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Ακόμα και ο πολιηιζμόρ είναι ζήηημα… παιδείαρ 

Ή  

Ανεπίκαιπερ ζκέψειρ για ηιρ παπενέπγειερ ηος εξημεπωμένος πολιηιζμού μαρ
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Η ζρέζε καο κε ηνλ πνιηηηζκό κνηάδεη κε ηε ζρέζε πνπ έρνπκε κε ηα 

θαηνηθίδηα δώα ησλ δηακεξηζκάησλ καο. Όζν πεξηζζόηεξν εμεκεξσκέλα είλαη ηα 

ηειεπηαία ηόζν πεξηζζόηεξν θεξδίδνπλ ηελ εθηίκεζή καο. Με άξηζηα 

βαζκνινγνύληαη εθείλα ηα δώα πνπ δελ δαγθώλνπλ, δελ βγάδνπλ λύρηα, νύηε δείρλνπλ 

ηα δόληηα ηνπο κε απεηιεηηθέο δηαζέζεηο. Όζα γεληθά έρνπλ θαινύο ηξόπνπο θαη 

θνιαθεύνπλ ηηο αδπλακίεο καο.  Κάπσο έηζη βιέπνπκε εκείο νη κνληέξλνη θαη ηνλ 

πνιηηηζκό, κηα θαη άξηζηα παίξλεη εθείλνο πνπ είλαη απόιπηα εμεκεξσκέλνο, εγγπάηαη 

κέγηζηε αζθάιεηα ζηα άηνκα θαη γίλεηαη αληηιεπηόο σο εθδήισζε θαιώλ ηξόπσλ 

ζπκπεξηθνξάο ζύκθσλα κε ηνλ απνθζεγκαηηθό νξηζκό ηεο πηλαθίδαο ηνπ πάξθνπ: 

«Μελ παηάηε ην πξάζηλν! Δίλαη πνιηηηζκόο». 

Καη βέβαηα ν δπηηθόο πνιηηηζκόο καο ζεσξείηαη ν πην επηηπρεκέλνο, όηαλ 

θπζηθά αμηνινγεί ν ίδηνο ηνλ εαπηό ηνπ. Καη πόζε επγέλεηα δελ δείρλεη θαηά ηε 

δηαδηθαζία  αμηνιόγεζεο; Αθνύ πξώηα θνηηάμεη κε ζπγθαηάβαζε ηνπο άιινπο 

πνιηηηζκνύο θαη δείμεη ηελ νθεηιόκελε  ιόγσ ησλ θαιώλ ηνπ ηξόπσλ θαηαλόεζε γηα 

ηηο αλεπάξθεηέο ηνπο, θαηαθεύγεη ζηελ «ακεξόιεπηε» επηζηεκνληθή θαηαγξαθή ησλ 

επηηεπγκάησλ ηνπ. Γελ ηνπ αξέζεη λα ζξηακβνινγεί, είλαη αιήζεηα. Γελ ππάξρεη ιόγνο 

άιισζηε, κηα θαη ζεσξεί αδηακθηζβήηεηε ηε ππεξνρή ηνπ έλαληη ησλ άιισλ. 

Απέλαληη ζ’ απηνύο ηνπο θησρνύο ζπγγελείο  ηνπ παξειζόληνο θαη ηνπ παξόληνο ν 

λεόπινπηνο ζύγρξνλνο πνιηηηζκόο καο  αξθείηαη ζην λα ηνπο ζπκίζεη πσο εθείλνο 

πέηπρε εθεί πνπ απηνί απέηπραλ, κηα θαη κόλνλ απηόο θαηόξζσζε λα θάλεη ηνπο 

αλζξώπνπο λα κελ ζθέθηνληαη  ηνλ πόλν, πξνζθέξνληάο ηνπο κέζσ ησλ 

επηζηεκνληθώλ επηηεπγκάησλ ηνπ ηελ πνιππόζεηε αζθάιεηα. Ο πόλνο πιένλ δελ 

απαζρνιεί ηνπο πνιηηηζκέλνπο, θαη κάιηζηα ηνπο πην εύπνξνπο από απηνύο, κηα θαη 

ηνλ δηαρεηξίδνληαη κε εμαηξεηηθή επηηπρία νη εηδηθνί επηζηήκνλεο ηνπ πόλνπ (γηαηξνί, 

ςπρνζεξαπεπηέο θαη άιινη επαΐνληεο). Καη γηα ηνλ εμεκεξσκέλν πνιηηηζκό καο ε 

δηαρείξηζε ηνπ πόλνπ έρεη ηε κέγηζηε αμία θη όρη ε κεηνπζίσζή ηνπ ζε δεκηνπξγία θαη 

θαηάθαζε ηεο δσήο. Ωο γλσζηόλ ε πλεπκαηηθνπνίεζε ηνπ πόλνπ είλαη θάηη άγλσζην 
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γηα ηνλ «θηιάλζξσπν» πνιηηηζκό  καο. Γη’ απηό θαη ζηέθεηαη ακήραλνο, όηαλ 

βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηελ αλζξώπηλε δεκηνπξγία πνπ βιάζηεζε πάλσ ζην 

έδαθνο ηνπ αλζξώπηλνπ πόλνπ.  Πώο λα θαηαλνήζεη  άιισζηε έλαο ηέηνηνο 

πνιηηηζκόο ηνπο κεγάινπο θιαζηθνύο, ηνπο θαιιηηέρλεο θαη ηνπο θηινζόθνπο ηνπ 

παξειζόληνο, όηαλ έρεη κηα ηόζν δηαρεηξηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αλζξώπηλνπ πόλνπ 

θαη εκπλέεηαη από έλαλ αραιίλσην σθειηκηζκό; Γη’ απηό άιισζηε θαη ρξεηαδόκαζηε 

ηελ θξηηηθή θαη ηε  δεκνζηνγξαθία. Με ηελ πξώηε ζθνηώλνπκε ην κύζν, ν νπνίνο 

πάληνηε ιεηηνπξγνύζε σο αληίδνην ηνπ πόλνπ. Με ηε δεύηεξε ζθνηώλνπκε ηελ πιήμε 

καο, κηα θαη ε ελεκέξσζε πνπ παξέρνπλ ηα πάζεο θύζεσο έληππα θαη ειεθηξνληθά 

κέζα ζεσξείηαη ύςηζηε πλεπκαηηθή απόιαπζε γηα καο ηνπο κνληέξλνπο, γηα καο ηνπο 

«πνιηηηζκέλνπο».  

Γελ έβιεπαλ όκσο πάληνηε έηζη ηνλ πνιηηηζκό άλζξσπνη άιισλ επνρώλ θαη 

θπξίσο  νη αξραίνη εκώλ πξόγνλνη, ην θαηεμνρήλ πνιηηηζκηθό καο πξόηππν. Απηνί δελ 

είραλ επηλνήζεη νύηε ηε ιέμε  «πνιηηηζκόο», κηα θαη ε ιέμε «παηδεία» βξηζθόηαλ πην 

θνληά ζην θαιό ηνπο γνύζην. Καη ην γνύζην ηνπο ήηαλ νπσζδήπνηε δηαθνξεηηθό από 

ην γνύζην ηεο γαιιηθήο απιηθήο αξηζηνθξαηίαο ηνπ 18
νπ

 αηώλα, γηα ηελ νπνία ε ιέμε 

«civilisation» [πνιηηηζκόο] εμέθξαδε ηελ απηνζπλεηδεζία ηεο θαη βξηζθόηαλ πνιύ 

θνληά ελλνηνινγηθά ζηηο ιέμεηο «civilite» [επγέλεηα ηξόπσλ, πξνζήλεηα, 

θηινθξνζύλε] θαη «politesse» [επγέλεηα ηξόπσλ, θνζκηόηεηα]. Οη αξραίνη ινηπόλ δελ 

θηλδύλεπαλ λα ραζνύλ ζηε κεηάθξαζε, όπσο εκείο νη κνληέξλνη. Όρη κόλνλ γηαηί δελ 

είρε εθεπξεζεί αθόκε ε γαιιηθή ιέμε, αιιά θπξίσο  επεηδή γη’ απηνύο κέρξη θαη νη 

ιέμεηο ήηαλ ζέκα θαινύ γνύζηνπ θαη όρη κόδαο, όπσο άιισζηε θαη ηα πεξηζζόηεξα 

δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινύζαλ.  

Η ιέμε «παηδεία» ινηπόλ βξηζθόηαλ πην θνληά ζηελ αηζζεηηθή ησλ Διιήλσλ 

από ηε ιέμε πνιηηηζκόο. Άιισζηε όζεο εξκελείεο θαη λα δέρηεθε από θηινζόθνπο 

από ηνλ  Πιάησλα θαη κεηά δελ έπαςε ε ιέμε απηή λα ζπκίδεη ηελ θαηαγσγή ηεο από 

ηε ιέμε «παηδί». Καη έλα παηδί, «για να γίνει» ηειηθά δηα ηεο παηδείαο «αυηό που 

είναι» θαη όρη απηό πνπ εκείο πξνγξακκαηίδνπκε, δελ νθείιεη λα έρεη νύηε ηε 

ζθπζξσπή απζηεξόηεηα νύηε ηνλ πινύην ησλ ζξπκκαηηζκέλσλ γλώζεσλ ηνπ 

«πνιηηηζκέλνπ» αλζξώπνπ. Σήκεξα βέβαηα είλαη δύζθνιν λα βξεη θαλείο πξαγκαηηθά 

παηδηά ζηνλ πνιηηηζκέλν θαη επηξαθή δπηηθό πηα θόζκν καο, κηα θαη ηα πεξηζζόηεξα 

γελληνύληαη κε γθξίδνπο θξνηάθνπο ιόγσ ηνπ όγθνπ ησλ γλώζεσλ πνπ ηνπο 

παξέρνπκε ήδε κε ην πξώην εκπινπηηζκέλν γάια πνπ ηνπο δίλνπκε. Φπζηθά εκείο νη 

κνληέξλνη δελ ζπκκεξηδόκαζηε ην «πολυμαθίη νόον ου διδάζκει…» [ε πνιπκάζεηα 
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λνπ δελ δηδάζθεη] ηνπ Ηξάθιεηηνπ, αληίζεηα ζεσξνύκε πσο  «πνιηηηζκέλνο» 

άλζξσπνο είλαη ν πνιπκαζήο.  Θπκίδσ σζηόζν όηη θάπνηε ζηελ Αζήλα ηνπ Πεξηθιή 

θαη ηνπ Θνπθπδίδε ηνικνύζαλ λα ζπλδένπλ –έζησ θαη ξεηνξηθά- ηελ παηδεία κε ηελ 

άλεζε ζηνλ ηξόπν ζπκπεξηθνξάο (ανειμένως διαιηώμενοι :  Θνπθ. Ιζηνξία, ΙΙ, 39), 

ελώ ζήκεξα ν πνιηηηζκόο είλαη θαηεμνρήλ επηηήδεπζε θαη επηθνηλσληαθή πνιηηηθή. 

Αιιά εηδνπνηόο δηαθνξά κεηαμύ παηδείαο θαη πνιηηηζκνύ δελ είλαη κόλνλ ε άλεζε, 

πνπ νύησο ή άιισο ραξαθηεξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ελόο πγηνύο παηδηνύ ή θαη ελόο 

ελήιηθα κε παηδηθό βιέκκα. Η εηδνπνηόο δηαθνξά κεηαμύ παηδείαο θαη πνιηηηζκνύ 

ζπλίζηαηαη αθόκε θαη από έλα πιήζνο άιισλ ιεπηνκεξεηώλ πνπ νη πεξηζζόηεξεο 

πεξλνύλ απαξαηήξεηεο, γηαηί δελ έρνπκε αζθεκέλα ηα αηζζεηήξηα όξγαλά καο γηα λα 

ηηο ληώζνπκε.   

Οπσζδήπνηε έρεη ζεκαζία λα βξίζθεηαη ζηελ αθεηεξία ηεο δηαδηθαζίαο 

πνιηηηζκνύ ην παηδί πνπ έρεη κέζα ηνπ ν άλζξσπνο. Απηό καο ην έρνπλ δηδάμεη 

κεγάινη θαιιηηέρλεο θαη επηζηήκνλεο.  Έρεη ζεκαζία λα βιέπεη θαλείο ηνλ θόζκν κε 

ηα κάηηα ελόο παηδηνύ πνπ κεγαιώλεη παίδνληαο, δειαδή δεκηνπξγώληαο. Σηελ 

πεξίπησζε απηή, πνπ ν πνιηηηζκόο γίλεηαη παηδεία, αλνίγνληαη πιήζνο πξννπηηθώλ 

γηα ηνλ άλζξσπν. Τόηε ν πνιηηηζκόο γίλεηαη πξαγκαηηθά παηρλίδη, ρσξίο λα ράζεη 

θαζόινπ ηε ζνβαξόηεηά ηνπ. Τόηε θαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο δεκηνπξγεί ηε δσή ηνπ, 

όπσο δεκηνπξγεί θαη ην παηρλίδη ηνπ. Γίλεηαη κάιηζηα θαη ν ίδηνο κέξνο ηνπ 

παηρληδηνύ ηνπ.  Όηαλ ινηπόλ ν πνιηηηζκόο γίλεηαη πξαγκαηηθή  παηδεία, ηόηε ε 

επηζηήκε είλαη ραξνύκελε θη όρη ζθπζξσπή, ν πόλνο δελ νδεγεί ζε άξλεζε αιιά ζε 

θαηάθαζε ηεο δσήο θαη ε ίδηα ε δσή  απελνρνπνηεκέλε πηα γίλεηαη πινύζηα ζε 

απνθαιύςεηο σξαίσλ πξαγκάησλ.  Γηα λα ζπκβεί όκσο θάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα 

επαλαπξνζδηνξηζηεί ε ζρέζε επηζηήκεο θαη ηέρλεο, ιόγνπ θαη κύζνπ (εδώ αλήθεη θαη 

ε ζξεζθεία θαη ε ηέρλε),  κηα θαη από ηελ εμηζνξξόπεζή ηνπο εμαξηάηαη ην θαηά 

πόζν ν πνιηηηζκόο ζα εμειηρζεί ζε παηδεία. Σπληαγέο δελ ππάξρνπλ νύηε θαη νη 

αλαιύζεηο εηδηθώλ επηζηεκόλσλ κπνξνύλ λα δώζνπλ ηε κνλαδηθή ζσζηή  ιύζε, κηα 

θαη ε παηδεία εμαθνινπζεί λα έρεη ζηνλ ππξήλα ηεο θάηη πνπ αληηζηέθεηαη ζε 

νξηζκνύο θαη ζηελ θαηαγξαθή πνζνηηθνπνηεκέλσλ ζρέζεσλ. Αληηζηέθεηαη δειαδή 

ζηελ εμεκέξσζε θαη αθήλεη πάληα ηελ πόξηα αλνηρηή γηα ην απξόβιεπην, 

πξνεηνηκάδνληαο θαηά θάπνην ηξόπν ην ζαύκα ζην ρώξν ηεο δεκηνπξγίαο. Οη 

ηζηνξηθνί θαη νη θξηηηθνί έξρνληαη κεηά, γηα λα δώζνπλ ηνλ ηίηιν ζε κηα επνρή ή ην 

ραξαθηεξηζκό κηαο πξνζσπηθόηεηαο. Έηζη κηινύλ γηα  «ην πνιηηηζηηθό ζαύκα ηνπ 5
νπ

 

αηώλα» ή γηα «ηε κεγαινθπΐα ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ». Ωζηόζν ζπάληα θαη  κε 
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κεγάιε δπζθνιία νη πην πξνηθηζκέλνη από απηνύο κπνξνύλ λα αληηιεθζνύλ ηηο 

δηεξγαζίεο πνπ ζπληεινύληαη ζην κπζηηθό εξγαζηήξη ηεο παηδείαο, όπνπ 

θπνθνξνύληαη απηά ηα ζαύκαηα. Γηόηη εθεί πξόζβαζε έρεη κόλνλ εθείλνο πνπ έρεη 

ηόζν εθιεπηπζκέλεο αηζζήζεηο, ώζηε λα γνεηεύεηαη από ηελ νκνξθηά.  Αο κελ 

μερλάκε άιισζηε όηη  ε παηδεία αλαγλσξίδεηαη θπξίσο από ηε γνεηεία πνπ αζθεί ν 

άλζξσπνο πνπ ηελ έρεη. Καη ζήκεξα ν πνιηηηζκόο καο παξά ηε ζξηακβνινγία ηνπ 

πζηεξεί ζε γνεηεία θαη ην μέξεη. 

 

Γεκήηξεο Βιάρνο, Ξάλζε 28/12/2004

   

 


