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Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΚΟΣΜΟΝ*
Ή καμπή πού διέρχεται σήμερα ό Ελληνισμός είναι κρίσιμη. Ποτέ
άλλοτε ή ιστορία δεν έθεσε στον Ελληνισμό τόσον αδυσώπητα ερωτήματα
όσα τοϋ θέτει σήμερα. Γίνεται μία τροπή στην πορεία της ζωής μας ως
έθνους, ή οποία όμως δεν φαίνεται, γιατί τήν σκεπάζει ή φαινομενική υλι
κή ευημερία και ή φαινομενική νηνεμία. Και τα δύο αυτά γεγονότα είναι
απατηλά και συντελούν, ώστε ν' αποκρύβουν τήν τραγικότητα τών στιγμών
πού διερχόμεθα ως έθνος.
Που έγκειται ή τραγικότης τών στιγμών πού διανύομε ώς έθνος ; Ά φ ή 
νομε όλα τάλλα και περιοριζόμεθα σε ώρισμένα χτυπητά γεγονότα, τα
όποια δείχνουν τή θέση μας μέσα στον κόσμο σήμερα. Πρώτα  πρώτα ανα
φέρομε εδώ τό γεγονός ότι κατά τους δύο παγκοσμίους πολέμους, δπου
έχύσαμε ποταμούς αίματος, όχι μόνον δεν κατωρθώσαμε να έπιτύχωμε σχε
τικώς τήν εδαφική μας άκεραίωση, άλλα έχάσαμε πολλές πανάρχαιες
πατρίδες, πού είχαμε από τήν εποχή τών Περσών και τις διετηρήσαμε
παρ' όλους τους ιστορικούς κλυδωνισμούς μέχρι της εποχής του πρώτου παγ
κοσμίου πολέμου. Μετά τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έχάσαμε και άλλες
πανάρχαιες πατρίδες και μέ τήν απώλεια αυτήν έχάσαμε και μία συνεί
δηση, ή οποία ήταν τό ενεργό κίνητρο για όλη τή δραστηριότητα μας καί
για τους αγώνες μας. Έχάσαμε τή συνείδηση της οίκουμενικότητος. Τοϋτο
είναι ίσως ή μεγαλύτερη εθνική μας απώλεια, τό σκληρότερο πλήγμα πού
δεχθήκαμε κατά τό διάστημα τών δύο τελευταίων γενεών. Ό Ελληνισμός
ώς ιστορική παρουσία καί ενέργεια, ώς πνεύμα καί δημιουργία δεν περιώ
ρισε τή δράση του στα όρια τών γεωγραφικών του ορίων, αλλά άπλωνε
πάντοτε τήν πνευματική καί ηθική του ακτινοβολία πέρα άπό τα στενά
* 'Ομιλία κατά το Πανσπουδαστικον Συνέδριον τών Κυπρίων σπουδαστών έν
Λευκωσία, τήν 3 Αύγουστου 1971.
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όρια τής γεωγραφικής του θέσεως. Δεύτερον μαζί με τη συνείδηση της
οίκουμενικότητος πού φαίνεται ότι έχάσαμε κατά τις δύο τελευταίες γενεές,
έχάσαμε και το όπλο με το όποιον κατωρθώναμε να επιζούμε μέσα στην
ιστορία, μέσα στην πλημμυρά των λαών πού μας περιέβαλλαν, αν και είμαστε
λαός όλιγάνθρωπος, έχάσαμε τα πρωτεία του πνεύματος, με τα όποια πάν
τοτε αντιμετωπίζαμε τους όγκους τών επιδρομέων, τών λαών πού έρχονταν
με τή διάθεση να μας υποδουλώσουν και να μας εξοντώσουν. Για να μιλή
σωμε τήν τεχνική γλώσσα τής σύγχρονης εποχής, κατά κανόνα μέσα σε
τρεις χιλιάδες χρόνια οί λαοί πού μας περιέβαλλαν ήσαν πνευματικώς κατώ
τεροι, ήταν υπανάπτυκτοι. Για τούτο καί, όταν τυχόν έφθασαν να μας κατα
κτήσουν, όπως έγινε με τους Τούρκους, δεν κατώρθωσαν να μας αφομοιώ
σουν. Τουναντίον με τήν πνευματική μας υπεροχή — ήδη κάτω άπό τήν Τουρ
κοκρατία— αποκτήσαμε και οικονομική υπεροχή και έτσι ανοίξαμε τον
αγώνα τής ελευθερίας.
Ή απώλεια τής οίκουμενικότητος, τής συνειδήσεως δηλαδή ότι εί
μαστε λαός οικουμενικός, κοσμοϊστορικός, ώδήγησε και οδηγεί κάθε μέρα
καί περισσότερο στή συνείδηση του επαρχιωτισμού, ήθικοϋ καί πνευμα
τικού. Ό πνευματικός επαρχιωτισμός είναι αυτόχρημα παραίτηση άπό
τήν παγκόσμιο αποστολή καί τον παγκόσμιο πνευματικό καί ηθικό προο
ρισμό τοϋ ελληνισμού. Εϊναι δε τραγικό ότι για να διασπάσωμε τα στενά
όρια του επαρχιωτισμού καταφεύγομε σε μέσα καί τρόπους κατώτερης απο
δόσεως· έτσι έζητήσαμε π.χ. να προβληθούμε παγκόσμια όχι με τό νοΰ μας,
με τήν πνευματική μας γονιμότητα καί παραγωγικότητα, άλλα με τα πόδια,
δηλαδή με τό ποδόσφαιρο. Εκτιμώ όλα τα αθλήματα τού άνθρωπου καί δεν
υποτιμώ κανένα, άλλα ένας λαός, πού εϊχε ως χθες τα πρωτεία στο νοΰ του,
στο πνεύμα, δεν αγωνίζεται καί μάλιστα με τόσο θόρυβο καί με τόσες δα
πάνες για ν' απόκτηση τα πρωτεία στα πόδια.
Είναι αληθές ότι υπάρχει ένας οικονομικός τομεύς, όπου διατηρούμε
ή μάλλον αποκτήσαμε κατά τήν τελευταία γενεά τα πρωτεία, τήν οικουμε
νικότητα, και ό τομεύς αυτός είναι ή θάλασα. Με τον εμπορικό μας στόλο
είμαστε σήμερα στην πρώτη γραμμή. Όμως κάτω άπ' αυτήν τήν οικονομική
επικράτηση και παρουσία δέν υπάρχει τό πνευματικό καί ηθικό υπόβαθρο,
τό όποιον θα έδιδε τήν αίγλη σ' αυτό τό φαινομενικώς σπουδαίο επίτευγμα.
Έκτος αυτού τό οικονομικό αυτό επίτευγμα δέν συνοδεύεται πάντοτε άπό
τή λάμψη τής ελληνικής σημαίας, ή οποία εϊναι καί τό σύμβολο τής Ελλη
νικής Ιδέας. Έξ άλλου είναι ή πρώτη φορά στην ιστορία τής νεωτέρας
Ελλάδος, πού, ενώ υπάρχει αμύθητος πλούτος εις χείρας ολίγων Ελλήνων,
δέν υπάρχει ενα παράδειγμα εθνικού ευεργέτου, όπως υπήρχαν τόσα κατά
τον προηγούμενο αιώνα.
Στα τρία αυτά χτυπητά γεγονότα, τα όποια συντελούν, ώστε ή ιστορική
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καμπή του ελληνικού έθνους να προσλαμβάνη μιαν τραγικότητα, πρέπει
να προστεθή και ενα τέταρτο — το όποιον τονίζει ακόμα περισσότερο την
τραγικότητα των σημερινών στιγμών της ιστορίας μας — και τό γεγονός
τοΰτο είναι ή βιολογική υποχώρηση, ή βιολογική κάμψη του Ελληνισμού,
ή οποία είναι κατάδηλη με τή μείωση τών γεννήσεων, τή στιγμή κατά τήν
οποίαν όλοι οί γύρω μας λαοί, οί γείτονες, πολλαπλασιάζονται άπειλητικώς.
Δεν υπάρχει όμως άλλο ασφαλέστερο όπλο για τήν επιβίωση του ελληνι
σμού από τον πληθυσμό του, ό οποίος είναι δυνατόν να διπλασιασθή σε
βραχύ χρονικό διάστημα, εφ' όσον ό ελληνισμός θέλει να ζήση. Ή Ελλάς,
παρά τα λεγόμενα περί τοϋ αντιθέτου, είναι δυνατόν, εφ' όσον ανάπτυξη
τή γεωργία της, τήν κτηνοτροφία της, τήν βιοτεχνία της καί τήν τεχνική της,
ελευθερωμένη όμως άπό τή δουλεία της σε ξένα κεφάλαια, είναι δυνατόν να
κράτηση διπλάσιο πληθυσμό. Άρκεΐ ως προς αυτό ν' αναφέρω τό παρά
δειγμα τοϋ 'Ισραήλ, όπου ή ζωή σφύζει απ' άκρου εις άκρον της στενής λω
ρίδος γης πού τοϋ ανήκει. Ό μαρασμός, ό όποιος παρατηρείται στην 'Ελλά
δα καί μάλιστα στην ελληνική επαρχία εϊναι φαινόμενον άπειλητικόν.
Καμμία ελληνική κυβέρνηση δεν είχε τό θάρρος να θέση φραγμούς, να
θέση απαιτήσεις σ' όσους θέλουν να μεταναστεύσουν, καί προ παντός απαι
τήσεις εκπαιδεύσεως, γιατί είναι τραγικόν να μεταναστεύουν κατά εκατον
τάδες χιλιάδες "Ελληνες χωρικοί στο εξωτερικό, χωρίς να έχουν συνάμα
καί τις προϋποθέσεις της παιδείας, ώστε εκεί πού θα πάν να εργασθοΰν, να
μήν εϊναι οί τελευταίοι— ή έστω οί προτελευταίοι. Σήμερα εργάζονται στή
Δυτική Γερμανία άνω τών 300 χιλιάδων Ελλήνων ώς ανειδίκευτοι εργάτες,
καί τοΰτο σημαίνει ώς υπηρέτες. Είναι τό είδος τοϋτο της μεταναστεύσεως
μία έσω  ευρωπαϊκή αποικιοκρατία. 'Ενώ κατηργήθη ή έξω  ευρωπαϊκή
αποικιοκρατία, έδημιουργήθη άλλο είδος χειρότερο άπό τό έξω  ευρωπαϊκό
είδος — γιατί κατά τήν έσω ευρωπαϊκή αποικιοκρατία ό άποικιοκρατούμε
νος έχει συνάμα έκπατρισθή. Καί όλη αυτή ή αιμορραγία διατί ; Ύποκειμε
νικώς μεν για να είσέλθη ό άποικιοκρατούμενος σε μία περιπέτεια, αντικει
μενικώς δε για να τακτοποίηση τό κράτος τό εμπορικό καί συναλλαγματικό
του ισοζύγιο. Ή υποκειμενική περιπέτεια άπό τό ενα μέρος καί τό εύκολο
κέρδος του κράτους άπό τό άλλο συντελοΰν, ώστε εκατοντάδες χιλιάδες
"Ελληνες να άποικιοκρατοϋνται καί να επιστρέφουν, όταν επιστρέφουν,
χειρότεροι απ' ό,τι έφυγαν. Ά λ λ α πρέπει τό κεφάλαιο τοϋτο νάκλείση, γιατί
είναι θλιβερότερο άπ' ό,τι φαίνεται.
"Ολα αυτά καί πολλά άλλα μας αναγκάζουν, μας καλοϋν ν' άποσαφηνί
σωμε τή θέση τοϋ Έλληνισμοΰ μέσα στο σύγχρονο κόσμο καί να σχηματί
σωμε σαφή έννοια για τα προβλήματα καί τά αιτήματα, τα όποια τόσον
αδυσώπητα άπαιτοϋν τή λύση τους. Καί άπ' αυτήν εξαρτάται ή επιβίωση
τοϋ Έλληνισμοΰ, ή οποία δεν πρέπει να νοείται μόνον ώς παράταση της

— 556 —
ζωής του — οπότε είναι απλή φυτοζωΐα — άλλα πρέπει να έννοήται ώς
πνευματική ανάδειξη. Οί "Ελληνες άλλωστε επέζησαν μέσα στην ιστορία,
γιατί κατόρθωσαν πάντοτε ν ' αναδειχθούν πνευματικός.
Υπάρχουν λαοί δίχως σημαντική πνευματική συμβολή στην ιστορία —
λαοί οί όποιοι ή έμειναν ανώνυμοι ή έζησαν στα περιθώρια της ιστορίας.
Και υπάρχουν λαοί πού χωρίς αυτούς δεν είναι δυνατόν να νοηθή ή ιστορία.
Οί λαοί αυτοί οί δεύτεροι είναι ολίγοι και ονομάζονται κοσμοϊστορικοί.
Μεταξύ αυτών των ολίγων τήν πρώτη θέση κατέχουν οί Έλληνες, οί αιώ
νιοι έφηβοι της ιστορίας, δηλαδή οί διαρκώς νέοι. Τούτο είναι 'ένα άπό τα
κύρια γνωρίσματα τών Ελλήνων μέσα στην ιστορία. Και αυτοί ακριβώς οί
αιώνιοι έφηβοι τής ιστορίας κινδυνεύουν σήμερα να μεταβληθούν σέ συν
ταξιούχους της ιστορίας ! Τό πνεύμα μάλιστα αυτό τών συνταξιούχων τής
ιστορίας φαίνεται ότι ενισχύεται από ώρισμένα άποκοιμιστικά κηρύγματα,
τα όποια προσπαθούν να πείσουν τους Έλληνες ότι όλα τα ζητήματα των
πάνε σήμερα πολύ καλύτερα άπό οποτεδήποτε άλλοτε. Τούτο, αν δεν είναι
υπερβολή, είναι πάντως πλάνη, ή οποία πρέπει γρήγορα ν ' άποτεφρωθή,
αν θέλη ό Ελληνισμός να ζήση, όπως έζησε πάντοτε μέσα στην ιστορία,
δηλαδή μαχόμενος.
Ή ευημερία δεν είναι δυνατόν ν' άποτελέση σκοπόν για τον Ελληνισμό.
Ή πνευματική δημιουργία είναι ό μοναδικός προορισμός του Ελληνισμού.
"Ολα τάλλα — πού τόσο εκθειάζονται σήμερα από άντιστορήτους — είναι
άπλα μέσα για να προχωρήσωμε στον κύριο προορισμό μας — ό όποιος
δεν είναι πώς θα ζήσωμε καλύτερα—άλλα πώς θά δημιουργήσωμε καλύ
τερα. Στην εποχή τής πλημμυράς τών τεχνικών μέσων, τής αθρόας επικοι
νωνίας τών λαών, ή οποία καταντά να γίνεται όχι επικοινωνία άλλα θορυ
βώδης συνωστισμός, στην εποχή του σφυροκοπήματος τής ακοής καί τής
οράσεως άπό παντός είδους προπαγάνδες, καί γενικώς στην εποχή τής
παντοιοτρόπου πιέσεως, τήν οποίαν δέχεται ό Ελληνισμός έ ξ ω θ ε ν , δεν
υπάρχει ασφαλώς άλλο μέσον για τήν εδραίωση τής θέσεως του— στον σύγ
χρονο κόσμο — άπό τήν αληθινή Παιδεία, ή οποία οδηγεί καί στή μορφή
διοικήσεως, αυτοδιοικήσεως, πού είναι γέννημα τής ψυχής του λαού μας,
δηλαδή στή Δημοκρατία. Χωρίς αληθινή παιδεία δεν υπάρχει Δημοκρατία,
δηλαδή ελεύθερη ανάδειξη τών άξιων τής ζωής καί τών φορέων των πού
είναι οί άνθρωποι. "Ολα τα άλλα μέσα, άλλα καί όλοι οί άλλοι σκοποί—
κοινωνικοί, οικονομικοί κλπ. — έρχονται σέ δεύτερη μοίρα, έρχονται έπειτα
άπό τήν παιδεία καί τή δημοκρατία, γιατί είναι εξαρτημένα άπ' αυτές. Ό τ α ν
τώρα λέγωμε παιδεία εννοούμε τή συστηματική ανάπτυξη όλων τών ψυχι
κών καί πνευματικών δυνάμεων του άνθρωπου με τή βοήθεια καί επί τή
βάσει τών άξιων πού έδημιούργησε ό Ελληνισμός καί είναι ο ι κ ο υ μ ε 
ν ι κ έ ς . Ή παιδεία είναι κατ' ούσίαν ή δεύτερη γέννηση τοϋ άνθρωπου,
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ή πρώτη είναι σωματική. Και όταν λέμε δημοκρατία άπομακρύνομε άπό
την έννοια της δλους τους μορφασμούς και όλες τις διαστροφές και τις
κακοποιήσεις πού έπαθε και εξακολουθεί να παθαίνη στον αίώνα μας καί
κρατάμε μόνον τήν ελεύθερη επικοινωνία και έκφραση της γνώμης άπό
άνθρωπο σέ άνθρωπο, τήν ισηγορία και τήν ισονομία, όπως είπαν εκείνοι
πού τήν ίδρυσαν τή δημοκρατία. Παιδεία και δημοκρατία είναι δύο πράγμα
τα πού συνυπάρχουν. Ό π ο υ δέν υπάρχει δημοκρατία, δέν είναι δυνατόν να
υπάρχη καί αληθινή παιδεία.
Σήμερα πού δοκιμάζονται τα πάντα στο αδηφάγο ν πυρ του παρόντος,
σήμερα πού είναι δλα καυτά καί πύρινα και σφυρηλατούνται επάνω στον
άκμονα της ιστορίας, παιδεία καί δημοκρατία είναι οί μοναδικοί τρόποι
διαδικασίας για να σωθή ό άνθρωπος, ό όποιος τόσο έχει παραμορφωθή
στον αιώνα μας καί τόσο έχει παραποιήσει το είναι του—ώστε κατήντησε
να μή γνωρίζη ό ϊδιος τον εαυτό του—, ένωπ.χ. είναι δούλος, πιστεύει δτι
είναι ελεύθερος, ενώ είναι απαίδευτος, βαυκαλίζεται δτι μπορεί να προ
γραμματίση καί τήν παιδεία των άλλων καί ενώ είναι ακαλλιέργητος ομιλεί
για πολιτισμό καί τέχνη.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι συντελούνται γύρω μας κοσμογονι
κά ή ϊσως καί κοσμοκαταστροφικά γεγονότα καί ότι ό Ελληνισμός σ' αυτήν
τήν κοσμογονία είναι μόνος, ολομόναχος, καί δέν έχει συγγένεια με κανέ
ναν ούτε ώς προς τή γλώσσα του — πού έχουν άλλοι — άλλα ούτε καί ώς
προς τον τρόπον του ζην. Να συνειδητοποιήσουμε δτι ό Ελληνισμός έζησε
πάντοτε εν κινδύνω καί ότι δέν είχε ποτέ τήν άνεση καί τήν ευημερία πού
τοΰ υπόσχονται πολλοί για το μέλλον, μέ τήν υστεροβουλία να τοΰ απο
σπάσουν τήν προσοχή άπό τό παρόν, τό όποιον πρέπει νά το ΐδή κάθετα καί
σέ όλη του τήν τραγικότητα. Αυτοκρατορίες γύρω του διαλύονται, οί όποιες
χωρίς νά τό θέλουν, χωρίς νά τό έχουν σκοπό, όμως τον έβοήθησαν μέ τήν
παρουσία των νά ζήση καί νά υπερνίκηση τόν κίνδυνο τοΰ εξαφανισμού
καί νά έλευθερωθή. Επίσης άλλες αυτοκρατορίες ιδρύονται πού απειλούν
άμεσα τήν ύπαρξη του. Λαοί ανώνυμοι ώς τώρα, αποκτούν για πρώτη φορά
όνομα στην ιστορία, μαθαίνουν νά γράφουν τό όνομα τους καί εισέρχονται
στο στάδιο της ιστορίας μέ τήν ορμή της πλεονεξίας, δίχως όμως νά έχουν
προσφέρει τίποτε για νά γίνη ή ιστορία.
Μέσα στην κοσμοϊστορική καί για πρώτη φορά οικουμενική μεταξίωση
καί αναταραχή τών πάντων, εκείνο πού θα προσδιορίση τήν περαιτέρω τύχη
τοϋ καθενός λαού θα είναι ή παιδεία καί συνεπώς ό μεγαλύτερος ή μικρό
τερος βαθμός συμμετοχής του στην πάλη τών ιδεών πού γίνεται. Καί ή πάλη
τών ιδεών είναι πού θα άποφασίση τί θά γίνη μέ τό μέλλον τών ανθρώπων
καί τοΰ καθενός λαοΰ. Υπάρχει βεβαίως καί ή πάλη τών όπλων, άλλα τα
όπλα έχουν φθάσει σέ τόση καταστροφική δύναμη, ώστε δέν φαίνεται έχέ
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φρονες άνθρωποι ν' αποφασίσουν ποτέ να τα μεταχειρισθούν. 'Υπάρχουν
όμως καί οί παράφρονες — και αυτοί δεν απουσίασαν ποτέ από την ιστορία.
"Ομως και ή παραφροσύνη σήμερα ελέγχεται περισσότερο άπο άλλοτε.
Πάντως όποιος λαός δέν θα εχη την παιδεία καί τη δημοκρατία για να συμ
μετάσχη σ' αυτήν τή πάλη καί ν' αποσαφήνιση για λογαριασμό του τί εϊναι
γι' αυτόν αναγκαίο καί ωφέλιμο καί τί είναι περιττό καί βλαβερό, αυτός ό
λαός είναι βέβαιον ότι θα άναλωθή άπο τήν ιστορία, αυτόν θα τον άλεση
ό τροχός, ô μύλος τής ιστορίας. Τήν πάλη αυτή των ιδεών, ή οποία συγκεν
τρώνεται γύρω στις δύο έννοιες, παιδεία καί ελευθερία, δημοκρατία, τήν
αδυσώπητη αυτή πάλη δέν είναι δυνατόν κανείς λαός να τήν άποφύγη, όσα
τείχη καί αν ύψωση γύρω του. Καί τούτο διότι οί ιδέες, καί όταν κατάγωνται
από τους θεούς καί όταν προέρχωνται άπο δαίμονες, δέν είναι δυνατόν να
κλεισθούν εξω άπο τή συνείδηση των ανθρώπων, άλλα εισβάλλουν σ' αυτήν
παντοιοτρόπως καί τήν κυριεύουν. Καί όσες μέν ιδέες κατάγονται άπο τους
θεούς φέρνουν στον άνθρωπο το αγαθό τής ελευθερίας, όσες κατάγονται
άπο τους δαίμονες φέρνουν σ' αυτόν τή δουλεία καί τήν καταστροφή.
Ή Ελλάς είναι ό τόπος, όπου έγεννήθηκαν καί εκρίθησαν όλες οί
ίδέες περί τής ζωής καί του κόσμου. Τούτο βεβαίως δέν σημαίνει ότι δέν
έγεννήθηκαν καί σ' άλλους τόπους καί πολιτισμούς ίδέες περί τής ζωής καί
του κόσμου, δηλαδή κοσμοθεωρίες, αλλά σημαίνει ότι ό άνθρωπος στην Ε λ 
λάδα υπήρξε κατ' εξοχήν δημιουργός καί κριτής των κοσμοθεωριών. Επί
σης σημαίνει ακόμη ότι οί ελληνικές κοσμοθεωρίες απέκτησαν οικουμενική
αξία καί διατηρούνται ώς σήμερα ώς κόσμος των ιδεών τών συγχρόνων
ανθρώπων. Ά π ο τήν άποψη αυτήν ό τόπος αυτός, ή Ελλάς, έδωκε στον
κόσμο περισσότερα άπ' όσα έλαβε άπ' αυτόν. Καί γι' αυτό ακριβώς ή Ελλάς
ουδέποτε έφοβήθηκε τις ίδέες, διότι είχε τή δύναμη να έλέγξη τήν αξία τους
καί ή να τις δεχθή ή να τις άπορρίψη. Ή Ελλάς ποτέ δέν υπήρξε κλειστή
προς τα εξω. Καί τή δύναμη αυτήν, το πνευματικό καί ηθικό τούτο θάρρος,
το ήντλησε από τήν πνευματική της παράδοση, ή οποία διατηρήθηκε ενερ
γός μέ τήν παιδεία.
Καί τα δύο όμως αυτά στοιχεία τής ζωής του τόπου, παιδεία καί παρά
δοση, διέρχονται μεγάλη κρίση. Τρεις είναι οί λόγοι οί αντικειμενικοί,
πού έφεραν τήν κρίση τής παιδείας. Ό πρώτος είναι ή ετεροβαρής σχέση
μεταξύ τών δύο όρων του νόμου προσφοράς καί ζητήσεως. Ή ζήτηση τής
παιδείας είναι σήμερα μεγαλύτερη άπό τήν προσφορά. Δηλαδή σήμερα οί
ζητοΰντες παιδείαν είναι περισσότεροι άπ' όσους είναι δυνατόν να παίδευση
ή πολιτεία, μέ τους λειτουργούς καί τα μέσα πού διαθέτει προς τον σκοπόν
αυτόν. 'Εδώ υπάρχει ενα μέγα θέμα : πόσα πρέπει να έξοδεύη ή πολιτεία
για τήν παιδεία τών τέκων της ; Πόσα, εννοώ αναλογικώς προς όλα τάλλα;
Έχει γίνει συνείδηση καθολική στον ελεύθερο κόσμο — εκ τών υστέρων
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δε έγινε συνείδηση και στα ολοκληρωτικά καθεστώτα — ότι πρέπει να έξο
δεύη όσα μπορεί περισσότερα. Ή άμυνα μόνον μπορεί να διεκδίκηση περισ
σότερα άπο την παιδεία και τούτο όχι πάντοτε. Ή σύγχρονη όμως ελληνική
πολιτεία είναι και συμπεριφέρεται ώς νεόπλουτος. Έξοδεύει πάρα πολλά
χρήματα όχι στους πρωταρχικούς, στους εκπαιδευτικούς, άλλα σε δευτερεύον
τος και τριτεύοντας σκοπούς. Ό δεύτερος λόγος για τήν κρίση της παιδείας
είναι ή επί πολλά ετη υπόκωφος και σήμερα πιά φανερά πάλη μεταξύ κλασ
σικής και τεχνικής παιδείας. Ή τεχνική παιδεία παραμέρισε τήν κλασσική
παιδεία. Τα εργαλεία επήραν τήν θέση των γραμμάτων. Ό τεχνικός ένίκησε
το δάσκαλο και σ' αυτό συνετέλεσε και ή νεόπλουτος πολιτεία. Τό πεδίον
εντός του οποίου διαδραματίζεται ή πάλη αυτή κλασσικής και τεχνικής παι
δείας είναι ή ψυχή τοϋ άνθρωπου καί κυριώτατα ή ψυχή καί το πνεύμα τών
νέων ανθρώπων. Άπο τή στιγμή πού ή πολιτεία ώς νεόπλουτος έτοποθέτησε
καί νομοθετικώς ακόμη τήν τεχνική σε σημείο ανώτερο άπο τήν κλασσική
παιδεία ήταν φυσικό μέσα στους νέους ανθρώπους να υποχώρηση ή κλασσική
παιδεία καί ô δάσκαλος έναντι του τεχνικού να χάση τή θέση του μέσα στην
κοινωνία πού είχε άλλοτε. Τούτο έγινε δια νόμου τον όποιον επέτυχαν οί
τεχνικοί εις βάρος τών δασκάλων. Ή αντιστροφή αυτή τών πραγμάτων
έδημιούργησε μεγάλα κακά, προ παντός όμως έζημίωσε πνευματικώς καί
τους τεχνικούς, γιατί δίχως κλασσική παιδεία ή τεχνική καταντά καθαρώς
μηχανική, οί δε τεχνικοί γίνονται τότε ολωσδιόλου άπνευμάτιστοι. Ό
τρίτος λόγος για τήν κρίση τής παιδείας είναι ή επίσημη παραμέληση της
άπό τήν πολιτεία. Τούτο αποδεικνύεται πρώτα  πρώτα με τό γεγονός ότι
ή πολιτεία τοποθετεί στην κορυφή τής παιδείας ολωσδιόλου ακατάλληλα
πρόσωπα καί συχνά απαίδευτα, με τήν εντολή να φροντίσουν τα τής παιδείας
τών άλλων. Τούτο αποτελεί τό αποκορύφωμα τής κρίσεως τής παιδείας καί
πρόκληση προς τή νοημοσύνη τοϋ ελληνικού λαού.
Κρίση παιδείας υπάρχει σήμερα παντού. Στον τόπο μας όμως ή παι
δεία χωλαίνει κυριολεκτικώς άπό τό δημοτικό σχολείο ώς τό Πανεπιστή
μιο. Άλλου υπάρχει κρίση παιδείας ένεκα τής πληθώρας — επειδή υπάρχει
πολλή παιδεία, (όσο παράδοξο καί αν φαίνεται τούτο) — στον τόπο μας
υπάρχει κρίση άπό έλλειψη βασικών πραγμάτων. Ούτε τα μέσα έχομε —
πού μας χρειάζονται — ούτε λειτουργούς. Έπί πλέον δε ή αφόρητη γρα
φειοκρατία τοϋ συγχρόνου κρατικοΰ μηχανισμοΰ έχει καταστήσει τον λει
τουργό τής παιδείας, τον δάσκαλο καί καθηγητή, σέ γραφέα, σε ελεεινό
όργανο τής γραφειοκρατίας. Τέλος, ή εισβολή τών διαφόρων πολιτικών
μεταβολών μέσα στον χώρο τής παιδείας ξερριζώνει κάθε πνευματικό
ριζοβόλημα μέσα στην ψυχή καί τό πνεύμα τών νέων ανθρώπων. Δεν
καταλάβαμε ακόμη ότι εϊναι ανίερο πράγμα να μεταχειριζώμαστε τα σχο
λεία ώς τόπους προπαγάνδας για τους πολύ πεπερασμένους σκοπούς τών
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εκάστοτε πολιτικών καταστάσεων. Τά σχολεία ανήκουν στο έθνος, ενώ ή
συγκεκριμένη πολιτική κατάσταση είναι περαστική.
Ή κλασσική παιδεία έχει ώς σκοπό να μόρφωση τον άνθρωπο μέ τήν
εισαγωγή του σε κλασσικά κείμενα και έργα τέχνης της αρχαιότητος και
να τον βοηθήση να φθάση στην κατανόηση και χρήση τών δυνάμεων πού
συνιστούν τον ψυχικό και πνευματικό του κόσμο. Τό είδος της παιδείας
αυτής είναι εκείνο πού ίσχυσε μέχρι σήμερα σ' όλο τό δυτικό κόσμο — πού
έδημιούργησε τον νεώτερο πολιτισμό — και πού διέρχεται σήμερα κρίση
και μάλιστα ριζική και στον Δυτικό κόσμο. Ή μηχανή αλλάζει τον κόσμο
και τό χειρότερο είναι ότι αλλάζει και τό πρόσωπο του άνθρωπου — τό
αγριεύει μάλιστα δίχως τήν κλασσική παιδεία. Ό σκοπός της κλασσικής
παιδείας είναι τό «γνώθι σαυτόν», ή, όπως λέγει ένας νεώτερος λόγος, «γίνε
ό,τι είσαι», δηλαδή φθάσε στην ουσία σου, εύρε τήν ουσία σου, πού αποτε
λεί τον αθάνατο πυρήνα μέσα σου. 'Αντίθετα ή τεχνική παιδεία στρέφει
εξ αρχής τό πνεύμα του άνθρωπου προς τά εξω, και τον καλεί νά χρησιμο
ποίηση πνεύμα και σώμα για νά έξουσιάση υλικά πράγματα και φυσικές
δυνάμεις. "Ομως είναι αυτονόητο, ότι ό άνθρωπος για νά έξουσιάση δ,τι
είναι γύρω του, δίχως νά φθάση στην υπεροψία και στην ύβρη προς τήν
ουσία του άνθρωπου, πράγμα πού κινδυνεύει νά τό πάθη σήμερα, πρέπει
πρώτα νά έξουσιάζη τον εαυτό του, και τούτο γίνεται μόνον μέ τήν κλασσική
παιδεία. Γι' αυτό ή τεχνική παιδεία δίχως κλασσικά μαθήματα μεταβάλλει
τον άνθρωπο σε εγκεφαλικό μηχανισμό.
Τό πρόβλημα, λοιπόν, πού τίθεται κατά τρόπον αδυσώπητο ενώπιον μας
ει ναι πώς θα συνδυάσωμε τά δύο είδη παιδείας, γιατί και τά δύο είναι αναγ
καία, όχι απλώς για τήν επιβίωση μας, άλλα για τήν ανάδειξη μας στον
σημερινό στίβο της ζωής. Και ό μοναδικός δρόμος για τήν επιβίωση και
τήν ανάδειξη μας είναι ή παιδεία, άλλως κινδυνεύομε νά γίνωμε ή απλοί
φύλακες του μεγάλου παρελθόντος ή δούλοι και υπηρέτες τών άλλων. Χωρίς
αληθινή παιδεία ό κίνδυνος νά γίνωμε υπηρέτες και μισθοφόροι τών άλλων
είναι άμεσος.
Υπάρχουν πολλοί οι όποιοι προτάσσουν και μάλιστα μέ έμφαση τον
τομέα της οικονομίας, τό primum vivere. Λησμονούν όμως αυτοί, πού τόσο
εύκολα υπόσχονται σήμερα ευημερία, ότι ή οικονομική ζωή ενός λαού
είναι συνάρτηση τής πνευματικής και τεχνικής του μορφώσεως. Λησμονούν
ότι ή πιο μεγάλη σύγχρονη κοινωνική επανάσταση, ή επανάσταση τών
Μπολσεβίκων στα 1917, ή οποία προέταξε και άπεμόνωσε τον οικονομικό
παράγοντα τής ζωής, σύμφωνα μέ τήν κατήχηση του Marx, ευρέθηκε γρή
γορα ενώπιον αδιεξόδου και τό άδιέξοδον τούτο ήταν ή αμάθεια τών μαζών.
Ή αμάθεια αυτή τών μαζών ώδήγησε τό κομμουνιστικό καθεστώς δύο
φορές στο λιμό, ό όποιος έκόστισε τή μία φορά 11 και τήν άλλη 7 έκατομ
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μύρια θανάτους από πείνα. Τα πράγματα έτσι έδίδαξαν τους αρχηγούς των
Σοβιέτ να αρνηθούν κατ' ούσίαν το δόγμα του Marx, το όποιον προτάσσει
τήν οικονομία, και άντ' αυτής να δώσουν τα πρωτεία στην επιστήμη, γιατί
ή επιστήμη είναι το πρώτον κινούν και για τήν οικονομία. Τοΰτο έγινε
συνείδηση μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ό όποιος επίσης έσυνειδη
τοποίησε στους αρχηγούς τών Σοβιέτ, ότι υστερούν πολύ επιστημονικώς.
"Ετσι σήμερα συνέβη το καταπληκτικό και απίστευτο : να υποταγή ακόμη
και τό κόμμα στην επιστήμη και να έξαρτηθή όλοκληρωτικώς άπό αυτήν.
Βεβαίως τό κόμμα εξακολουθεί να εχη τον κύριο λόγο στην υπόλοιπη πνευ
ματική και καλλιτεχνική παραγωγή, και γι' αυτό εκεί τα πράγματα μένουν
ή στάσιμα ή είναι ανιαρά, γιατί ούτε τέχνη ούτε πνεύμα δημιουργούνται
καθ' ύπαγόρευσιν. Τή στάση αυτή τήν εμιμήθησαν και ώρισμένοι νεόπλου
τοι της εξουσίας σε ώρισμένα μικρά κράτη, τα όποια μάλιστα είναι άντικομ
μουνιστικά και κατέστησαν πνευματικώς γελοίοι. Στή Ρωσία όμως ή επι
τυχία της επιστήμης και της τεχνικής προσδιορίζει τις εκάστοτε αντιδρά
σεις του κόμματος. Ό μηχανισμός τοΰ κόμματος εδώ δεν λειτουργεί, γιατί
είναι πλέον κοινή συνείδηση ότι τον πρώτο και κύριο λόγο τον έχει ή επι
στήμη. Τί σχέση ημπορεί να εχη ό μηχανισμός του κόμματος με τήν έρευνα
του διαστήματος ; Ό ερευνητής δεν είναι βέβαιον ότι ομολογεί πίστη στο
κόμμα, είναι όμως αναμφισβήτητο ότι είναι άφωσιωμένος στην επιστήμη
του. Ή μόνη σχέση μεταξύ του μηχανισμού τοΰ κόμματος και της έρευνας
τοΰ διαστήματος είναι ή σχέση της φιλοδοξίας και της πλεονεξίας άπό τήν
πλευρά τοΰ κόμματος προς τήν έρευνα, για τήν επιτυχία της έρευνας.
Ή επιστήμη λοιπόν και ή συνακόλουθη προς αυτήν τεχνική έγιναν
σήμερα κατ' ούσίαν και οί ρυθμισταί της πολιτικής, ή οποία ως ουραγός
εκμεταλλεύεται τα πορίσματα τής επιστήμης και χειρίζεται κατά τό δοκοΰν
τα επιτεύγματα τής επιστήμης. Αυτός άλλωστε είναι ό λόγος πού μεταβάλ
λει τή διεθνή πολιτική πάλη σήμερα σε αγώνα και πόλεμο ιδεών και πνευ
μάτων. Και αυτός εϊναι ό βαθύτερος λόγος για τον όποιον μεγάλα και μικρά
έθνη πού έχουν συνείδηση τί γίνεται γύρω τους, αναπροσαρμόζουν σήμερα
τήν παιδεία, τό μόνο όργανο επιβιώσεως, γιατί ή αμάθεια σήμερα οδηγεί
ενα λαό κατ' ευθείαν προς τον θάνατο, ενώ άλλοτε τον άφηνε τουλάχιστον
να φυτοζωή. Σήμερα σε όποια σημεία τής γης υπάρχουν κενά παιδείας ή
και κενά πληθυσμοΰ επάνω στον πλανήτη, εισβάλλει αμέσως ό εχθρός,
ό όποιος έρχεται με τό πρόσο^πο τοΰ συμβούλου.
Ή μεταπολεμική διαμόρφωση τοΰ περιβάλλοντος τής γειτονίας μας
γιά τήν οποίαν θά μιλήσουμε πάρα κάτω και ή είσοδος τής χώρας μας στή
μείζονα οικονομική και πνευματική κοινότητα τής Δυτικής Ευρώπης επι
βάλλουν σε μας να άναπροσαρμόσωμε ριζικώς τήν συμπεριφορά μας και
να έντείνωμε στο έπακρον τις ηθικές και πνευματικές δυνάμεις τοΰ τόπου.
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Τούτο δμως σημαίνει ότι πρέπει να άνακατατάξωμε την παιδεία μέσα στο
σύνολο τών λειτουργιών της ζωής μας. Το κύριο μέλημα της πολιτείας,
μετά την άμυνα, ή οποία είναι συμμαχική και συνεπώς παρέχει περιθώρια
μεγάλα για τήν παιδεία, είναι ή παιδεία. Άλλα ή παιδεία σε μας, εφ' όσον
θέλομε να διατηρήσωμε τή φυσιογνωμία μας και τον ιστορικό μας χαρα
κτήρα πρέπει κατ' ανάγκην να εχη δύο σκέλη : Να είναι δηλαδή κλασσική
και τεχνική συνάμα. Με τήν κλασσική παιδεία θα πλησιάζωμε διαρκώς
και με όλο το πάθος της ζωής μας τα μεγάλα πρότυπα των αρχαίων κλασσι
κών, οί όποιοι ϊστανται ώς αγάλματα θεών και με το αιώνιο μειδίαμα της
εσωτερικής ευδαιμονίας, ηρεμίας και σοφίας παρακολουθούν τή τύρβη και
τον τεχνοκρατικό θόρυβο τής εποχής, της ιστορικής στιγμής, όπου μέσα
ζοϋμε. Έξ άλλου με τήν τεχνική παιδεία θα εκμεταλλευθούμε πάν ο,τι μας
προσφέρει ή γή μας— δίχως όμως να καταστρέψωμε τήν ομορφιά της και
να πληγώσωμε τή χάρη της — και συνάμα θα γίνωμε ικανοί να κατασκευά
ζουμε ό,τι έχομε ανάγκη, δίχως να έξαρτώμεθα από τους άλλους.
Άλλα πρέπει να όμολογήσωμε ότι ώς προς τή σύνθετη αυτή παιδεία,
κλασσική και τεχνική, δεν έχομε ακόμη κατορθώσει τίποτε. Καί ενα απλό
βλέμμα στα προγράμματα τών σχολείων μας μας παρουσιάζει ώς νεόπλου
τους, οί όποιοι δεν γνωρίζουν να συμπεριφέρωνται προς τα πράγματα, όπως
επιβάλλει ή ανάγκη τής ζωής καί τό χρέος ανθρώπων, οί όποιοι θέλουν να
μείνουν ελεύθεροι καί όχι να γίνουν δοϋλοι τής λεγομένης ευημερίας, γιατί
είναι προτιμότερο να μείνωμε ελεύθεροι καί φτωχοί παρά να γίνωμε νεό
πλουτοι καί δούλοι. Ώς λαός κόσμο  ιστορικός έχομε χρέος όχι μόνον νά
μή κολοβώσωμε καί νά μή νοθεύσωμε τήν έννοια τής κλασσικής μας παι
δείας μέ ευτελή εμπορεύματα τής λαϊκής άγορας — καί αυτή τήν εικόνα
πααρουσιάζουν τα διδακτικά μας βιβλία. Έφ' όσον νοθεύσωμε τήν κλασ
σική μας παιδεία, τότε κινδυνεύομε νά έπιπεδωθουμε καί νά έξισωθοΰμε
ιστορικώς μέ τους γύρω λαούς, οί όποιοι δέν έχουν τό χάρισμα τής ιστο
ρίας νά έχουν δημιουργήση θεούς ώς τέλειους ανθρώπους καί ανθρώπους
ώς θεούς. Έξ άλλου, αν θέλωμε νά είμεθα πράγματι ελεύθερον έθνος, είμεθα
αναγκασμένοι άπό τα πράγματα ν' αφομοιώσουμε γενναία καί γόνιμα κάθε
τεχνική γνώση, ή οποία είναι αναγκαία για τήν επιβίωση μας καί τήν ανά
δειξη μας μέσα στον σκληρό αγώνα τής σημερινής ζωής.
Δύο τραγωδίες έγνώρισε τό ελληνικό έθνος κατά τή μακρά του ιστορική
πορεία. Ή πρώτη ήταν, ότι υπέκυψε στους Ρωμαίους καί έμεινε υπό τό πέλμα
των τετρακόσια περίπου χρόνια. Ή κάθαρση τής τραγωδίας αυτής συνετε
λέσθη μέ τή νίκη του ελληνικού πνεύματος καί μέ τήν ίδρυση καί ανάπτυ
ξη του βυζαντινού κράτους. Ή βυζαντινή αυτοκρατορία έζησε χίλια χρό
νια καί διετήρησε τήν ελευθερία τών Ελλήνων καί γενικώς τών ανθρώπων
στή Μεσόγειο καί τήν Ανατολή. Ή δεύτερη μεγάλη ιστορική τραγωδία

