Δσό ζύγτρονοι Έλλενες
Πξηλ θάηη δεθαεηίεο ν ζπλεηξκφο πνπ έθεξλε ε ιέμε Έιιελαο ζηνλ κέζν Δπξσπαίν ή
Ακεξηθαλφ ήηαλ είηε ηίπνηε είηε ιέμεηο φπσο “Onassis”, “Zorba”, souvlaki, , bouzouki,
night life,“Never on Sunday”, “Hatzidakis” “Callas”, “Kojack” ( Telly Savalas),
“Papadopoulos”, “ Theodorakis” θαη (κεηα ην λφκπει ηνπ) “Elytis”, …ε θάπνηνπο
Έιιελεο απηφ έπεθηε ιίγν, ζε θάπνηνπο θαιφ αθνπγφηαλ αιιά ζα πξνηηκνχζαλ άιιε
ζεηξά ή ζα πξνηηκνχζαλ ιέμεηο φπσο “Plato”, “Aristotle” (φκσο απηά ηα δπν ήηαλε κφλν
γηα ζπνπδαζκέλνπο μέλνπο), ηψξα πνπ ε ιέμε Έιιελαο θέξλεη ηνλ ζπλεηξκφ kolotoumpa
φινη φζνη πξφιαβαλ ηελ πξνεγνχκελε επνρή ηε ζεσξνχλ απσιεζζέληα παξάδεηζν, θαη
φζνη δελ ηελ πξφιαβαλ είηε ιέλε «θξίκα πνπ δελ ηελ πξνιάβακε» είηε ιέλε «έλα ινχθη
ιηγφηεξν, κεηαμχ πξνγνλνπιεμίαο θαη μελνκαλίαο θαιχηεξε ε δεχηεξε πνπ ηνπιάρηζηνλ
ζε πάεη πξνο ην κέιινλ αληί πξνο ην παξειζφλ» θαη άιινη απιψο αλαξσηηνχληαη αλ είηε
νη κελ είηε νη δε, αλ άθνπγαλ ηνλ Διχηε λα ιέεη «εζείο λα δνχκε ηψξα», ζα είραλ ηίπνηε
λα απαληήζνπλ ή αλ ψθεηιαλ λα έρνπλ θαη γηαηί. Γελ θηινδνμνχκε λα απαληήζνπκε ή
θαλ λα δηαζαθελίζνπκε ηέηηα εξσηήκαηα. Θα αλαθέξνπκε απιψο φηη ην 1974 ν Γηψξγνο
Πειηρφο, πνπ λνκίδσ αθφκα δεη θαη ζνβαξφηαηα δεκηνπξγεί (αλ δελ έρεη απιψο πνιχ
δεκηνπξγηθφ εγγνλφ ή άιιν ζπλνλφκαην πνπ γξάθεη γηα ην Άνπζβηηο) έγξαςε έλα
σξαηφηαην βηβιίν κε ηνλ παξαθάησ αλαγξαθφκελν ηίηιν θαη κε ζπλεληεχμεηο απφ ηα
παξαθάησ εηθνληδφκελα πξφζσπα:

Γελ θηινδνμνχκε νχηε λα γξάςνπκε αληίζηνηρν βηβιίν γηα ην ζήκεξα, νχηε λα
επεξσηήζνπκε λεφηεξνπο αλ έρνπλ λένπο δέθα, νχηε λα ςάμνπκε δέθα παιηνχο δψληεο
θαη λα ηνπο κειεηήζνπκε γηα λα ηνπο πάξνπκε ζπλέληεπμε, πξνζσπηθά θαζεγεηήο
θπζηθήο ζε Λχθεην είκαη θαη άξα θάπνηνπο θπζηθνχο ή καζεκαηηθνχο μέξσ, θη αθνχ ζε
πνιιέο επεηείνπο ηεο 17Ν θάλσ θαη γηνξηέο έρσ κειεηήζε θαη ηνλ Μίθε. Σψξα λα
κηιήζσ ζηελ Αζήλα γηα ηνλ Μίθε ζα’λαη θπξηνιεθηηθά ζαλ λα θνκίζσ γιαχθα ελ
Αζήλαηο*, γηα ηα δε πξφζθαηα ήδε έγξαςα ην pdf πνπ αλαξηήζεθε ήδε πξηλ αλαξηεζεί
ην παξφλ. Άξα, παξά ηνλ ηίηιν «Γπφ ζχγρξνλνη Έιιελεο», απιψο ζα αλαξηήζσ θάπνην
πιηθφ γηα έλαλ ζχγρξνλν Έιιελα φρη πηα ηφζν γλσζηφ ζηνπο λένπο φζν ζηε γεληά κνπ,
αιιά δψληα θαη ελ πιήξεη δεκηνπξγία, δσή λα’ρεη....
*Η κφλε γιαχθα πνπ κπνξψ λα θνκίζσ ζε Αζελαίν δηεζληζηή (πνπ λα μέξεη φκσο μέλεο γιψζζεο
σο ψθεηιε) είλαη λα πσ ζηα Αγγιηθά κεξηθά απφ φζα εκείο μέξνπκε γηα ηνλ Μίθε γηα λα δνχκε
αλ αθνχγεηαη Διιελάξαο ή νηθνπκεληθφο. Βι. • Composer-for-all-seasons for our season.pdf
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Οη ζπζηάζεηο γηα ηνλ δεχηεξν ζχγρξνλν Έιιελα πνπ ελλννχκε κπνξνχλ λα γίλνπλ πνιχ
απιά κέζσ ηεο πξνζθψλεζεο πνπ έθαλε ζπλάδειθνο απφ ηδησηηθφ ζρνιείν φηαλ
θάιεζαλ ζην ζρνιείν ηνλ Υξηζηνδνχινπ γηα νκηιία ζηα παηδηά:*
Κχξηε...,
Κχξηε ...,
Κχξηε ...,
Κχξηνη πλάδειθνη, Αγαπεηνί καζεηέο,
Ο Γεκήηξεο Υξηζηνδνχινπ είλαη έλαο απφ ηνπο ζπάληνπο επηζηήκνλεο ηεο ηζηνξίαο
πνπ ην έξγν ηνπο, απφ έλα ζεκείν σξηκφηεηαο θαη κεηά, δελ κεηξηέηαη κε ηνπο
αξηζκνχο δεκνζηεχζεσλ ζηα εμεηδηθεπκέλα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ηνπ θιάδνπ ηνπο
αιιά κε ηνλ αξηζκφ πνιχ ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ε ιχζε ηνπο δηέθεπγε αθφκε
θαη γηα πνιιέο δεθαεηίεο θαη πνπ κεηά ηελ επέκβαζή ηνπο ιχζεθαλ κε ηξφπν
νξηζηηθφ θαη κε κεζφδνπο πνπ ε δεκηνπξγία ηνπο εγθαηλίαζε λέεο πξνζεγγίζεηο. Απηέο
νη ζπλεηζθνξέο ζηελ επηζηήκε είλαη δχζθνιν λα δνζνχλ ζηα πεξηνδηθά πνπ έρνπλ
θάπνην φξην κεξηθψλ δεθάδσλ ζειίδσλ γηα ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπο ελψ ε ιχζε ησλ επί
θαηξφ άιπησλ πξνβιεκάησλ κπνξεί λα ρξεηάδεηαη κέρξη θαη 992, θπξηνιεθηηθά,
ζειίδεο, ζε βηβιία πνπ απνηηκνχλ νη θνξπθαίνη εηδηθνί ζηνλ θιάδν θαη ζηγά-ζηγά
απινπνηνχληαη θαη επεμεγνχληαη γηα λα γίλνπλ κέξνο ησλ ηερληθψλ θαη ησλ κεζφδσλ
πνπ γνληκνπνηνχλ θαη ηελ αζρνιία άιισλ επηζηεκφλσλ ζε απινχζηεξα πξνβιήκαηα.
Ο αξηζκφο ηέηνησλ πξνβιεκάησλ πνπ έιπζε ν Γεκήηξεο Υξηζηνδνχινπ
αληαλαθιάηαη ζηνλ αξηζκφ, πάλσ απφ 20, ηηκεηηθψλ δηαθξίζεσλ θαη βξαβείσλ απφ
δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα ηα καζεκαηηθά πνπ έρεη, π.ρ. γηα λα αλαθέξνπκε θάπνηα
απ’ απηά:
1) Otto Hahn Medal, Max Planck Society, Ινχληνο 1981.
2) Mac Arthur Fellows Award, Mac Arthur Foundation Ινχληνο1993.
3) Bocher Memorial Prize, Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ, Ιαλνπάξηνο
1999.
4) Zenon Prize, Mathematical Society of Cyprus, Ιαλνπάξηνο 2000.
5) Δθινγή ζηελ Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ, Απξίιηνο 2001
6) Δθινγή ζηελ Δπξσπαηθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ, Μάξηηνο 2003.
7) Tomalla Prize, GR, Tomalla Foundation, Ιαλνπάξηνο 2008.
Η πξψηε ηέηνηα αλαγλψξηζε ήηαλ φηαλ ε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή, γηα ηηο καχξεο
ηξχπεο, ζεσξήζεθε ε θαιχηεξε δηαηξηβή ηνπ έηνπο ηεο (1971). Αο πξνζζέζνπκε θαη
ηα εμήο γηα απηήλ: 1)Σελ ηειείσζε ζε ειηθία 19 ρξνλψλ 2) ηδηφηεηεο ησλ καχξσλ
νπψλ πνπ αλαθάιπςε εθεί είλαη ήδε θιαζζηθά απνηειέζκαηα γλσζηά θαη
ρξεζηκνπνηνχκελα απφ φινπο ηνπ εξεπλεηέο φζν θαη ζεσξήκαηα ηνπ Πέλξννπδ θαη
ηνπ Υψθηλγθ πνπ παξάιιεια εθείλν ηνλ θαηξφ αλαθαιχπηνληαλ 3) Η δηαηξηβή γηα ηελ
νπνία κηιάκε ήηαλ κφλν ηα δπν απφ ηα ηξία κέξε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ είρε
αλαθαιχςεη, νη θαζεγεηέο ηνπ Γνπήιεξ θαη Ρνπθθίλη είπαλ φηη ήδε ππεξ-αξθνχζαλ
απηά θαη ην ηξίην, αδεκνζίεπην κέξνο ηεο, φπσο είπε ζε ζπλέληεπμή ηνπ ν Ρνπθθίλη,
πξνεγείην ηεο επνρήο ηνπ θαηά πεξηζζφηεξν απφ 20 ρξφληα, αθνχ κφλν κεηά είθνζη
ρξφληα βξήθαλ θαη άιινη ηα απνηειέζκαηα απηά, θαη κάιηζηα, θαηά ηνλ Ρνπθθίλη,
*Όπσο θαη ζηo πξνεγνχκελν pdf δελ ζα γίλεη αλαθνξά νλνκάησλ ε νπνία λα κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ζαλ
δηαθήκηζε, εκπνξεπκαηνπνίεζε παηδείαο θιπ θιπ (ηηο απνθεχγνπκε, παξ’φιν πνπ νη ηέηηεο θαηεγνξίεο
απιψο αβάζηκεο ζηεξενηππίεο είλαη, απιψο γηα λα κε πεξηζπνχλ ην κπαιφ ηνπ αλαγλψζηε απφ πνιχ πην
νπζηψδε πξάγκαηα πνπ αμίδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ (πνπ ήδε ηελ
δηαζπάζακε θάπσο κε ηελ παξνχζα ππνζεκείσζε))
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φρη ρσξίο ηελ βνήζεηα ζειίδσλ ηνπ Υξηζηνδνχινπ πνπ θπθινθνξνχζαλ απφ ρέξη ζε
ρέξη. Σέινο αο πνχκε φηη ν ίδηνο , δηεζλνχο θχξνπο, εξεπλεηήο Ρνπθθίλη, έρεη πεη φηη
ζε κηα ηδηαίηεξα εκπλεπζκέλε θαη δεκηνπξγηθή πεξίνδν ηφζν ηεο θπζηθήο γεληθά φζν
θαη ηνπ Πξίλζηνλ εηδηθά, ζε έλα ηεκ πνπ κε αξρεγφ ηνλ πεξίθεκν Γνπήιεξ, θνηηεηή
ηνπ Μπνξ θαη ζπκθνηηεηή ηνπ Υάτδελκπεξγθ, ηνπ Πάνπιη θαη ηνπ Λαληάνπ, ηνπ
Γνπήιεξ ηνπ νπνίνπ θνηηεηέο ππήξμαλ άλζξσπνη ζαλ ηνλ Φάτλκαλ, ζε έλα ηέηνην
ηεκ ινηπφλ θαη ζε επνρή θνηηεηψλ πνπ δνχιεπαλ φινη καδί 14 ψξεο ηελ κέξα θαη
πνπ ν θαζέλαο ηνπο έβξηζθε απνηειέζκαηα πνπ ζα άθελαλ ην φλνκά ηνπ ζηελ
ηζηνξία ηεο επηζηήκεο , «ήξζε μαθληθά έλαο 16-άξεο απφ ηελ Διιάδα θαη ηα άξζξα
ηεο νκάδαο απνγεηψζεθαλ εθζεηηθά». Έηζη αθξηβψο πεξηέγξαςε ν Ρνπθθίλη ηελ
άθημε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γεκήηξε Υξηζηνδνχινπ ζην Πξίλζηνλ.
αλ Έιιελεο πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη θάηη άιιν γηα ηνλ Γεκήηξε Υξηζηνδνχινπ:
εκείο, θαη νη γνλείο ζαο πνπ ήκαζηαλ έθεβνη εθείλν ηνλ θαηξφ, ην ’68, ζαλ πξψηε
βξάβεπζε θαη δηάθξηζή ηνπ αθνχζακε θάηη άιιν, πνπ έγηλε νξφζεκν: Ο Γεκήηξεο
Υξηζηνδνχινπ ήηαλ ζηα κέζα ηεο Β Λπθείνπ, φηαλ δηαβάζακε μαθληθά ζηηο
εθεκεξίδεο φηη Έιιελαο καζεηήο ζπλάληεζε ζην Παξίζη ηνλ δηάζεκν Γνπήιεξ,
εμεηάζηεθε απφ απηφλ, απφ ηνλ Ρψζν Υαιάηληθνθ εηδηθφ ζηελ ζεσξία βαξχηεηαο ηνπ
Ατλζηάτλ θαη απφ ηνλ Παπαπέηξνπ, ην επηζηεκνληθφ ίλδαικα ησλ Διιήλσλ ηεο
πξνεγνχκελεο γεληάο, επίζεο εηδηθφ ζηελ ζεσξία βαξχηεηαο ηνπ Ατλζηάτλ, θαη ζην
ηέινο ηεο εμέηαζεο ν Γνπήιεξ ηνλ αγθάιηαζε θαη ηνλ πξνζθάιεζε λα πάεη ακέζσο,
ρσξίο θαλ λα ηειεηψζεη ηελ Β Λπθείνπ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ Πξίλζηνλ.
Απηφ ινηπφλ έγηλε νξφζεκν, ζαπκαζκφο θαη έκπλεπζε γηα δνπιεηά φρη κφλν φζσλ
λενηέξσλ ηνπ αιιά θαη φζσλ κεγαιπηέξσλ ηνπ αγαπνχζαλ ηελ επηζηήκε.
Σνλ θαηξφ εθείλν νη έθεβνη έβαδαλ ζηφρνπο θαη δνχιεπαλ πάξα πνιχ γηα λα ηνπο
πξαγκαηψζνπλ. Όζνη έβαδαλ ηλδάικαηα Οιπκπηνλίθεο , ζαλ ηνλ Παπαληθνιάνπ,
έθαλαλ 8 ψξεο ηε κέξα πξνπφλεζε θαη φζνη έβαδαλ ίλδαικα ηνλ Υξηζηνδνχινπ
έθαλαλ 16 ψξεο ηελ κέξα θπζηθή ή καζεκαηηθά. Αληίζηνηρε δνπιεηά έθαλαλ φζνη
είραλ ίλδαικα θάπνηνλ κνπζηθφ. Βέβαηα ήηαλ επνρή ρνχληαο, θαη θπζηθά άιινη
έβαδαλ ίλδαικα ηνλ Θενδσξάθε πνπ ήηαλ θαη ηαιέλην θαη αθηηβηζηήο, ή έβαδαλ
ίλδαικα ηνλ Παλαγνχιε. Αιιά βιέπνληάο ηα φια καδί, ηψξα απφ ρξνληθή απφζηαζε,
βιέπνπκε φηη ηα νλφκαηα Παπαληθνιάνπ, Υξηζηνδνχινπ, Θενδσξάθεο, Παλαγνχιεο,
έπαημαλ ξφιν ζπιινγηθψλ ηλδαικάησλ θαη πξνηξνπψλ δεκηνπξγίαο κε ην έπαθξν ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπο ζε φινπο ηνπο λένπο ηεο γεληάο καο.
Δλ θαηαθιείδη, ν Γεκήηξεο Υξηζηνδνχινπ είλαη έλαο απφ εθείλνπο ηνπο αλζξψπνπο
νη νπνίνη εκπλένπλ ηνπο άιινπο λα θηάλνπλ ζηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπο, επεηδή νη
ίδηνη κπνξνχλ λα ζπξψρλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ ζηα φξηά ηνπο.
Δίλαη κεγάιε καο ηηκή λα θηινμελνχκε ζήκεξα ζην ζρνιείν καο έλαλ κεγάιν
άλζξσπν θαη ηνλ επραξηζηνχκε εθ κέξνπο θαη ησλ καζεηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ θαη
φζσλ έθαλαλ απηή ηελ εθδήισζε δπλαηή. Θεξκέο επραξηζηίεο εθ κέξνπο θαη ησλ
θαζεγεηψλ θαη ησλ καζεηψλ εθθξάδνπκε επίζεο ζηνλ θχξην ......θαη ηνλ θχξην .....
φρη κφλν γηα φζα ζπληεινχλ ζήκεξα λα κάζνπλ νη λεφηεξνη θαη λα ζπκεζνχλ νη
παιαηφηεξνη, αιιά θαη γηα ηηο αμίεο, ηα ηδαληθά θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ
ζπληειείηαη λα αλαζεξκαλζνχλ ζήκεξα, ζε κηα επνρή πνπ ηφζν πνιχ φια απηά
ρξεηάδνληαη ζαλ θάξνο θαη ζαλ ηφλσζε θαη ζε φιν ηνλ θφζκν γεληθά θαη ζηελ
Διιάδα εηδηθά.
ΤΓ: ιίγνπο κήλεο κεηά ηελ νκηιία ηνπ πνπ ζα δνχκε, ην 2011, πήξε άιιν έλα ζεκαληηθφηαην
βξαβείν, καδί κε ηνλ θνξπθαίν καζεκαηηθφ Richard Hamilton, ην βξαβείν Shaw ζηελ Κίλα.
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Δπεηδή ε νκηιία ηνπ απηή, αλ θαη πξνο καζεηέο, ήηαλ θαη ηερληθή ζα ηελ παξαζέζνπκε
ζηα Αγγιηθά (έηζη θη αιιηψο φζα Αγγιηθά ρξεηάδνληαη γηα λα ηελ παξαθνινπζήζνπκε
ηα έρεη κάζεη έλαο ζεκεξηλφο λένο πνιχ πξηλ κάζεη ηα αληίζηνηρα καζεκαηηθά αλ
ζηξαθεί θαη πξνο απηά) Να’ηε:
https://www.bibalex.org/bafriends/Action/Christodoulou.pdf
Πξηλ ηνλ δνχκε θαη ζε ιάηβ, αληί γξαπηή, παξνπζίαζε κέξνπο απφ απηά ζε πξφζθαηε
νκηιία ηνπ ζην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ, ζε Σειεηή Έλαξμεο γηα ηα 100 Υξφληα ηεο
Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο, αο ηνλ δνχκε θαη ζηελ εθπνκπή «Αληρλεχζεηο» ηνπ
Παληειή αββίδε ζηελ Θεζζαινλίθε:
https://vimeo.com/11879016
Πάκε ηψξα θαη ζηελ εθδήισζε γηα ηα 100 Υξφληα ηεο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο
Δηαηξείαο:
https://www.youtube.com/watch?v=z3US4tm5laA
Καη θπζηθά αθνχ, πξνζσπηθά, κε καζεηέο ηνπ πήγε ν γξάθσλ, αο δνχκε θαη εξσηήζεηο
πνπ έθαλαλ (ζηνλ γξάθνληα φρη ζηνλ Υξηζηνδνχινπ) μεθηλψληαο κε ηελ θπζηθφηεξε:
«Κχξηε, εζείο ηα θαηαιαβαίλαηε απηά;» («Μφλν φζα είρα ήδε δηαβάζεη θάπνπ. Να ηα
θαηαιάβσ εθεί κε ηελ πξψηε αδχλαηνλ θαη γηα κέλα θαη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζην
ακθηζέαηξν») «Κχξηε, μέξεηε λα κνπ πείηε ηη είλαη νη δπλακνζεηξέο ηνπ Νεχησλα;»
(«Ρψηα κε αχξην ζηελ ηάμε»). «Κχξηε, πην απιά δελ ιέγνληαη;» «Κάπνηα ίζσο ιέγνληαη.
Αιιά λα’ρεηε θαηά λνπ δπν πξάγκαηα: 1νλ γηα θάπνηνλ πνπ ηα’μεξε, απηά ήηαλ ήδε
απινπνηήζεηο άιισλ πξαγκάησλ αιιά, 2νλ , ήηαλ απινπνηήζεηο απφ θάπνηνλ πνπ δελ
έρεη πνιχ ζαθή ηδέα ην πνχ δηαθέξεη καζεηήο απφ θνηηεηή, νχηε πνχ δηαθέξνπλ
πξσηνεηείο , δεπηεξνεηείο, ηξηηνεηείο, ηεηαξηνεηείο, κεηαπηπρηαθνί δηφηη ν ίδηνο κεηαμχ
ηνπ θαινθαηξηνχ ηεο Γ γπκλαζίνπ θαη ηεο κέζεο ηεο Β ιπθείνπ είρε δηαβάζεη ηα ηέζζεξα
πξνπηπρηαθά ρξφληα θαη ηα δπν κεηαπηπρηαθά. Δ, αλ ζαο θάλεθε θαη ιηγάθη ζαλ
κνλφινγνο πάσ πάζν, γηαηί αλ πνχκε «κα δηάινγνο ήηαλ, αιιά κε ηνλ Νεχησλα θαη ηνλ
Υφπρελο» ειάρηζηα δηαθέξεη απφ κνλφινγν γηα ηνλ αθξναηή. Αλ θάπνηνο ζεσξεί νηη
έραζε ζήκεξα θξνληηζηήξην, ζφξξπ, αιιά πην πνιιέο ηχςεηο ζα’ρα αλ αξγφηεξα κνπ
έιεγε θάπνηνο απφ ζαο «Κχξηε έθαλε νκηιία ηέηηνο καζεκαηηθφο ζε απφζηαζε πέληε
ιεπηά κε ηα πφδηα απφ ην ζρνιείν θαη δελ καο ην είπαηε γηα λα κε ράζνπκε
θξνληηζηήξην;»» «Κχξηε, νχηε εγψ πνπ δελ έραζα θξνληηζηήξην αιιά κάζεκα ζην
παλεπηζηήκην δελ κεηαληψλσ, εγψ έβιεπα θάπνηνλ πνπ ραηξφηαλ απηφ πνπ έθαλε ζαλ
θαλα παηδάθη πέληε ρξνλψλ, θαη κε ηελ ραξά ηνπ ραηξφκνπλ θη εγψ» «Φαίλεηαη ε ραξά
κεηαδίδεηαη αθφκε θαη εξήκελ ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ζέκαηνο πνπ ηελ πξνθαιεί. Καη
κνηάδνπλ θαη δηαθέξνπλ νη καζεκαηηθέο δηάλνηεο απφ ηηο κνπζηθέο: Κη ν Θενδσξάθεο
παηδί ζαχκα ήηαλ κηθξφο, θαη θακηά θνξά κηα ηδέα γηα έλα γχξηζκα ζε κηα εηζαγσγή ζε
έλα παζίγλσζην ηξαγνχδη ηξηψλ ιεπηψλ ζαλ ην «Μαξγαξίηα Μαξγαξψ» ή ην «Απξίιε
κνπ μαλζέ» κπνξεί λα ηνπ’ξζε κεηά απφ ηφζν ππξεηψδε κειέηε ελφο ηφζν δχζθνινπ
θνκκαηηνχ ηνπ Μπεηφβελ, πνχ ήηαλ ην ίλδαικά ηνπ, πνπ κεηά λα έπξεπε λα βάιεη ην
θεθάιη ηνπ θάησ απφ ηε βξχζε, φπσο ιέεη ν ίδηνο, λα ηνπ πεξάζεη ν ππξεηφο, αιιά ν
αθξναηήο ηεο κνπζηθήο κπνξεί λα ηελ ληψζεη θαη ρσξίο λα ηξαβήμεη ηφζα φζα ν
ζπλζέηεο ηεο, ελψ ν αθξναηήο θάπνηνπ πνπ εξκελεχεη ή απινπνηεί Νεχησλα αληί
Μπεηφβελ ζα ρξεηαζηεί θη φ ίδηνο βξχζε (θαη βάιε!)».
Σελ άιιε κέξα ηνπο πξφζζεζα θη νηη θη ν Μίθεο θη ν Υξηζηνδνχινπ αλαγνξεχζεθαλ θη
νη δπν επίηηκνη δηδάθηνξεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ γηα ην ίδην πξάγκα (δειαδή ην
φιν ηνπο έξγν θαη ην πψο αλχςσζαλ ηελ εηθφλα ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ) πεξίπνπ
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ηαπηφρξνλα, ην ’95 ν Μίθεο θαη ην ’96 ν Υξηζηνδνχινπ θαη έλα ζρφιην ηνπ πεξηνδηθνχ
«Αζελά» ήηαλ φηη βξαβεχηεθε ν έλαο ζπλεπαξκέλνο κε ηελ κεισδία ηεο κνπζηθήο
θαη ν άιινο ρακέλνο ζηελ αξκνλία ησλ καζεκαηηθψλ (θαη φηαλ ηειεηψζεη ε δηδαθηέα χιε
ζα παίμσ ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη θαη ην https://www.youtube.com/watch?v=0Oqe-Jpyjvc )
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Πξέπεη φκσο, αλ κε ηη άιιν ιφγσ ηνπ context ηνπ παξφληνο pdf ζην παξφλ ζάηη (κε ηα
δπν πξνεγνχκελα pdf ζε ζρέζε κε ηα νπνία, αλ ζειήζνπκε, δηαβάδεηαη θαη αλεμάξηεηα
θαη ζε ζχλδεζε) λα απαληήζνπκε θαη ζε εξσηήκαηα φπσο ηη ζα έιεγε γηα ηέηηεο
ζπλδέζεηο ν Μαξμ (θάπσο λα απαληήζνπκε, αλ κε ηη άιιν δηφηη θέηνο, πνπ ιφγσ 100
εηψλ φρη κφλν απφ ηελ ίδξπζε ηεο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο αιιά θαη απφ ηελ
Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε, βγήθε θαη ε ηαηλία «΄Οηαλ ν Μαξμ ζπλάληεζε ηνλ Έλγθειο»
θαη καζεηέο πνπ ήδε ηελ είδαλε κπνξεί λα καο ξσηάλε).
ην βηβιίν ηνπο «Η Γεξκαληθή Ιδενινγία» νη Μαξμ θαη Έλγθειο αλέθεξαλ θάπνπ φηη
επεηδή ε Γεξκαλία είρε ηέηην ηξφπν νξγάλσζεο πνπ κπφξεζε θαη δελ έγηλε εθεί
επαλάζηαζε, γη’απηφ θαη νη Γεξκαλνί αζρνιήζεθαλ κε επαλαζηάζεηο ζηε ζθέςε θαη
ζηελ ηέρλε. Άξα; Άξα λα πνχκε νηη ην «δηα ηαχηα» ζην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ pdf,
ζπλεπηθνπξνχκελν θαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο pdf, ζθνπφ έρεη λα πεη κφλν ην
εμήο;:«Ση λα γίλεη ξε παηδηά;! Γχζθνινη, ή θαη αλεπίζηξεπηνη, νη θαηξνί γηα ηέηηα, άιιεο
νη ζπγθπξίεο ηνλ θαηξφ ηεο εθεβείαο ηνπ Μίθε, ηψξα ζπγθεληξσζείηε, ηνπιάρηζηνλ, ζηηο
αλαηξνπέο θιπ ζην ρψξν ηνπ πλεχκαηνο, θαη άιιε θνξά βιέπνπκε». Έλαο ηξφπνο λα
εμεηάζνπκε αλ ηζρχεη ηέηην ζθεπηηθφ είλαη λα απαληήζνπκε ζε εξσηήκαηα ζαλ ην εμήο:
1νλ:Ο Μίθεο πνπ έγηλε θαη αθηηβηζηήο δηάβαδε ηνλ θαηξφ ηεο εθεβείαο ηνπ κφλν Μαξμ
θαη Έλγθειο ή θαη νλφκαηα απφ ηα Καλη, Υέγθει, Φίρηε, έιιηλγθ, ...γηα ηα νπνία νη
Μαξμ θαη Έλγθειο γξάθαλε απηά πνπ είπακε; 2νλ:Τπάξρνπλ ζεκεξηλά πξνηάγκαηα, ή
έζησ ζεκεξηλέο αλαιχζεηο πνπ είλαη φζν updated φζν ηφηε ήηαλ ηα αληίζηνηρα απφ Μαξμ
θαη Έλγθειο ή θαη ηψξα πάιη ζηα ίδηα εθείλσλ αλαθέξνληαη νη ζνβαξνί αλαιπηέο θαη
αθηηβηζηέο θαη ζε απην κνηάδνπλ ζηνπο «αξηεξηνζθιεξσηηθνχο αλεμάξηεηα απφ ειηθία»
πνπ έιεγε θάπνηνο ζρνιηαζηήο θάπνπ ζηα πξνεγνχκελα (θαη πνπ ηνπο Μαξμ -Έλγθειο
ηνπο είραλ κάζεη απφ θάπνην ηπθινζνχξηε κε πεξίιεςε θάπνηαο ήδε πεξίιεςεο θαη κε
ππνγξακκηζκέλα θάπνηα SOS πξηλ κπνχλε ζε θακηά ζπλέιεπζε θακηάο θαηάιεςεο φπσο
ν Σζίπξαο πνπ ηνλ Φίιε ζα κπνξνχζε λα ηνλ έρεη θαη γηα νπζιψθ ζην δήηεκα ησλ
ηέηησλ ππνγξακκίζεσλ);* Απάληεζε ζην 1ν: Απ’φζν μέξνπκε, ν Μίθεο έθεβνο, πνπ
αλαθνίλσζε ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ , ζηελ Πάηξα, φηη ζα αζρνιείηαη ζην ζπίηη κφλν κε ηελ
κνπζηθή θαη ζηα καζήκαηα ζα θνηηάεη κφλν λα πεξλάεη (βι. «Οη Γξφκνη ηνπ
Αξράγγεινπ») δελ έπαςε λα ζπκκεηέρεη νχηε ζε εθδξνκέο θαη πάξηπ πνπ νη ζπλνκήιηθνη
δηάβαδαλ κεηαμχ ηνπο πνίεζε, νχηε ζηηο παξφκνηεο αιιεινελεκεξψζεηο θηινζνθίαο.
Δθεί έκαζε θαη γηα ηνπο παξαπάλσ**(θη επίζεο γηα νπελάνπεξ θαη Νίηζε)Πάκε ζην 2ν:

*(3νλ: Αλ ν αλαθεξφκελνο ζηε δηατροληθόηεηα ηίηινο γηα ηελ Αγγιόθωλε παξνπζίαζε πνπ ζα
θαηεδείθλπε πην εχθνια ηελ οηθοσκεληθόηεηα ηνπ Μίθε (βι. ππνζεκ*ηεο ζει.0 ηνπ παξφληνο pdf)
δελ είλαη απιψο ζρήκα ιφγνπ ηφηε πψο απαληάκε ζην πνηφ είλαη ην πξαθηέν φηαλ εμ ίζνπ
νηθνπκεληθνί θαη δηαρξνληθνί (κε θάπνηα, ζπλήζσο ζχληνκα, δηαιείκκαηα) είλαη θαη νη
ζθπινθαπγάδεο φρη κφλν νη κεηαμχ ερζξψλ (απηνί είλαη δεδνκέλνη) αιιά θαη ζπκκάρσλ;
Πξνθαλψο δελ θηινδνμνχκε λα απαληήζνπκε θάηη ηέηην, απιψο λα παξαπέκςνπκε ζηελ
αιπζζίδα ζηνραζηψλ απφ Πιάησλα (θη αθφκε πην πξηλ) κέρξη Μάκθνξλη, Καζηνξηάδε, θη αθφκε
πην κεηά (θαη απφ Ρψζζνπο κφλν ζε φζνπο μέξνπλ θαη ην ιέλε, φπσο ν Ιιηέλθσθ (πξνζσπηθά απφ
απηφλ ην δηάβαζα), φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα κπνξέζεί λα δνζεί ε ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο είλαη
κέζσ παξνπζίαζεο ηνπ πψο εξκήλεπαλ ηελ Παξκελίδεηα δηαηχπσζε «ηαπηφλ λνείλ ηε θαη
είλαη», νη Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο,... ....., Καξηέζηνο, πηλφδα, Μπέξθιευ, Μαικπξάλο,...., Καλη,
Υέγθει, Φίρηε, έιιηλγθ,…Μαξμ, Έλγθειο, Λέληλ,...)
**Κη αλ ζπκάκαη θαιά (απ’ην ίδην βηβιίν ηνπ) ν θαιχηεξνο αλάκεζά ηνπο έθεβνο παξνπζηαζηήο
ηνπ Καλη ήηαλ δεμηφο θαη πνξλνγξάθνο (απηνδίδαθηνο, ζηελ Πάηξα, θαη πξηλ θαλ ν Δκπεηξίθνο
επηζηξέςεη απ’ηνπο ζνπξξεαιηζηηθνχο θχθινπο ηνπ Παξηζηνχ!) Γελ ζπκάκαη αλ ην βηβιίν έιεγε
θαη γηα κεηέπεηηα πνξεία ηνπ (ε δε ζρέζε Δκπεηξίθνπ αξηζηεξάο είλαη εδψ εμ ίζνπ εθηφο ζέκαηνο)
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2ν: Έλα ζρήκα ιφγνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ είλαη ε έθθξαζε
«ππαξθηφο ζνπξξεαιηζκφο» (π.ρ εηπψζεθε θαη γηα ηελ «ζπκπφξεπζε» Μίθε κε Υ.Α. θιπ
Δπίζεο γηα λέα πεξί Δπξσπαίσλ εγεηψλ, πεξί Σξάκπ, πεξί Δξληνγάλ, πεξί identity politics, πεξί
κελχζεσλ γηα ζεμνπαιηθή παξελφριεζε θιπ θιπ θιπ. Φπζηθά δελ ηνζν-ρξεζηκνπνηείηαη γηα
βηαζκνχο, απνθεθαιηζκνχο, θαςίκαηα δσληαλψλ, θφλνπο καζεηψλ. ε φια απηά δελ πνιπζεσξείηαη δχζθνιν λα έρεη θάπνηνο γλψκε αθφκα θαη αλ δελ πνιπ-ζεσξείηαη εχθνιν λα έρεη θαη
«πξφηαγκα», «δηα ηαχηα», «άπνςε πεξί πξαθηένπ» θιπ Αιιά κπξνζηά ζε θάπνηα πνπ ζα δνχκε
απφ φζα δελ έρνπλ αθφκα πνιπ-κεηαθξαζηεί ην «ππαξθηφο ζνπξξεαιηζκφο» είλαη αζψνο
επθεκηζκφο πνπ δελ ζα αξθνχζαλ φρη θάπνηνη homo universalis αιιά νχηε θαλ homo
multiversalis ηεο ζθέςεο ή ηεο ηέρλεο θαη ηνπ αθηηβηζκνχ γηα λα θαηαιάβνπλ ππεχζπλα θαη
δηαπγψο ηη ηξέρεη θαη λα ην εμεγήζνπλ κε ζαθήλεηα θαη πεηζηηθφηεηα ζην «θνηλφ» θαη κε ηξφπν
αδηάβξνρν απφ ηξνιηέο θαη δηαζηξεβιψζεηο, ηξαβψληαο πξνζνρή αληί απνζηψπεζε, θαη
δηεγείξνληαο αηζζήκαηα ελνπνηεηηθά, π.ρ κέζσ ηαμηθήο ή εζληθήο ή ζξεζθεπηηθήο αιιειεγγχεο,
αληί επ’άπεηξνλ δηαηξεηηθά, π.ρ κέζσ ησλ δηαθφξσλ γλσζηψλ (εζληθψλ, ζξεζθεπηηθψλ,
γισζζηθψλ, βηνινγηθψλ) «δηαίξεη θαη βαζίιεπε» ή ησλ βηαζκέλα ζπλζεηηθψλ αδειθνπνηεηηθψλ
ηαπηνηήησλ ηεο πηψζεο ησλ ζπλφξσλ απφ ηελ (ήδε νξαηά νμχκσξε) «νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε»). Γελ θηινδνμνχκε θπζηθά λα έρνπκε, ή θαλ λα παξνπζηάζνπκε, «πξφηαγκα», «δηα
ηαχηα», «άπνςε πεξί πξαθηένπ» αιιά, ην πνιχ-πνιχ, πφζν δχζθνιν είλαη γηα θνηλνχο ζλεηνχο,
λα θαηαιαβνπλ αλ ηνπο δνπιεχνπλ* φηαλ αθνχλε πξάγκαηα ζαλ ηα εμήο: «Δίλαη αλεχζπλνη φζνη
πνιηηηθνπνηνχληαη κε ηξφπν ηφζν ζηελφ πνπ δελ ιακβάλεη ππ’φςε φηη ζε θάηη ιίγα
δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα ν ήιηνο καο ζα ζβήζεη θαη αθνχ κέρξη ηφηε ζα πξέπεη λα έρνπκε βξεη
ελέξγεηα λα κεηαθνκίζνπκε ζε πιαλεηηθφ ζχζηεκα γχξσ απφ ήιην άιινπ γαιαμία άξα ζα πξέπεη
αθ’ελφο λα έρνπκε βξεη ηξφπν λα θηάζνπκε ζηελ ππξεληθή ζχληεμε πξηλ δειεηεξηαζηνχκε απφ
ηα απφβιεηα ηεο ζράζεο, αθ’εηέξνπ λα κελ έρνπκε πεζάλεη ζε ππξεληθφ πφιεκν, άξα πξέπεί, γηα
ην θαιφ ηεο εηξήλεο, λα έρεη γίλεη κηα πνιηηηζκηθή ελνπνίεζε ζηνλ θφζκν, άξα πξέπεη ζε ρψξεο
φπσο ε Ιλδία λα ζηέιλνπκε εχιεπηεο ηαηλίεο κε δξάζε, φπσο π.ρ ηαηλίεο ηνπ βαξηζελέγθεξ**
....Αιιά αθνχ θαη πάιη, ζε θάπνηα αθφκα δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα, ζα γίλεη ε κεγάιε ζχλζιηςε
(big crunch) πνπ φια ζα θηάζνπλ λα έρνπλ ην κήθνο 10-33 cm πξηλ ην επφκελν big bang, πξέπεη
κέρξη ηφηε λα έρνπκε βξεί ηνλ ηξφπν λα έρνπκε κεηαγξάςεη ηελ πιεξνθνξία καο σο φλησλ απφ
ηηο ηξεηο καο δηαζηάζεηο ζηηο άιιεο καο δηαζηάζείο πνπ θαηά ηελ ζεσξία ησλ ππεξρνξδψλ
δηαζέηνπκε θαη πνπ έρνπλ κήθνο επίζεο 10-33 cm...Αιιά είλαη κάιινλ δχζθνιν λα γίλνπλ φια
απηά αλ δελ έρνπκε πξνεγνπκέλσο βξεη έλα ηξφπν αληί λα είκαζηε πνιινί θαη λα δνχκε γηα
ιίγν λα είκαζηε ιίγνη θαη λα δνχκε γηα πάληα θαη ηηο δνπιεηέο πνπ ρξεηάδνληαη πνιινχο λα ηηο
θάλνπλ ηα ξνκπφη...Άιινη πάιη ιέλε φηη ηνπο αξθεί λα΄ρεη κεηαγξαθεί ε πιεξνθνξία ηνπο ζε
κηθξνηζηπ θαη έηζη λα αληέρεη ζε αζηξηθά ηαμίδηα εθαηνκκπξίσλ εηψλ, αιινη ιέλε νηη έηζη θη
αιιηψο βίξηζνπαι φληα ζε κηα λνφζθαηξα είκαζηε θαη κε ηηο πξνφδνπο ησλ θνκπηνχηεξ θαιχηεξα
λα γίλνπκε φληα απφ ζηιηθφλε, άιινη ιέλε νηη ην ζεκέην Ω ηνπ ληε αξληέλ είλαη Αλάζηαζε
θαηά ην big crunch, θαη άιινη, κάιινλ πην ερέθξνλεο, ιέλε φηη φινη απηνί ηα έρνπλ παίμεη θη ν
πνιηηηζκφο καο ςάρλεη λεθξηθή θξχπηε ζαλ ηε γσλίηζα ζηε θνξπθή ησλ ππξακίδσλ πνπ λα έρεη
απφ θάησ ηεο ηεξάζηηα ππξακίδα κε δεμακελή θαπζίκσλ γηα λα θηλεζεί πξνο ηελ αζαλαζία φπσο
νη Φαξαψ, αιιά θη εθεί , φπσο θη εδψ, θηλδπλεχνπκε απφ ηνλ ηξφπν πνπ πξνγξακακαηίδνπκε
ηνπο απηνκαηηζκνχο καο (ξνκπφη , θνκπηνχηεξ γξήγνξσλ ζπλαγεξκψλ ππξεληθήο αληεπίζεζεο ή
γξήγνξνπ νηθνλνκηθνχ ηδνγαξίζκαηνο θιπ) π.ρ. ν ΥΑΛ (ν ππεξθνκπηνχηεξ ζην θηικ ησλ Κιάξθ
& Κηνχκπξηθ) πνπ είρε πξνγξακκαηηζηεί λα εμνπδεηεξψλεη θαη θηλδχλνπο πνπ δελ είραλ αληηιεθζεί νη αζηξνλαχηεο (π.ρ κεηεσξίηεο) ζθφησλε θαη ηνπο αζηξνλαχηεο φηαλ θάπνην πιάλν
πνπ ζπδεηνχζαλ ρσξίο λα δνπλ φζεο ζπλέπεηεο έβιεπε ν ΥΑΛ έζεηε ζε θίλδπλν ηελ απνζηνιή)
*Γηα ην πνηνί θαη πνηά ιέλε απφ φζα ζα δνχκε αο ζπκβνπιεπηεί ν αλαγλψζηεο ηα ιηλθ ηεο επφκελεο
ζειίδαο (απφ φζνπο δνχκε εθεί κφλν ηνπ (εηδηθνχ ζηηο ππεξρνξδέο) θπζηθνχ Michio Κaku έρνπλ
κεηαθξαζηεί βηβιία πνπ λα πεξηέρνπλ θαη κειινληνινγία)**.
**ε φπνηνλ κε ππνπηεπζεί φηη ηα βγάδσ απφ ην θεθάιη κνπ ζα πσ νηη θη εγψ κε ππνπηεχνκαη θαη θάζε
ηφζν μαλαθνηηάσ αλ φλησο ηηο δηάβαζα ηηο καιαθίεο πνπ ζα παξαζέζσ ή αλ ηηο είδα ζηνλ χπλν κνπ.
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Βιβλιογραθία για ηεν «ζσδήηεζε» ζηε ζελίδα 6
(και γιά πολλά άλλα πράγμαηα)
https://off-guardian.org/category/guardian-watch/
https://off-guardian.org/category/censored-on-cif/
other good content
http://www.unz.com/article/the-war-on-dissent-the-specter-of-divisiveness/
Of Two Minds - Marx, Robotics and the Collapse of Profits
https://themillions.com/2018/01/will-the-internet-destroy-us-all-on-franklin-foers-world-withoutmind.html
https://thebaffler.com/latest/oakland-surveillancelevine?utm_campaign=further&utm_source=american-mirage)
https://metro.co.uk/video/short-film-warns-lethal-autonomous-robot-dangers-1630474/?ito=vjslink
https://www.counterpunch.org/2018/02/16/in-the-post-truth-classroom/
http://www.spiegel.de/international/world/interview-with-the-american-futurologist-michio-kakua-857860.html
https://www.counterpunch.org/2018/02/12/is-the-era-of-transhumanism-a-final-corporatetakeover-of-humanity/
(Αληί κεηάθξαζεο ηεο παξαπάλσ βηβιηνγξαθίαο απιψο ιέκε ζηνπο λένπο, πνπ πιένλ νη
πεξηζζφηεξνη μέξνπλ αξθεηά Αγγιηθά, φηη αμίδεη λα ηα ηειεηνπνηήζνπλ γηα λα κπνξνχλ λα
δηαβάδνπλ θαη ηέηηα άξζξα θη φηη είλαη πνιχ πην εχθνιν (θαη ρξήζηκν ζηνπο ίδηνπο θαη κε
πνιινχο ο άιινπο ηξφπνπο) λα θάλνπλ ηελ πξνζπάζεηα απηή παξά λα πεξηκέλνπλ λα βξίζθνπλ
κεηαθξάζεηο γηα όια φζα ρξεηάδνληαη γηα νινθιεξσκέλε δηακφξθσζε γλψκεο θαη όζο έγθαηρα
ρξεηάδεηαη. Δπίζεο παξαζέηνπκε, ζηελ επφκελε ζειίδα) κηα πεξηιεπηηθφηαηε κεηάθξαζε
θάπνησλ απνζπαζκάησλ (απφ ηειενπηηθά λέα ή απφ εθεκεξίδεο θαη βηβιία) ρξήζηκσλ ζηελ
θαηαλφεζε ηεο θξίζεο ιίγν πξηλ γίλεη θαη νηθνλνκηθή, θαη εζηηάδνληαο θπξίσο ζε φζα είλαη
αθφκε ρξήζηκα. Σα ηνπνζεηνχκε κάιηζηα κε ηξφπν ζαλ λα ζπλνκηινχζαλ ηα ηζηηάηα (ή κάιινλ
ζαλ λα ζπλνκηινχζαλ ζε θάπνην θφξνπκ απηνί νη νπνίνη ηζηηάξνληαη, δειαδή ην θφξκαη
παξνπζίαζεο είλαη έλα , νχησο εηπείλ, θφξνπκ ζθέςεσλ). Όπνηνο ζέιεη ην πιήξεο θείκελν ζηα
Αγγιηθά κπνξεί λα πάεη ζην Forums and debate societies.pdf (ην “debate societies” είλαη
αλαθνξά ζ’έλα ιερζέλ ηνπ Μπνπο (ηνλ θαηξφ ησλ ηεξάζηησλ αληηπνιεκηθψλ δηαδειψζεσλ ζ’φιν
ηνλ θφζκν) ηχπνπ «κε ην θαηαληήζνπκε “debate society” παξα-αξγψληαο ηελ επίζεζε ζην Ιξάθ))

Εσταριζηίες
Δπραξηζηψ ηνλ ζπλάδειθν θαη θίιν Γηνλχζε Μεληδεληψηε γηα ηελ ππφδεημε [ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ηαηλίαο Die Vermessung der Welt («Η Μέηξεζε ηνπ Κφζκνπ») πεξί Gauss
θαη von Humboldt πνπ κε θάιεζε πξηλ 4-5 κέξεο λα δνχκε ζην ζπίηη ηνπ (κε αγγιηθνχο
ππφηηηινπο) ] φηη ν πην ελδηαθέξσλ ηξφπνο λα ηελ δεη θαλείο είλαη εζηηάδνληαο ηελ
πξνζνρή ηνπ ζηα παξάιιεια κε ηνπο δπν πξσηαγσληζηέο ηεθηαηλφκελα ηεο επνρήο ηνπο,
ππφδεημε πνπ βνήζεζε θαη ζηελ γξαθή ηνπ παξφληνο pdf δπν κέξεο κεηά)
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(Μηιάεη πξψηνο ν Ράκζθειλη θαη ιέεη ηα γλσζηά πνπ μέξνπκε γηα ηα βάδα ζην κνπζείν ηεο Βαγδάηεο:
«πιήζεθε ην κνπζείν; Μα ηη ιέηε;! Απιψο ε ηειεφξαζε έπαημε πνιιέο θνξέο ηελ ζθελή πνπ
θάπνηνο έηξερε κ’έλα βάδν θη ν θφζκνο λφκηζε φηη ήηαλ πνιιά δηαθνξεηηθά βάδα. Πφζα βάδα κπνξεί
λαρεη ε Βαγδάηε; Απφ λεθξνχο, δελ ππήξμαλ πεξηζζφηεξνη απ’φηη ζηε Γνπάζηλγθηνλ έρεη αλά έηνο απφ
ηξνραία. Αιιά θαη λαρακε , ε, απηφ είλαη δεκηνπξγηθφ ράνο. Σαρεη απηά ε δεκνθξαηία. Αλ έρεηο
δεκνθξαηία έρεηο θη ειεπζεξία, αθφκα θαη ηα κνπζεία λα θιέςνπλε ηελ ραξά ηνπο εθθξάδνπλε νη
άλζξσπνη πνπ έρνπλ πηα δεκνθξαηία», επίζεο ιέεη (ν Ράκζθειλη) γηα ην φηη δελ ζπκάηαη αλ ζε κηα
παιηά θσηνγξαθία ηνπ κε ηνλ αληάκ είρε πάεη απηνπξνζψπσο λα ηνπ πνπιήζεη φπια, ιέεη θαη γηα ην
φηη κέρξη λα δεη κε ηη ξπζκφ ζθνηψλνληαη νη ηξνκνθξάηεο θαη κε ηη ξπζκφ δεκηνπξγνχληαη δελ μέξεη αλ
ληθάεη ή φρη ε Ακεξηθή, γηα ην φηη πηζηεχεη ζηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ ––πξάγκα πνπ ην θσλάδεη φηαλ
θάπνηνο ηνπ θσλάδεη δηάθνξα πξνζβιεηηθά κέρξη λα ηνλ απνκαθξχλνπλ νη θξνπξνί, θιπ. –– Μεηά
βιέπνπκε κηα θξάζε ηνπ Σζφκζθπ γηα κηά πην πξαθηηθή , πξφηαζε πνπ θαη βέβαηα, δελ εηπψζεθε ζην
πιαίζην ηεο πξφηαζεο ηνπ Ράκζθειλη λα γίλνπλ ζηαηηζηηθέο θαηαζηξνθήο θαη δεκηνπξγίαο
ηξνκνθξαηψλ γηα λα θαηαιάβεη αλ ληθήζαλε, κα αθ’ελφο ηαηξηάδεη αθ’εηέξνπ έρεη θαη πιάθα λα κπεη
εθεί. Λνηπφλ: «Μηά πην πξαθηηθή πξφηαζε είλαη λα βνεζήζνπκε λα αιιάμεη αξθεηά ν ηξφπνο ζθέςεο
ηεο εδψ θνηλσλίαο, έηζη ψζηε ην ηη πξέπεη λα γίλεη ηψξα λα γίλεηαη ζέκα ζπδήηεζεο». Δίλαη ε θαιχηεξε
θξάζε γηα εηζαγσγή ζε ζπδεηήζεηο αλάκεζα ζην θνηλφ κεηά απφ έλα έξγν, ζαλ απηέο πνπ γηλφηαλ
φηαλ κεηά απφ ηελ ηαηλία ηνπ Μάηθι Μνχξ πξηλ απφ ηηο εθινγέο ο πνπ μαλα-αλέδεημαλ ηνλ Μπνχο
κεξηθνί θσλαδαλ «πξηλ γπξίζνπκε ζπίηηα καο αο κείλνπκε λα ζπδήηεζνπκε θάπνπ π.ρ. γηα ην έξγν θαη
ηηο εθινγέο θιπ» αιιά είλαη θαιή θαη ζαλ απάληεζε ζηνλ Ράκζθειλη ζην ζηπι «απηά πνπ ιέεη
θαλνληθά ρξεηάδνληαη δνπξινκαλδχα, αιιά θάηζε λα ζπδεηήζνπκε ηίπνηε ζνβαξφ γηα ην πψο
ηνπιαρηζηνλ λα κε θαηαληήζνπλ θη άιινη ζαλ θαη απηφλ». Δπίζεο είλαη ε θαιχηεξε θξάζε γηα
απνζπάζκαηα πνπ θπξίσο είλαη γχξσ απφ ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο. πλερίδνπκε: Οη Κνδφι θαη
Φηζκπετλ ιέλε φηη ε αθφκα θη αλ ηα παηδηά πξέπεη λα εηνηκάδνληαη γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θφζκν, ε
εηζβνιή κεξθαληηιηζηηθψλ αμηψλ ζην ζρνιείν έρεη ζπάζεη ην εζηθφ, ή θαη ηελ εζηθή, δαζθάισλ, πνπ
κεξηθέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα γξάθνπλ ζηνλ πίλαθα φηη ε απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα νμχλεη ηελ
αληαγσληζηηθή θφςε ηεο Ακεξηθήο ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Απαληάεη ν Μάξθ Σνπαίλ φηη αλ ζέιεη
θάπνηνο λα θπβεξλήζεη πξέπεη λα απεπζπλζεί ζηνπο ειίζηνπο αθνχ είλαη ε πιεηνςεθία θαη,
δηαπηζηψλνληαο ηελ πεγή ειηζηφηεηνο, ζπλερίδεη ιέγνληαο φηη πνηέ δελ ζα εκπηζηεπφηαλ ηελ κφξθσζή
ηνπ ζην θξάηνο. Ο Ατλζηατλ απαληάεη φηη πξέπεη λα ηνικάκε λα παίξλνπκε ηηο ηδέεο καο ζηα ζνβαξά
γηαηί απηέο είλαη πνπ ζα καο δηακνξθψζνπλ, θαη θνβνχκελνο φηη νη άιινη κπνξεί λα λνκίζνπλ φηη κφλν
ηηο εθθεληξηθέο-επαλαζηαηηθέο ηδέεο θπζηθήο ελλνεί θαη φρη θαη ηηο πεπνηζήζεηο καο πξνζζέηεη φηη
πξέπεη πάληα λα αθνχκε ηελ ζπλείδεζή καο αθφκα θη φηαλ ην θξάηνο καο επηηξέπεη λα κελ ηελ αθνχκε,
πξάγκα πνπ ν Μάξθ Σνπαίλ ζπκπιεξψλεη ιέγνληαο φηη ηελ παηξίδα καο πξέπεη πάληα λα ηελ αγαπάκε,
αιιά ηελ θπβέξλεζή κφλν φηαλ ηελ αμίδεη ηελ αγάπε καο, κεηά ν Σζφκζθπ εμεγεί ζε θάπνηαλ
δεκνζηνγξάθν πνπ ιέεη φηη ππάξρεη εζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην λα ζθνηψλεηο φζν πην πνιινχο
ακάρνπο κπνξείο θαη ζην λα ηνπο ζθνηψλεηο ρσξίο λα’ρεηο ηελ πξφζεζε. Σεο ιέεη φηη ππάξρεη θαη θάηη
ρεηξφηεξν απφ ην λα ηνπο ζθνηψλεηο απφ πξφζεζε: ην λα ηνπο ζθνηψλεηο ρσξίο πξφζεζε απιψο δηφηη
δελ ηνπο ζεσξείο άμηνπο νχηε θαλ λα έρεηο είηε απηή είηε νπνηαδήπνηε άιιε πξφζεζε γη’απηνχο, φπσο
φηαλ παηάκε κπξκήγθηα νχηε θαλ ζθεθηφκαζηε φηη ζα ζέιακε λα ηα παηήζνπκε. Ο Μάκθνξλη απαληά
φηη απηφ πνπ ζα πεη δελ είλαη πξνθεηεία αιιά πεξηγξαθή πξάγκαηνο πνπ ήδε ζπκβαίλεη κπξνζηά ζηα
κάηηα καο θαη ξσηάεη πφζν θαηξφ κπνξεί λα δηαξθέζεη ε θπζηθή δνκή κηάο πξνρσξεκέλεο ηερλνινγίαο
φηαλ ηα αλζξψπηλα ζεκέιηά ηεο θαηαξξένπλ. Λέεη φηη φια απηά ζπλέβεζαλ ηφζν μαθληθά πνπ πνιινί
δελ έρνπλ αθφκα θαηαιάβεη φηη θαλ ζπλέβεζαλ. Καηαιήγεη ζην «θαη φκσο κέζα ζε κηα γεληά έθπγε ην
έδαθνο, αλζξψπηλνη ζεζκνί θαη εζηθέο πεπνηζήζεηο πνπ γηα λα επηηχρνπλ κηά κίληκνπκ
απνηειεζκαηηθφηεηα είραλ ρξεηαζηεί ρηιηάδεο ρξφληα, έρνπλ εμαθαληζηεί κπξνζηά ζηα κάηηα καο ηφζν
πιήξσο πνπ ε επφκελε γεληά κφιηο θαη κεηά βίαο ζα κπνξεί λα πηζηέςεη φηη είραλ πνηέ ππάξμεη».
Δπίζεο αλαθέξεηαη ζηελ αθνζίσζε εγθιεκαηηθψλ ηζπλφλησλ κε παηδαξηψδεηο παξνμπζκνχο ζε έλαλ
πφιεκν πνπ δελ κπνξνχλ λα νινθιεξψζνπλ, κε νπινβηνκεραλίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ γηα
ζθνπνχο πνπ δελ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ. Ο Σζφκζθπ αλαθέξεηαη δηα καθξψλ ζην φηη ε αθαδεκατθή
θνηλφηεηα , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κε θαίξην ηξφπν ησλ θνηηεηψλ, έρεη πνιχ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο
λα βνεζήζεη ζηελ βήκα-βήκα αιιαγή απηήο ηεο θαηάζηαζεο ησλ πξαγκάησλ , θαη φηη ε χπαξμε
επθαηξίαο ζπλεπάγεηαη χπαξμε επζχλεο––α! Αο πσ επίζεο φηη ην καθξνζθειέο απφζπαζκά ηνπ, πνπ
ηψξα αο ην πξνζπεξάζσ, είλαη κέξνο αθφκε καθξνζθειέζηεξεο ζπλέληεπμεο ζηελ νπνία ζίγεηαη θαη
ην δήηεκα ησλ δηπιψλ θξηηεξίσλ πνπ ηψξα ιεηηνπξγνχλ ζην δηεζλέο δίθαην , ζε αληηπαξαβνιή κε ηνλ
θαηξφ ηεο δίθεο ηεο Νπξεκβέξγεο φπνπ αλ ν ζπλήγνξνο θάπνηνπ λαδί απεδείθλπε φηη θάπνηνο π.ρ.
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Άγγινο ζηξαηησηηθφο είρε δηαπξάμεη θάηη παξφκνην κε έλαλ λαδί, ηφηε λαη κελ δελ θαηαδηθαδφηαλ θαη
ν Άγγινο αιιά ηνπιάρηζηνλ απαιαζζφηαλ θαη ν λαδί–– Ο ηθειηαλφο ζεσξεί φηη ν πφιεκνο απηφο
είλαη ηέηνηνο πνπ κπνξεί λα μαλαθπιήζεη ηελ ηζηνξία ζηελ άβπζζν ηνπ πξν-νληνινγηθνχ θαη απηφ δελ
επηηξέπεη ζε θαλέλαλ ηελ απνθπγή αλάιεςεο επζχλεο…θαιά ζα επαλέιζνπκε, ηψξα αο ην
πξνζιάβνπκε απιψο ζην επίπεδν φηη νη ζαξβάτβνξο κπνξεί λα’λαη κφλν νη παξνηκηψδεηο θαηζαξίδεο ή
νχηε θαλ…Όιν θαη πεξηζζφηεξν έξρεηαη πηα ζηνπο αλζξψπνπο ε ζθέςε φηη ην λα νθείινληαη νη
ππξθαγηέο ησλ ηειεπηαίσλ θαινθαηξηψλ ζε εκπξεζηέο είλαη, ζπγθξηηηθά, ην θαιφ λέν γηαηί ίζσο θαη λα
ππάξρεη πιένλ, θαη ήδε, θαη θαθφ λέν , ην φηη νη ζεξκνθαζίεο πνπ θηάλνπκε ηα θαινθαίξηα άξρηζαλ
αλαληίζηξεπηα ηελ δηαδηθαζία ηεο εξεκνπνίεζεο κε ηνλ ζπλδπαζκφ ππξθαγηψλ ζε δάζε θαη ησλ
πιεκκπξψλ πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη. Ο Λάδαξνο Γαθειάδνο είλαη έλαο αμησκαηηθφο ηεο
ππξνζβεζηηθήο ζηελ Διιάδα πνπ έγξαςε ζε κηά αξηζηεξή εθεκεξίδα έλα γξάκκα φπνπ κεηαμχ άιισλ
ηνπ θξάζεσλ, πνπ παξαζέηνπκε ζαλ λα κπήθε ζηνλ δηάινγν ζην βήκα ζπδήηεζεο πνπ θαληαδφκαζηε,
έιεγε θαη ην εμήο: «Αλ ζεσξήζνπκε ηελ γε ζαλ έλα δσληαλφ νξγαληζκφ θαη ηνπο αλζξψπνπο ζαλ έλα
ειάρηζην κέξνο απφ ηα θχηηαξά ηνπ, ηφηε αληηιακβαλφκαζηε κε θξίθε φηη ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα
καο έθαλε θχηηαξα θαξθηληθά πνπ πξηνλίδνπκε ην θιαδί ζην νπνίν θαζφκαζηε. Οη ερέθξνλεο
θαηαιαβαίλνπλ φηη ν πιαλήηεο λνζεί, ή γε είλαη ζνβαξά άξξσζηε, ηελ κηά θαίγεηαη απφ ππξεηφ θαη
ηελ άιιε έρεη ξίγε, ηελ κηα θαηγφκαζηε απφ ππξθαγηέο θαη ηελ άιιε πληγφκαζηε απφ πιεκκχξεο. Οη
ππεχζπλνη θάζνληαη ζηα αίξ-θνληίζηνλ θαη ιέλε γηα αζπλείδεηνπο εκπξεζηέο θαη γηα έγθαηξα
θπβεξλεηηθά κέηξα. Μακά γή ζπγρψξεζέ καο , καθάξη λα δήζεηο κεηά απ’απηή ηελ άζρεκε πεξηπέηεηα
ηεο πγείαο ζνπ. νπ εχρνκαη λα πεηχρεη ε ρεκεηνζεξαπεία ζνπ θη αο κελ είκαη ηφηε δσληαλφο λα δψ λα
μαλαθπηξψλνπλ ηα καιιηά ζνπ θαη λα θαιχπηνπλ ηηο πιεγέο πνπ αλνίμακε ζην ζψκα ζνπ…».
Πξίλ ηειεηψζνπκε απηφ ην «θφξνπκ ζθέςεσλ» θέξλνληαο ζηε ζθέςε καο ή θνηηψληαο κε ηελ θαληαζία
καο, ηελ θσηνγξαθία ηνπ γλσζηνχ κπξνχληδηλνπ αγάικαηνο ηνπ ζθεπηφκελνπ αλζξψπνπ ηνπ Ρνληέλ, αο
ζεσξήζνπκε θαη ζαλ ηέινο θαη ζαλ ηίηιν ηνπ ηη ζπδεηήζεθε ηελ ζχληνκε θξάζε ηνπ Μάκθνξλη
«απηή ηελ ζηηγκή ε αλζξσπφηεηα βξίζθεη ηνλ εαπηφ ηεο ζε αγψλα ηαρχηεηεηαο κεηαμχ παγθφζκηαο
κφξθσζεο θαη παγθφζκηαο θαηαζηξνθήο», πξηλ πάκε ινηπφλ ζε απηά αο δνχκε κηά παξάγξαθν ηνπ
Μάκθνξλη γηα ην ηέινο ηνπ 2νπ παγθφζκηνπ πνιέκνπ πνπ ηαηξηάδεη κεηά ηα ιφγηα ηνπ ππξνζβέζηε:
«Δίλαη πηζαλφ φηη ε πξφζθαηε αλαδσπχξσζε ηεο αλαπαξαγσγηθήοδξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα εμεγεζεί
ζαλ βαζεηά ελζηηθηψδεο αληίδξαζε ζηνλ πξφσξν ζάλαην εηθνζάδσλ εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ ζηνλ
πιαλήηε ζηνλ ηειεπηαίν πφιεκν. Αιιά αθφκε πην πηζαλά,κπνξεί λα είλαη ε αζπλείδεηε αληίδξαζε ζηελ
πηζαλφηεηα ελφο αθαληζηηθνχ μεζπάζκαηνο ππξεληθήο γελνθηνλίαο ζε πιαλεηηθή θιίκαθα. Τπφ απηή ηελ
έλλνηα θάζε λέν κσξφ είλαη κηά ηπθιή απειπηζκέλε ςήθνο ππέξ ηεο επηβίσζεο: νη άλζξσπνη βξίζθνληαο
φηη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ κηά απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή δηακαξηπξία ελάληηα ζηελ εμφλησζε ηελ θάλνπλ
κε κηά βηνινγηθή πξάμε. ε ρψξεο ρσξίο θξαηηθή βνήζεηα, λεαξνί γνλείο απνδέρνληαη κεγάιεο ζηεξήζεηο
αγαζψλ θαη ζρφιεο αληί λα απνδερζνχλ ηε ζηέξεζε δσήο παξαηψληαο ζρέδηα γηα παηδηά». Πξνθαλψο αλ ην
«ππξεληθή γελνθηνλία» αληηθαηαζηαζεί κε ην «νηθνινγηθή απηνθηνλία» δελ αιιάδνπλ θαη πνιιά
πξάγκαηα, νχηε αιιάδνπλ πνιιά αλ ζε θάπνηεο ρψξεο κε πεξηφδνπο αχμεζεο θαηαλαισηηζκνχ κέζσ
πιαζηηθνχ ρξήκαηνο θαη αεξηηδίδηθσλ θαξην-δαλείσλ, άλζξσπνη θάλνπλ ιηγφηεξα παηδηά γηαηί δελ ζέινπλ
λα ιείςεη είηε απφ ηνπο ίδηνπο είηε απφ ηα παηδηά ηνπο ε ηθαλνπνίεζε θάπνηαο ςεπηναλάγθεο πνπ
δηαθεκίδεηαη ζε θάπνην ζήξηαι ηεο ηειεφξαζεο ή ζηα δηαιείκκαηά ηνπ. ε ρψξεο κε πξαγκαηηθά
γελνθηνληθέο ζπλζήθεο πείλαο, αξξψζηεηαο, βίαο, νη άλζξσπνη αθφκα θάλνπλ πνιιά παηδηά έζησ θαη
κε ην ζθεπηηθφ λα ηα δνπλ λα γίλνληαη αλζξψπηλεο βφκβεο θαηά ησλ δνινθφλσλ ηνπο. Δπίζεο φκσο, αο
έρνπκε απηή ηε θξάζε ηνπ Μάκθνξλη, φρη κφλν δίπια ζηελ θξάζε ηνπ ππξνζβέζηε αιιά θαη κέζα ζε
θάζε πιαίζην πνπ αθνξά είηε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ απμεκέλε επζχλε ησλ θνξέσλ ηεο είηε ηελ
ειαηησκέλε αλάιεςε ηεο επζχλεο απηήο, γηα λα δείρλνπκε πφζν πην φκνηνο απφ έλαλ ζπλήζε αθαδεκατζηή
είλαη κε έλαλ Μάκθνξλη έλαο ππξνζβέζηεο, δειαδή έλαο άλζξσπνο κε θνηλή ινγηθή θαη κε απμεκέλε
επαηζζεζία θαη θηιφηηκν , θαη πφζν πην φκνηνο απ’φηη κε έλαλ ζπλήζε αθαδεκατζηή, είλαη έλαο
κεγαζηνραζηήο ζαλ ηνλ Μάκθνξλη, κε έλαλ απιφ άλζξσπν πνπ θάλεη κηά δνπιεηά πνπ εκπεξηέρεη
νπζηαζηηθή επζχλε θαη πξνζθνξά, φπσο είλαη ε δνπιεηά ηνπ ππξνζβέζηε. Καη εποκέλως, γηα ηα ζέκαηα περί
ηωλ οποίωλ ε δηαύγεηα τρεηάδεηαη περηζζόηερε κόρθωζε δηόηη ποιιές παράκεηροη παίδοσλ ρόιο πιέολ, πόζο πηο άκεζο
θαη απιό θαη αλαγθαίο, αιιά θαη εθηθηό, είλαη εκείς οη παροσζηαζηές λα θέρλοσκε ηοσς ηέηοηοσς αλζρώποσς ζε επαθή κε
ηελ κόρθωζε ποσ κπορούλ λα ηοσς προζθέροσλ οη Μάκθορλη ηώρα ποσ σπάρτεη ίληερλεη, θηελά αληηγραθηθά εργαιεία
ζηα ΠηΣη θιπ. Ούηως εηπείλ θη ασηό έλα ΝηηζθΤδόθεϋ-ιίθη είλαη, όποσ ζηατσοιογούκε θαη αλζοιογούκε θαη δηαβάδοσκε
αποζπάζκαηα βηβιίωλ ή άρζρωλ κε ελδηάκεζες δηθές κας θράζεης ποσ όιες ηοσς θαηαιήγοσλ ζηο «δηαβάζηε θη ασηό» αληί
ζηο ζύλεζες «αθούζηε θη ασηό» ηες ζηατσοιόγεζες κοσζηθώλ θοκκαηηώλ π.τ. ζηο ραδηόθωλο...)

2018 ΤΓ:...Κι ασηό: https://www.paulcraigroberts.org/2018/02/17/why-are-we-in-afghanistan/ !)
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