέες του βρήκαν απήχηση σε φιλοσοφικούς κύκλους
αλλά και κατώτερα λαϊκά στρώματα. Υποστηρίχθηκε, δηλαδή πως η μόνη πραγματικότητα είναι η ίδια η ύπαρξη,

η αυθυπαρξία. Με βάση την άποψη αυτή πρέπει το άτομο
να διαμορφώσει τη ζωή του. Έχει την ελευθερία της επιλογής, μιας ελευθερίας, όμως που επιβάλλεται. «Είμαστε
καταδικασμένοι να είμαστε ελεύθεροι», τόνισε ο Σαρτρ.
Επομένως ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι παθητικός
και άβουλος αλλά να παίρνει θέσει και να δρα.
Οι σπουδαιότερες θεωρίες
για τον υπαρξισμό:
Το φιλοσοφικό ρεύμα του υπαρξισμού ακολούθησε
τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις: α) την πρώτη κατεύθυνση αποτελεί ο κλάδος του αθεϊστικού και μηδενικού
υπαρξισμού, με εκπρόσωπο τον Γάλλο Φιλόσοφο Ζαν
Πωλ Σαρτρ (1905-1980). Το πνεύμα του μηδενιστικού
υπαρξισμού εκφράζει ο Σαρτρ τονίζοντας πως «η ύπαρξη
τυχαία και άσκοπη μέσα σ’έναν κόσμο χωρίς νόημα πηγάζει από το μηδέν και καταλήγει στο μηδέν. Σύμφωνα με
τον ίδιο η ύπαρξη χαρακτηρίζεται από απόλυτη ελευθερία
και δέσμευση προχωρώντας συνεχώς προς νέες δυνατότητες, αλλά μηδενίζοντας συγχρόνως κάθε κατάστασή
της, αφού όταν έρθει η νέα χρονική στιγμή, η ύπαρξη δεν
είναι ίδια με την προηγούμενη. Ο μηδενικός υπαρξισμός
υπήρξε η αιτία να δυσφημιστεί παγκόσμια ο υπαρξισμός
και να ταυτιστεί στη συνείδηση του μέσου ανθρώπου η
λέξη υπαρξισμός με την αθεϊα και το μηδενισμό.
Β) τη δεύτερη κατεύθυνση αποτελεί ο κλάδος του Χριστιανικού υπαρξισμού με εκπροσώπους τους Μπέρντιεφ
(1874-1948), τον Γιάσπερς (1883-1969), τον Ορτέγκα
(1883-1955). Πρόδρομος του χριστιανικού υπαρξισμού
υπήρξε ο Δανός φιλόσοφος και Θεολόγος Σερέν Κίρκεγκαρντ (1813-1855). Είναι ο πρώτος που χρησιμοποίησε
τους όρους «ύπαρξη», «υπαρξιακός», «υπαρκτικός». Ο
χριστιανικός υπαρξισμός απομακρύνθηκε από την παραδοσιακή φιλοσοφία, την Εγελιανή (και κατέστησε μοναδικό κέντρο του φιλοσοφικού στοχασμού την ατομική
ύπαρξη, η οποία έχει προτεραιότητα έναντι της ουσίας.
Όσον αφορά τη στάση του ανθρώπου απέναντι στον
Θεό ο χριστιανικός υπαρξισμός πιστεύει ότι ανάμεσα
στον άνθρωπο και στο Θεό δεν υπάρχει λογική σχέση,
αλλά μια αντίφαση την οποία υπερπηδά ο άνθρωπος με
Iούλιος - Νοέμβριος

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ

την πίστη του. Τελικά δέχεται πως ο άνθρωπος είναι μια
δραματική ύπαρξη που νιώθει την ανάγκη της προσωπικής επαφής με τον Θεό, μέσω της αγάπης και ελπίζει στην
αθανασία.
Γ) Την τρίτη κατεύθυνση εκπροσωπεί ο Γερμανός φιλόσοφος Χαϊντεγκερ (1889-1976), ο οποίος υποστήριξε
πως ο καθορισμός της πραγματικότητος ξεκινά από την
ίδια τη διερεύνηση της ανθρώπινης υπόστασης (το «Είναι»). Θεώρησε επίσης ότι η ύπαρξη είναι ένα διαρκές
γίγνεσθαι.
Η δύναμη που ενοποιεί τις συνεχείς μεταπτώσεις της
ανθρώπινης ύπαρξης είναι η χρονικότητα. Χάρη στη χρονικότητα η ανθρώπινη ύπαρξη αντιλαμβάνεται τον εαυτό
της ως αδιάσπαστη ενότητα, από τη γέννηση ως το θάνατό της. Επειδή όμως η ζωή έχει ένα τελικό όριο, ο άνθρω-
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πος να δώσει αξία και νόημα.
Η αξιολόγηση του υπαρξισμού: η προσφορά του
υπαρξισμού ήταν θετική σε κοινωνικό επίπεδο. Ο άνθρωπος δε θεωρήθηκε μια οντότητα αλλά μια ύπαρξη
έτοιμη για ελεύθερη δράση, μπροστά στην κατάρρευση
των πατροπαράδοτων αξιών. Αρνητική όμως προσφορά
του υπήρξε η απόσταση του ατόμου από την οργανωμένη
ζωή και τη λογική επιστημονική σκέψη. Οι απόψεις της
υπαρξιακής φιλοσοφίας στα θέματα της απόλυτης αυτονομίας και της έλλειψης της ηθικής και του μέτρου οδήγησαν τον άνθρωπο σε αδιέξοδο.
Παρά τα θετικά και αρνητικά στοιχεία που έχει ο
Υπαρξισμός, η δοντολογία επιβάλλει να εξετάζεται ως μια
στάση του ανθρώπου στο χώρο ενός συγκεκριμένου φιλοσοφικού συστήματος.

Απολογισμός πεπραγμένων και προθέσεις απερχομένου Δ.Σ.

Το 7/μελές απερχόμενο Δ.Σ. εκλέχτηκε σύμφωνα με το καταστατικό της ένωσης την 4/5/2015. Συγκροτήθηκε σε
σώμα στις 13/5/2015. Σε τακτικές συνεδριάσεις του λάμβανε αποφάσεις σχετικές με τα περιεχόμενα και τα ζητήματα
της έκδοσης, διακίνησης και είσπραξης εσόδων από την πώληση ανά τρίμηνο του περιοδικού Φιλοσοφία και Παιδεία.
Καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες για τη λειτουργία της ιστοσελίδας της ΕΚΔΕΦ, προκειμένου τα ενεργά
μέλη της ένωσης να ενημερώνονται αμεσότερα και υπεύθυνα για τις δράσεις της, Καταβλήθηκε προσπάθεια οι
φιλοσοφικού περιεχομένου διαλέξεις να συνδέονται άμεσα με τον προβληματισμό γύρω από θέματα της σύγχρονης
εποχής.Εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς διεξήχθησαν σε αξιοπρεπείς χώρους με την
πληρωμή ενοικίου, εκδηλώσεις, που περιελάμβαναν, εκτός από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και λαχειοφόρο
αγορά με κλήρωση δώρων από γνωστούς δωροθέτες. Ο πρώτος εκλιπών πρόεδρος αείμνηστος Μοσχονάς Σπύρος
περευρέθηκε ως εκπρόσωπος του Δ.Σ. της ΕΚΔΕΦ στην εξόδιο ακολουθία του ακαδημαiκού Κ. Δεσποτόπουλου και
κατέθεσε στεφάνι. Εκδόθηκε τεύχος αφιερωμένο τόσο στη μνήμη του θανόντος ακαδημαiκού όσο και στη μνήμη του
θανόντος καθηγητή Βασιλείου Κύρκου. Προσκλήθηκαν αξιόλογοι εκπρόσωποι του πνεύματος και παρουσίασαν
ενδιαφέρουσες εισηγήσεις σχετικές με τον φιλοσοφικό και κοινωνικό στοχασμό, ενώ ακολούθησε και η σχετική μεταξύ
ακροατών-εισηγητών συζήτηση. Τα μέλη της ΕΚΔΕΦ παρευρέθηκαν στην κηδεία του εκλιπόντος πρώτου προέδρου
Μοσχονά Σπ.,ενώ σύμφωνα με το καταστατικό έγινε αναδιάρθρωση και συμπλήρωση του Δ. Σ. με 7ο μέλος αρχικά
τον κο Μαυροδάκο Παν. και αργότερα την κα Μεσσάρη Αν.Διοργανώθηκε επίσης φιλολογικό μνημόσυνο για τον
πρώτο εκλιπόντα αείμνηστο πρόεδρο Μοσχονά Σπ. και εκδόθηκε ειδικό αφιερωματικό τεύχος. Τέλος αποφασίστηκε
λόγω του αδόκητου θανάτου του δεύτερου προέδρου της ΕΚΔΕΦ ταυτόχρονα μ ε τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
του Δ.Σ. περί το τελευταίο 10/ήμερο του Νοεμβρίου να προσκληθούν ως ομιλητές επί του σχετικού θέματος οι κκ
Δημητράτος Ν. και Κωσταράς Γρ.
Το νέο Δ.Σ. της ΕΛΔΕΦ που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες της 21ης-11-2018 με τον ίδιο και μεγαλύτερο
ένθερμο ζήλο θα συνεχίσει το έργο του απερχόμενου Δ.Σ. διοργανώνοντας ανάλογες εκδηλώσεις, συνεχίζοντας
την έκδοση του τριμηνιαίου περιοδικού Φιλοσοφία και Παιδεία και προσκαλώντας αξιόλογους εκπροσώπους του
πνεύματος και της Τέχνης για ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και ανταλλαγή απόψεων σε αξιοπρεπείς χώρους.
Υ.Γ. Σύμφωνα με τον ταμία της ΕΚΔΕΦ κ. Διαμαντόπουλο Περικλή τα έσοδα για το 2018 ήταν 1175 ευρώ
προερχόμενα από συνδρομές και οικονομικές ενισχύσεις. Τα έξοδα ήταν 1611 ευρώ (συντήρηση ιστοσελίδας,
εκτύπωση και αποστολή περιοδικού, φοροτεχνικές υπηρεσίες κ.λ.π.). Το αποθεματικό ήταν 1565 ευρώ και το τρέχον
διαθέσιμο υπόλοιπο είναι 1109 ευρώ.
Ο οργανωτικός γραμματέας της ΕΚΔΕΦ
Θεόδωρος Διονυσόπουλος
Φιλόλογος, ΠΕ02 Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Ζεφυρίου
Ιούλιος - Νοέμβριος
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Η συμβολή της στρατιωτικής αθλητικής δραστηριότητας στη
δημιουργία του κοινωνικού στρατιωτικού κεφαλαίου στα Α.Σ.Ε.Ι.
Της ΚΕΦΗ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΕΡΗ
Υποψήφια Διδάκτωρ, Σ.Ε.Φ.Α.Α. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου έχει κεντρίσει
έντονα το ενδιαφέρον αρκετών ερευνητών της κοινωνιολογικής επιστήμης από την εποχή του Bourdieu
(1977), του Coleman (1993) και του Putnam (1993,
1996). Όλοι τους συμφωνούν, ότι όταν αναφερόμαστε στο κοινωνικό κεφάλαιο επικεντρωνόμαστε στα
κοινωνικά δίκτυα και στην ανάπτυξη των κοινωνικών
σχέσεων. Ο όρος «κοινωνικό κεφάλαιο» αποτελεί
έννοια αλληλένδετη με τη κοινωνία των πολιτών, με
κύριο χαρακτηριστικό την εμπιστοσύνη, διευκολύνοντας την αμοιβαιότητα των σχέσεων και δημιουργώντας δυνατότητες για παραγωγική και συνεργατική
δραστηριότητα. Η προαναφερθείσα έννοια αναλύεται
σε σύγκριση με άλλα είδη κεφαλαίων, όπως είναι το
οικονομικό κεφάλαιο, το ανθρώπινο κεφάλαιο (δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των υποκειμένων), τα οποία εξασφαλίζουν την κοινωνική, οικονομική και την πολιτισμική ανάπτυξη της κοινωνίας,
εστιάζοντας στις συμβολικές πτυχές της κάθε χώρας.
Το κοινωνικό κεφάλαιο σε πολλές περιπτώσεις συμπληρώνει το οικονομικό κεφάλαιο, στην ανάπτυξη
μέσω των επενδύσεων, δημιουργώντας εμπιστοσύνη
και πιστοληπτική ικανότητα, συμβάλλοντας στην κοινωνική αλληλεγγύη.
Ο Bourdieu (1977, 1992, 1986) απέδειξε ότι η
εφαρμογή του κοινωνικού κεφαλαίου έχει θετικά
οφέλη στα υποκείμενα μιας κοινωνίας α) από τη συμμετοχή τους στη κοινωνική σφαίρα και β) από την
οικοδόμηση των κοινωνικών πόρων. Επίσης, ο ίδιος
επισημαίνει ότι το κοινωνικό κεφάλαιο χωρίζεται με
βάση τη κοινωνική σχέση που έχουν τα υποκείμενα
με τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας, ώστε να προσεγγίσουν την ποιότητα και την ποσότητα των πόρων.
Γενικά, το κοινωνικό κεφάλαιο, όπως διαπιστώνουν ο
Bourdieu (1977) και ο Anderson (1981), θα μπορούσε
να οριστεί από οριζόντιες αλληλεπιδράσεις κοινωνικών παραγόντων (τόσο ατόμων όσο και ομάδων) με
βάση την εμπιστοσύνη, την επικοινωνία και τις δραστηριότητες που αποτελούν το έδαφος για υλικές ή
συμβολικές ανταλλαγές ή συμφωνίες, καθώς και για
διαφορετικές ενώσεις.
Από την άλλη πλευρά, ο Plessner (1967) υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο βασικές προοπτικές σκέψης, που
επικεντρώνονται στις δομικές πτυχές των σχέσεων και
δημιουργούν το κοινωνικό κεφάλαιο. Η πρώτη προο-

πτική σχετίζεται κυρίως με τις συνδέσεις που έχουν οι
μεμονωμένοι παράγοντες μεταξύ τους και η δεύτερη
αναφέρεται στη κοινωνικό-κεντρική προσέγγιση της
διάρθρωσης του δικτύου. Ειδικότερα στην τελευταία
προοπτική, το κοινωνικό κεφάλαιο βασίζεται στη σχετική θέση ενός υποκειμένου μέσα σε ένα δεδομένο
κοινωνικό δίκτυο και όχι στην άμεση σχέση του ατόμου με τους ανθρώπους στο κοινωνικό δίκτυο. Ο ίδιος
καταλήγει ότι το κοινωνικό κεφάλαιο διακρίνεται σε
δύο επίπεδα: α) στην εσωτερική συγκέντρωση ή στη
δημιουργία ορισμένων πόρων, ή στις δεξιότητες από
τις διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στα υποκείμενα
μιας ομάδας και β) στο ύψος του εξωτερικού κοινωνικού κεφαλαίου που προέρχεται από τις δομές των
συλλογικών φορέων, όπως είναι οι οργανώσεις, οι
κοινότητες, τα έθνη και άλλες κοινωνικές δομές.
Μέσα σε αυτά τα δύο επίπεδα της κοινωνίας, σύμφωνα με τον Foley (1986), τα έμφυλα υποκείμενα
τείνουν να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται και
να αναπτύσσονται (εργασιακά, μορφωτικά) μέσα στο
υπάρχον κοινωνικό κεφάλαιο. Στο συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο, τα υποκείμενα της κοινωνίας έχουν
ως αποτέλεσμα την αμοιβαία επικοινωνία, τη συνεργασία, τη δημιουργία και τη συμμετοχή σε ένα δίκτυο
εθελοντικών ενώσεων, ενισχύοντας τις πεποιθήσεις
των συμφερόντων και των ιδεολογιών τους. Σε γενικές γραμμές, το κοινωνικό κεφάλαιο περιλαμβάνει
τρία βασικά στοιχεία: την εμπιστοσύνη, τα κοινωνικά
δίκτυα και τους κανόνες. Αυτά τα κύρια στοιχεία θα
μπορούσαν να χωριστούν με πιο λεπτομερή τρόπο,
για παράδειγμα, τις υποχρεώσεις, τις ανταλλαγές, την
αλληλεγγύη, τις προσδοκίες και τις αξίες.
Από την άλλη ο Portes (1993), διακρίνει τρις κύριες λειτουργίες του κοινωνικού κεφαλαίου: τον κοινωνικό έλεγχο (βασισμένο σε κλειστές σχέσεις, τις
αμοιβαίες υποχρεώσεις), την υποστήριξη (συνήθως
αποδίδεται στους ρόλους της οικογένειας) και το κοινωνικό δίκτυο. Η τρίτη λειτουργία χρησιμοποιείται
συνήθως στο τομέα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης
(ανεύρεση εργασίας, κοινωνικής κινητικότητας και
επιτυχία σε διάφορες κοινωνικές-οικονομικές συναλλαγές). Τέλος, η λειτουργική προοπτική του κοινωνικού κεφαλαίου όπως τονίζει ο Coleman (1993), σχετίζεται επίσης με την κοινωνική ενσωμάτωση.
Στα πλαίσια αυτού του φαινομένου, η ερευνήτρια
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προσπαθεί να διευκρινίσει κατά πόσο η στρατιωτική
αθλητική δραστηριότητα, συμβάλλει στη δημιουργία
κοινωνικού αθλητικού στρατιωτικού κεφαλαίου. Στη
μελέτη συμμετείχαν δώδεκα εν ενεργεία γυναίκες αξιωματικοί, οι οποίες επισήμαναν ότι η συμμετοχή τους
στις αθλητικές δραστηριότητες, όπως και στη στρατιωτική εκπαίδευση (μικτή στρατιωτική εκγύμναση των
δύο φύλων σε συνθήκες πολέμου) ήταν υποχρεωτική.
Η άθληση χωρίζεται στις πρωινές και στις απογευματινές δραστηριότητες. Πιο ειδικά, στην απογευματινή
άθληση οι γυναίκες αξιωματικοί είχαν τη δυνατότητα
επιλογής ανάμεσα στο πρόγραμμα της γενικής άθλησης και των αθλητικών ομάδων. Υποστήριξαν ότι η
άθληση εκτός από τη φυσική και σωματική τους ενδυνάμωση συνέβαλλε και στην ενίσχυση κοινωνικών
αξιών: της συνεργασίας, της ενδο-επικοινωνίας, της
αλληλοβοήθειας, της υποστήριξης, του σεβασμού και
της εμπιστοσύνης ανάμεσα στα δύο φύλα κατά τη
διάρκεια των αθλητικών – στρατιωτικών δραστηριοτήτων. Δεδομένα, που έρχονται σε αντίθεση με την
έρευνα του Kimmel (2008), ο οποίος υποστηρίζει ότι
οι παραπάνω αξίες συμπεριλαμβάνονται στην «ιπποτική» συμπεριφορά των ανδρών αξιωματικών και
συμβάλλουν στη διατήρηση των υφιστάμενων παραδοσιακών ρόλων των δύο φύλων. Συμβάλλοντας
με αυτόν τον τρόπο, στην ενίσχυση της σεξιστικής
στάσης και συμπεριφοράς μέσα στη στρατιωτική
κοινωνία, περιπλέκοντας και αποδυναμώνοντας τη
διαδικασία ενός κοινωνικού αθλητικού στρατιωτικού
κεφαλαίου στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.).
Κατά γενική ομολογία ο αθλητισμός όπως τονίζει
ο Πατσαντάρας (2014), είναι τα οργανωμένα ή μη
αθλήματα, όπως η καλαθοσφαίριση, η πετοσφαίριση,
η αντισφαίριση, το ποδόσφαιρο, ο στίβος, η κολύμβηση, η σκοποβολή και άλλα αθλήματα, που επιτυγχάνουν την «αθλητική θεσμοποίηση» (σελ. 37). Το ίδιο
υποστηρίζει και ο Coakley (2004). Η προσέγγιση του
όρου αθλητισμός για τη στρατιωτική κοινωνία των
Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με την Πάγια Διαταγή θεωρείται: «η συστηματική σωματική καλλιέργεια
και δράση με συγκεκριμένο τρόπο, ειδική μεθοδολογία και παιδαγωγική, με σκοπό την ύψιστη σωματική απόδοση, ως επίδοση σε αθλητικούς αγώνες, στο
αθλητικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Παράλληλα ο
αθλητισμός είναι ένας κοινωνικός θεσμός, ο οποίος
αντικατοπτρίζει τη δεδομένη κοινωνία και τον πολιτισμό της».
Οι αθλητικές δραστηριότητες, σύμφωνα με την
έρευνα των Kamberidou και Patsantaras (2007), για
το κοινωνικό κεφάλαιο και τον αθλητισμό, καθώς και
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τα δεδομένα από τις δώδεκα γυναίκες αξιωματικούς,
είναι ο κοινωνικός χώρος όπου δίνεται η ευκαιρία
στο έμφυλο υποκείμενο να ενσωματωθεί στην ομάδα, να αντιληφθεί τα στερεότυπα και τα πολιτιστικά
στοιχεία της κοινωνίας, βοηθώντας στη διαμόρφωση
των ταυτοτήτων, στη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων, κοινωνικής συνοχής-ομαδικότητας, οδηγώντας το
υποκείμενο να κινείται μέσα στην ομάδα τηρώντας
κοινωνικούς και ηθικούς κανόνες (αλληλοβοήθειας, σεβασμού, ηγεσίας, συνεργασίας, ομαδικότητας,
εμπιστοσύνης, ισότητας, μη αποκλεισμού-απομόνωσης, αποδοχής-ενσωμάτωσης).
Σύμφωνα με την Καμπερίδου (2017) αποτελεί
«ανεκμετάλλευτη πηγή κοινωνικού κεφαλαίου» και
«έμφυλης ουδετερότητας», θέμα που εξετάζουν στην
σημερινή στρατιωτική κοινωνία οι Κέφη-Χατζηχαμπέρη, Καμπερίδου και Πατσαντάρας (2018).Η εννοιολόγηση του έμφυλου υποκειμένου, όπως επισημαίνει
η Καμπερίδου (2009) στη έρευνά της για το φύλο στον
αθλητισμό, δεν υπονοεί την κατάργηση του βιολογικού φύλου αλλά την ισότιμη κοινωνική παρουσία των
υποκειμένων ανεξαρτήτως φύλου. Τονίζει, επίσης, ότι
ο σύγχρονος διάλογος διαπραγματεύεται μια μορφή
«έμφυλης ουδετερότητας» όσον αφορά στην πρόσβαση και ενσωμάτωση σε διάφορες κοινωνικές περιοχές, όπως αυτές της τεχνολογίας, της οικονομίας, της
πολιτικής, του αθλητισμού, και του στρατού. Συνεπώς, ο αθλητικός χώρος κατά τον Bernstein (2000),
τον Bourdieu (1992, 1986), τον Wilson (2002), και
τους Patsantaras και Kamberidou (2006), είναι ο θεμελιωτής των «άτυπων και τυπικών προοπτικών». Ο
Πατσαντάρας (2014) υπογραμμίζει ότι ο αθλητικός
χώρος είναι μια αθλητική κοινωνία, στην οποία τα
υποκείμενα βιώνουν διαφορετικά το κοινωνικό περιβάλλον, σε συσχέτιση με το φύλο, την ηλικία, την κοινωνική τάξη, το μορφωτικό επίπεδο, κ.ά. Είναι ένας
φυσικός χώρος, όπου δημιουργείται ένα πολιτισμικό
και κοινωνικό πλαίσιο, ενσωμάτωσης και αποδοχής
των έμφυλων υποκειμένων και σύνθεσης κοινωνικών
σχέσεων-«χωρικών πρακτικών», κοινωνικών χώρων
και ένας γενεσιουργός χώρος κοινωνικών τάξεων, φυλετικών και έμφυλων διακρίσεων και εξουσίας.
Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η μελέτη αυτή αποδεικνύει την άμεση σχέση
και την αλληλεπίδραση που έχει το αθλητικό κεφάλαιο με το κοινωνικό κεφάλαιο, όπως υπογραμμίζουν
στην έρευνά τους οι Καμπερίδου και Παπαδοπούλου
(2015) εισάγοντας την έμφυλη διάσταση, καθώς το
τελευταίο, δίνει έμφαση στη σημασία της υποδομής,
των συστημάτων εκπαίδευσης, υγείας, μεταφορών
και επικοινωνίας και στο πλαίσιο των διαδικασιών
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κοινωνικής ενσωμάτωσης των μελών μιας κοινωνίας.
Καταλυτικά και βάσει του ερευνητικού ερωτήματος
αποδεικνύεται, ότι το υπάρχον αθλητικό κοινωνικό
κεφάλαιο μετασχηματίζεται σε κοινωνικό στρατιωτικό αθλητικό κεφάλαιο. Εφόσον κατά τις αθλητικές
στρατιωτικές δραστηριότητες δημιουργούνται ομάδες
συνεργασίας, ένα κλίμα αλληλοβοήθειας, σεβασμού
στην ιεραρχία, ενισχύεται η εμπιστοσύνη και η επικοινωνία των δύο φύλων, γκρεμίζονται τα κοινωνικά
στερεότυπα και οι προκαταλήψεις προς το ασθενές
φύλο: καλλιεργείται και προάγεται η ισότητα ή η
στρατιωτική «έμφυλη ουδετερότητα».
Η μεγάλη πρόκληση για την έρευνα και τη θεωρία
του κοινωνικού κεφαλαίου είναι ο εντοπισμός και η
ανάδειξη των προϋποθέσεων που διαμορφώνουν οι
αθλητικές στρατιωτικές δραστηριότητες, αξιοποιώντας τις θετικές πλευρές του κοινωνικού κεφαλαίου,
δημιουργώντας ευκαιρίες για ατομική ολοκλήρωση.
Ολοκληρώνοντας, είναι ένα κοινωνικό στρατιωτικό
αθλητικό κεφάλαιο στο οποίο, με βάση την έρευνα
της Κέφη-Χατζηχαμπέρη (2015, 2017), παράγονται
θετικά οφέλη για τα υποκείμενα της αθλητικής ομάδας, δημιουργείται η προοπτική για τη συζήτηση της
κοινωνικής χειραφέτησης των έμφυλων υποκειμένων
ή των κοινωνικών ομάδων, καθώς και για το καθορισμό του επιπέδου της συμμετοχής των έμφυλων υποκειμένων στη στρατιωτική κοινωνική σφαίρα.
Εν κατακλείδι, σύμφωνα με την παρούσα μελέτη
εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά μιας στρατιωτικής
αθλητικής κοινωνίας (σχέσεις, αρχές, κανόνες, κοινωνική εμπιστοσύνη και κοινωνικές δομές), με συλλογική γνώση οργανωτικής κουλτούρας, δημιουργική
θεσμική λειτουργία και αλληλεγγύη, συντελώντας
αποφασιστικά στην αποτελεσματικότητα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1 Είναι το εργαλείο για τη δημιουργία των αθλητικών θέσεων και ρόλων των
έμφυλων υποκειμένων που συμμετέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες
καθώς και στη βάση σύστασης αθλητικών κανόνων και αξιών.
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