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ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Καθηγητού Πανεπιστημίου  Άκαδημαϊκοϋ
Προέδρου Φ.Σ. «Παρνασσός»

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
Ή ζωή του συγχρόνου ανθρώπου χαρακτηρίζεται άπο δ,τι γενικώς όνο
μάζομε πρόοδο. Πρόοδος είναι ή διαδικασία εκείνη, όπου πάντοτε και κατ' α
νάγκην το μεταγενέστερο σημείο μιας σειράς μορφών και δημιουργημάτων
είναι καλύτερο άπο το προγενέστερο. Έτσι το σύγχρονο άροτρο εϊναι καλύ
τερο άπό το προηγούμενο, το παλαιότερο. Ή πρόοδος όμως αυτή περιορίζε
ται και ισχύει μόνον μέσα στον τομέα της τεχνικής και δεν περιλαμβάνει ούτε
τον τομέα της ηθικής οΰτε τον τομέα τής αισθητικής. Τόσον στην ηθική όσον
και στην αισθητική ζωή του άνθρωπου δεν δυνάμεθα να εϊπωμεν ότι κατ' ανάγ
κην τό μεταγενέστερον είναι οπωσδήποτε καλύτερον άπό το προγενέστερον.
'Ακριβώς εδώ έγκειται μία άπό τις βαθειές αντινομίες στή ζωή του συγχρό
νου άνθρωπου, δτι δηλαδή, ενώ ή πρόοδος στή τεχνική και μηχανική σφαίρα
τής ζωής του είναι αναμφισβήτητη, στην ηθική και αισθητική σφαίρα ô
σύγχρονος άνθρωπος παρουσιάζει μεγάλη ακαταστασία, ασυνέπεια και κάπο
τε μειωμένη αξιοπρέπεια. Έξ άλλου όμως οι αγώνες του συγχρόνου άνθρω
που για τήν πολιτική του ελευθερία ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο σκληροί
και συνεπείς όσο είναι σήμερα, αν και πολλές φορές ή ζητούμενη έννοια
τής πολιτικής ελευθερίας παρουσιάζεται ώς κάτι διφορούμενο.
Ή αισθητική ακαταστασία και αμορφωσιά του συγχρόνου άνθρωπου
εϊναι ενα αναμφισβήτητο γεγονός. Ό σύγχρονος άνθρωπος φαίνεται νά
εχη χάσει τα αισθητικά του μέτρα και γι' αυτό ή αισθητική διαμόρφωση
του περιβάλλοντος του δεν είναι πλέον άπό τα κύρια προβλήματα τής ζωής
του. Ικανοποιείται μόνον άπό τή μηχανική διαμόρφωση τών πραγμάτων.
"Αν μάλιστα θελήσωμε νά είδικεύσωμε το θέμα τοΟτο και νά τό παρακο
λουθήσωμε στή σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, βλέπομε τότε ότι οί
σημερινοί Έλληνες έχασαν τήν παραδεδομένη αισθητική των και αδιαφο
ρούν σχεδόν για τήν αισθητική διαμόρφωση τής κατοικίας των και του περι
βάλλοντος των. Ή διάβρωση τής παραδεδομένης αισθητικής εκτείνεται
μάλιστα τόσον πολύ, ώστε δεν κατέστρεψε μόνον τήν Πρωτεύουσα άλλα
21
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Σοφοκλής και ό Ευριπίδης συγκλονίζονται από βαθύτατα μεταφυσικά βιώ
ματα και ή ποίηση των εκφράζει ακριβώς τα βιώματα των αυτά. Έξ άλλου
όσα και αν λέγωνται περί της ποιήσεως στην εποχή μας και δσα ποιήματα
και αν γράφωνται ενα πράγμα είναι βέβαιον, ότι ή εποχή μας δεν έχει ποίη
ση ούτε και φαντασία καί τοϋτο διότι δεν έχει ακριβώς μεταφυσικά βιώ
ματα. Επίσης ό Δάντης καί ό Σαίξπηρ καθώς καί ό Γκαίτε είναι μεγάλοι
ποιηταί γιατί κατακλύζονται ή ψυχή καί το πνεύμα τους από μεταφυσικά
βιώματα καί οράματα, καταυγάζονται από ενα φως πού έρχεται άπο έναν
άλλον κόσμο. Ί ο ίδιο ισχύει καί για τον Γκρέκο, τον Θεοτοκόπουλο, τον
μεγάλο Έλληνα ζωγράφο, ό όποιος ξεπέρασε τήν εποχή του με το έργο του
καί κατορθώνει να εϊναι σύγχρονος σε κάθε εποχή. Ό Θεοτοκόπουλος
ξεπέρασε τήν αΐσθηματολογία της 'Αναγεννήσεως καθώς επίσης καί τήν
υπερτροφία του σώματος όπου είχε καταλήξει ή 'Αναγέννηση κατ' αντί
δραση προς τήν λιποσαρκία του Μεσαίωνος. Οι μορφές του Γκρέκο έρχον
ται άπό έναν άλλο κόσμο, ομιλούν μια γλώσσα αιώνια καί γι' αυτό μας
αγγίζουν τόσο έντονα.
Έ ξ άλλου ή βαθύτατη σχέση μεταξύ μεταφυσικής καί μουσικής εκφρά
ζεται κλασσικά στον Μπαχ, ακόμη δέ στον Μότσαρτ καί στον Μπετόβεν.
Έτσι ή μουσική του Μπαχ μας οδηγεί στον περίβολο της θεϊκής παρουσίας,
αισθανόμαστε ότι οι φθόγγοι του Μπαχ μας ανοίγουν μια βαθύτατη προοπτι
κή, ή οποία οδηγεί κατ' ευθείαν προς τήν παρουσία του Θεού. Έ ν αντιθέσει
προς αυτόν τον μεταφυσικό πλούτο της δημιουργίας στην ποίηση, στην ζω
γραφική καί στή μουσική ό σύγχρονος άνθρωπος ή μάλλον ολόκληρη ή
σύγχρονη άνθρωπότης έχει περιπέσει σέ μια πεζότητα καί έπιπέδωση άγνω
στη ως τώρα στην ιστορία. 'Ακόμη καί λαοί πανάρχαιοι με υψηλό πολιτισμό,
όπως είναι οί Κινέζοι, με αφορμή τήν φυλλάδα του Μαρξ έχουν κατεδαφίσει
καί γενικώς κατεδαφίζουν όλες τις ιστορικές αξίες τής ζωής των, τελευταία
μάλιστα άνεκάλυψαν ότι ό Λάο  τσέ καί ό Κομφούκιος είναι επιζήμιοι για
τή ζωή τους.
'Αρκεί να ρίψωμε ενα βλέμμα στή σημερινή ανθρωπότητα για να βεβαιω
θούμε γι' αυτή τήν καθολική πεζότητα καί έπιπέδωση τής ζωής. "Ολοι οί
λαοί τής γής, οιονδήποτε σύστημα πολιτικό καί αν ακολουθούν, επιδιώκουν
τα ϊδια πράγματα, τήν τεχνική καί μηχανική πρόοδο, ή οποία είναι συνάμα
ταυτόσημη καί μέ δ,τι λέγομε εξευρωπαϊσμό. Συντηρητικοί, δημοκράται καί
κομμουνισταί όλοι βιομηχανοποιούνται καί όλοι ζητούν τον ευρωπαϊκό
τρόπο ζωής άπό τήν εξωτερική εμφάνιση, από τήν ενδυμασία, ως τήν εσω
τερική οργάνωση τής οικιακής των ζωής. Στην αρχή οί κομμουνισταί στή
Ρωσία, όταν κατέλαβον τήν έξουσίαν, επιχείρησαν να καθιερώσουν ιδιαίτερη
αμφίεση για τον εαυτό τους. Σήμερα όμως έχουν παραιτηθή απ' αυτό καί
προσαρμόζονται όλοι προς τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής καί προς τήν εύρω
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παϊκή αμφίεση. Παλαιοί, άλλα και οί πρωτόγονοι, λαοί, οί όποιοι απέκτη
σαν τήν έλευθερίαν τους δίχως να αγωνισθούν γι' αυτήν ώς έτοιμο δώρο του
Β' Παγκοσμίου Πολέμου, εγκαταλείπουν ήθη και έθιμα και επιζητούν γενι
κώς τον τρόπο του βίου τών Ευρωπαίων και επιδιώκουν δια παντός μέσου
να εξευρωπαϊσθούν, να αποκτήσουν όλα τα τεχνικά μέσα και όλες τις τεχνι
κές ευκολίες της ζωής. Έξ άλλου οί Ευρωπαϊκοί λαοί καί ιδίως οί μεγάλοι,
Γάλλοι, "Αγγλοι, Γερμανοί καί 'Ιταλοί έχουν μεγάλα ιστορικά παραδοσιακά
στοιχεία καί όσον καί αν ό τεχνικός πολιτισμός αναπτύσσεται στή ζωή τους
δέν μπορεί να κατακαλύψη καί να πρόσχωση τα ιστορικά καί παραδοσιακά
δημιουργήματα τους όπως φαίνεται να συμβαίνη στους λαούς με λιγώτερη
ιστορία καί παράδοση. 'Έτσι ό μαύρος της 'Αφρικής φαίνεται ότι γρήγορα
θα λησμονήση τις παραδόσεις του καί θα άφοσιωθή στα τεχνικά επιτεύγμα
τα τών Ευρωπαίων καί τών 'Αμερικανών καί θα άφομοιωθή απ' αυτά. 'Οπωσ
δήποτε ό ευρωπαϊκός πολιτισμός—καί όνομάζομεν ευρωπαϊκό πολιτισμό
ό,τιδήποτε έδημιουργήθη καί δημιουργείται από τήν 'Αναγέννηση καί έπει
τα, καθώς επίσης ό,τι δήποτε έδημιουργήθη καί δημιουργείται στην προέκτα
ση της Ευρώπης, τήν 'Αμερική, στον τομέα τής τεχνικής καί μηχανικής,
ακόμα δέ καί στους τομείς του πνεύματος — ό ευρωπαϊκός λέγω πολιτι
σμός έγινε παγκόσμιος. Καί είναι πρώτη φορά είς τήν ιστορία πού ένας
πολιτισμός έχει γίνει παγκόσμιος. Καμμιά γωνιά τής γης δέν ξεφεύγει
αργά ή γρήγορα άπό τον εξευρωπαϊσμό. 'Ακόμη καί ό κομμουνισμός, ό
όποιος κατά τήν πρώτη εφαρμογή στή Ρωσία ώμίλησε περί τής δημιουργίας
ενός νέου τύπου ανθρώπου καί νέας μορφής πολιτισμού, ακολουθεί καί μά
λιστα δουλικώς τον δυτικό πολιτισμό. Τό γεγονός ότι δέν προφθάνει να
τον άκολουθήση δέν σημαίνει ότι δέν θέλει. Κατ' ούσίαν θέλει μόνον αυτό
καί τίποτε άλλο. Ούτε καί μπορεί να θέλη τίποτε άλλο, διότι δέν υπάρχει
τίποτε άλλο. Είναι υποχρεωμένος να κάνη εργοστάσια, να κατασκευάση
μηχανές καί να έκβιομηχανήση τή Ρωσία. 'Αρχικώς ό κομμουνισμός, προ
τού ακόμα γίνει κράτος, όταν ήταν ακόμα επαναστατική ιδεολογία, εΐχε
ύποσχεθή στους Ρώσους ότι δέν θα είχε όπλα καί ότι θα καταργούσε τον
πόλεμο. Ή όλη του όμως εξέλιξη ήταν όχι μόνον να απόκτηση όπλα άλλα
καί να όπλισθή καλύτερα άπό τους άλλους, συνάμα δέ να όπλίζη καί όσους
άλλους μπορεί. Ό Λένιν ήταν εκείνος, ό όποιος, όταν έφθασε στή Ρωσία
καί εύρήκε άοπλο τον πρώτο κομμουνισμό, διότι οί οπαδοί του είχαν ακρι
βώς πετάξει τα όπλα, έκήρυξε μέ φανατισμό καί επέβαλε αμέσως τον ένο
πλο κομμουνισμό. Ό Λένιν ήταν άλλωστε εκείνος, ό όποιος έχρησιμο
ποίησε ώς απλά μέσα τους αρχικώς αθώους κομμουνιστάς, έδίδαξε δέ και
εφήρμοσε στην πράξη τήν περιφρόνηση προς τον εργάτη καί είπε τότε ότι
θα ήταν «ή μεγαλύτερα ανοησία να παραδώση τήν εξουσία στους εργάτες».
Τό παράδοξο κατά τον σύγχρονο εξευρωπαϊσμό τών λαών τής γής,
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κατά τή γενική διάδοση τοϋ Ευρωπαϊκού Πολιτισμού είναι δτι, ένώ από το
ενα μέρος οί λαοί της γης παραλαμβάνουν τα υλικά αγαθά ακόμα δε και τα
πνευματικά αγαθά του Ευρωπαϊκού και τοϋ 'Αμερικάνικου Πολιτισμού,
ό όποιος εϊναι προέκταση τοϋ Εύρωπαϊκοΰ, άπό το άλλο μέρος οί περισσό
τεροι λαοί της γης, και ιδίως οί υπανάπτυκτοι με επικεφαλής τή Ρωσία ώς
δάσκαλο, μισούν θανασίμως τους Ευρωπαίους. Ποτέ δέν υπήρχε τόσο μίσος
στον κόσμο και ποτέ δέν ήταν τοϋτο τόσο οργανωμένο, όσον και όπως εϊναι
σήμερα. Ή διδασκαλία και ή οργάνωση αυτή τοϋ μίσους εναντίον των ευρω
παϊκών λαών εϊναι έργο τής Ρωσίας ή μάλλον τής Κομμουνιστικής Ηγεσίας
τής Ρωσίας. Και όμως ό κομμουνισμός ώς διδασκαλία, ώς θεωρία είναι ευρω
παϊκό δημιούργημα και συγκεκριμένως είναι παρακλάδι τής γερμανικής
φιλοσοφίας. Επίσης τα πνευματικά δημιουργήματα των Ρώσων στην τέχνη
και στην επιστήμη όχι μόνον κατά τον περασμένο αιώνα αλλά και σήμερα
δέν νοοΰνται δίχως τον επιστημονικό και τον πνευματικό δανεισμό άπό τους
Ευρωπαίους και τους 'Αμερικανούς. Προκειμένου μάλιστα για τα απόλυτα
πολεμικά όπλα δέν πρόκειται μόνον περί δανεισμοΰ άλλα χάρις στην αφέ
λεια και αμεριμνησία τών 'Αμερικανών πρόκειται περί υποκλοπής.
Άπό τή σκοπιά τής πολιτικής, έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά τον Β'
Παγκόσμιο πόλεμο, ή κατάσταση τών πραγμάτων, ή ζωή τοϋ συγχρόνου
άνθρωπου παρουσιάζει μια μοιραία τραγικότητα. Ή έννοια τοϋ πολίτου
ακόμη και στις κλασσικές δημοκρατίες τής Δύσεως περιωρίσθη πάρα πολύ
εξ αιτίας τής πλούσιας γραφειοκρατίας, ή οποία ώς επί τό πλείστον έχει
προσλάβει και απόκρυφο χαρακτήρα. Και όμως ή Δημοκρατική Πολιτεία
πρέπει να είναι ανοιχτό βιβλίο τό όποιο να μπορή να διαβάζη ό κάθε πολί
της. Και αυτό ακριβώς ήταν ή Αθηναίων Πολιτεία κατά τήν 'Αρχαιότητα.
Έν τούτοις σήμερα τα περισσότερα κεφάλαια και θέματα τής πολιτείας
παραμένουν μυστικά και άγνωστα στους πολίτες. Οί πολίτες, και όπου υπάρ
χει δημοκρατία, καλοΰνται απλώς κατά διαστήματα τεσσάρων ετών να εκλέ
ξουν τους εκπροσώπους των και τοϋτο ισοδυναμεί προς τήν υποθήκευση τής
πολιτικής των ιδιότητος στους εκλεκτούς των. Κατά τα άλλα οφείλουν να
πληρώνουν κανονικώς τους φόρους και να εφαρμόζουν και να τηρούν τους
νόμους, οί όποιοι κάποτε εϊναι και παράλογοι.
'Αλλά θα άντείπη κανείς ότι ή ελευθερία τής γνώμης τοϋ πολίτου είναι
δυνατόν να εκφρασθή δια τοϋ τύπου. Τοϋτο όμως είναι πλάνη και φενάκη,
διότι και ό Τύπος εϊναι ώργανωμένος μέ βάση τα συμφέροντα και τήν ώρι
σμένη κατεύθυνση ή οποία τον εμπνέει. 'Αληθινή λοιπόν Δημοκρατία είναι
ή άμεση και όχι ή έμμεση. Ή άμεση Δημοκρατία υπήρξε στην αρχαία
'Αθήνα και στην αρχαία Ρώμη, κατά δε τον Μεσαίωνα και τή νεώτερη επο
χή στις πόλεις τής 'Ιταλίας και σέ ώρισμένες πόλεις τής Γερμανίας. Γι' αυτό
και οί πόλεις αυτές έγιναν κέντρα πνεύματος και γενικού πολιτισμού. 'Αν
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δμως ό πολίτης του Δυτικού Κόσμου έχει χάσει πολλά άπό τα υψηλά του
δικαιώματα για τα όποια τόσοι αγώνες έγιναν κατά τή νεώτερη εποχή και
τόσον αίμα έχύθη άπό τή Γαλλική 'Επανάσταση και έπειτα, οί υπήκοοι
τών κομμουνιστικών καθεστώτων δεν έχουν κανένα άπό τα δικαιώματα πού
έχουν οί πολίτες του Δυτικού Κόσμου. Καλοϋνται και αυτοί όχι βεβαίως
για να ψηφίσουν και να έχουν τή γνώμη τους αλλά για να παραλάβουν τον
κατάλογο τών ονομάτων πού το κόμμα έχει καταρτίσει και αυτόν να τον ρί
ξουν άδιαμαρτυρήτως στην κάλπη. Τί γίνεται τώρα στους υπανάπτυκτους
λαούς κατά τήν διαδικασία τών εκλογών ό καθένας δύναται νά φαντασθή.
"Αν ό κομμουνισμός είναι ώργανωμένη δικτατορία ενός κόμματος, τα καθε
στώτα τών υπανάπτυκτων είναι ώς επί τό πλείστον τυραννίες ισχυρών προ
σώπων, τα όποια υποστηρίζονται αμέσως ή εμμέσως άπό τους ισχυρούς
της γης.
Πολιτικώς ό άνθρωπος μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο δένύψώθη
εις ανώτερο επίπεδο οΰτε απέκτησε τα δικαιώματα για τα όποια έχύθησαν
ποταμοί αίματος. "Ενα άπό τα τραγικά αποτελέσματα του Β' Παγκοσμίου
Πολέμου είναι ότι ώρισμένοι λαοί έδιχοτομήθησαν και ό μισός πληθυσμός
έγινε εχθρός του άλλου μισού. Τούτο αποτελεί πράγματι στίγμα της ιστο
ρίας. Στίγμα επίσης της ιστορίας αποτελεί και τό γεγονός ότι μετά τον
Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ό κόσμος έδιχάσθηκε και κατ' ούσίαν διενεμήθη
μεταξύ τών δύο ισχυρών της γης, 'Αμερικανών και Ρώσων. Έν τω μεταξύ
δεν έπαψαν βεβαίως οί πόλεμοι άλλα περιωρίσθηκαν στους μικρότερους
λαούς, οί όποιοι λαμβάνουν τα όπλα άπό τους μεγάλους και τα δοκιμάζουν
στο κορμί τους. "Ετσι οί πόλεμοι μεταξύ τών μικρότερων λαών είναι πόλε
μοι πειραματισμού και δοκιμής τών όπλων τα όποια κατασκευάζουν οί με
γάλοι. Δύο άπό αυτούς τους πολέμους έγιναν μεταξύ τών τμημάτων ενός και
του αυτού λαού, όπως συνέβη εις τήν Κορέα και τό Βιετνάμ. Τό μέλλον
λοιπόν τών μικρότερων λαών προμηνύεται ζοφερό και τούτο διότι οί μεγά
λοι, ανεξαρτήτως κοινωνικού συστήματος, τους εφοδιάζουν συνεχώς με
όπλα και μάλιστα με αδρά πληρωμή. "Ετσι όμως ανακόπτεται ή ανάπτυξη
τών μικρότερων λαών και μάλιστα τών υπανάπτυκτων. Γενικώς ό άνθρωπος
εξήλθε άπό τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όχι μόνον ύλικώς, πράγμα φυσικόν,
άλλα ηθικώς και πνευματικώς άπαθλιωμένος. Ή ηθική και πνευματική
άπαθλίωση για τον δυτικό άνθρωπο έλαβε φιλοσοφικώς τήν έκφραση του
υπαρξισμού και τοΰ μηδενισμού. Οί δύο κύριοι εκπρόσωποι τοΰ υπαρξισμού,
ό Heidegger στή Γερμανία και ό Sartre στή Γαλλία, έδίδαξαν απροκάλυ
πτα τον μηδενισμό. Μόνον ό Jaspers, ό φιλόσοφος της Χαϊδελβέργης, αν
και τό Χιτλερικό καθεστώς τον έδιωξε και τον ταπείνωσε, διετή ρήσε ακέ
ραια τήν ανθρώπινη αξιοπρέπεια και εγκράτεια, δίχως νά περιπέση στο
μηδενισμό, άλλα έκράτησε υψηλά τήν υπόθεση τού άνθρωπου. Ό άπαθλιω
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μένος ηθικώς και πνευματικούς άνθρωπος αποτέλεσε το κατάλληλο έδαφος
για τον υπαρξισμό του μηδενισμού. Ό τρόπος με τον όποιο έληξε ο Παγκό
σμιος Πόλεμος, τόσον για τους ηττημένους όσον και για τους νικητές,
ώδήγησε κατ' ευθείαν στην πνευματική, ηθική και κοινωνική άπαθλίωση.
Τό γεγονός δέ ότι δεν υπήρξε συνθήκη οΰτε υπεγράφη κατ' ούσίαν ειρήνη
ενέτεινε στή συνείδηση των πολεμιστών τήν ηθική και πνευματική άπαθλίω
ση. Καμμία άπό τις αρχές, για τις όποιες υποτίθεται έγινε ό πόλεμος και
οί όποιες διακηρύχθησαν με μεγαλοστομία άπό τους ισχυρούς, δεν πραγμα
τοποιήθηκε. Έτσι ό άνθρωπος εξήλθε άπό τον πόλεμο γυμνός άπό κάθε
ιδανικό. Οί ηττημένοι μάλιστα εξήλθαν άπό τον πόλεμο ώς ένοχοι και υπό
δικοι ενώπιον της ιστορίας. Ή ενοχή αυτή δεν περιωρίσθη μόνον σ' αυ
τούς, άλλα έπεξετάθη και στα τέκνα των. Στή Γερμανία μάλιστα τα τέκνα
των πολεμιστών κατήγγειλαν και κατηγόρησαν τους γονείς των και πολύ
δικαίως για τα εγκλήματα των. "Ετσι ό άνθρωπος εξ αιτίας του πολέμου
άπεγυμνώθη ηθικώς και πνευματικώς και έμεινε δίχως μεταφυσικά ερείσμα
τα μέσα του και δίχως ηθικά αιτήματα προς τον εαυτό του. Ό άνθρωπος
απόμεινε ώς μία γυμνή ύπαρξη μέσα στον αδιάφορο χρόνο, δίχως καμμιά
σχέση με τό Θεό, ό όποιος εϊχε εν τω μεταξύ λησμονηθή εξ ολοκλήρου. Ό
μηδενισμός του Δυτικού άνθρωπου έφθασε τώρα μέχρι του σημείου να αμφι
σβήτηση και τα 2.000 χρόνια της προϊστορίας του, τήν οποίαν εΐδε ώς ενα
σύνολο πλανών και παραλογισμού.
Έξ άλλου ό μηδενισμός του κομμουνισμού, επειδή δεν ήταν δυνατό να
σπάση τα είδωλα, τα όποια του είχε ανεγείρει τό Κόμμα, μετεβλήθη σ' ενα
ψυχικό χάος, γνώριμο άπό τήν προγενέστερη ιστορία τών Ρώσων. Τό
χάος τούτο έλαβε μεγάλες διαστάσεις και αυτές ανάγκασαν τό Κόμμα να
καταρίψη και να σύντριψη τό είδωλο τοΰ Στάλιν. Οΰτε ό γυμνός άπό κάθε
αξία και άπό κάθε ιδανικό δυτικός Ευρωπαίος ούτε ό χαώδης άνθρωπος της
στέππας ήταν δυνατόν να άποτελέση τώρα τό μέτρο τών πραγμάτων. Ή
ισορροπία τοΰ κόσμου, τα μέτρα και οί αναλογίες είχαν για τή ζωή χαθή
και έφαίνονταν ότι οί άνθρωποι δέν θα τα ξαναβρούν. Υπήρχε όμως τότε
μία ισορροπία, απότοκος τοΰ πολέμου, ή ισορροπία τοΰ τρόμου, δηλαδή
τών ϊσων μέσων καταστροφής.
Δέν είναι παράδοξο ότι ό άνθρωπος μέσα άπό τήν απόγνωση και τό
μηδενισμό άρχισε τήν ανοικοδόμηση τών κατεστραμμένων πατρίδων τόσο
στην δυτική Ευρώπη όσον και στή Ρωσία. Οΰτε είναι παράδοξον ότι οί ηττη
μένοι ανοικοδόμησαν μάλιστα τις πόλεις των ενωρίτερα και τελειότερα
άπό τους νικητές. Με τήν ανοικοδόμηση υποχωρεί σιγά σιγά ή απόγνωση
και τό χάος, κατά βάσιν όμως ό μηδενισμός μένει και μεταβάλλεται σε ήδο
νισμό. Έ ν α νέο όραμα υψώνεται τώρα ενώπιον τών απεγνωσμένων νικητών
και ηττημένων. Τό όραμα τούτο είναι ή ευημερία. Ή ζωή τακτοποιείται
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σχολαστικώς και πολύ τελειότερα άπό την προπολεμική κατάσταση. "Ολη
όμως αυτή ή προσπάθεια δεν επιδιώκει τίποτε άλλο παρά τήν ευημερία. Έτσι
προκύπτει ή έννοια της τελειότητος, της τεχνικής για το κάθε τί, για όλα τα
μικροπράγματα τής ζωής. "Ολα πρέπει να είναι τέλεια από το γραφείο ώς το
αυτοκίνητο και άπό το ψυγείο ώς το ραδιόφωνο καί τήν τηλεόραση. Υπάρ
χουν βεβαίως και μερικές φωνές διαμαρτυρίας εναντίον αυτής τής τυπι
κής τελειότητος, ή οποία συστηματικώς αχρηστεύει τό χθεσινό ώς ατελέ
στερο. Τώρα πια ή έννοια τής προόδου κυριαρχεί κυριολεκτικώς στη ζωή
του συγχρόνου άνθρωπου, τό χθες είναι ωσάν νά μήν ύπάρχη, ή ακατάπαυ
στη αλλαγή διέπει τήν ζωή όλων, ή οποία συνεχώς λαχανιάζει πίσω άπό τήν
ευημερία. Καί ό ένας λαός συναγωνίζεται τον άλλο σ' αυτό τό λαχάνιασμα.
'Ακόμη και ή 'Ιαπωνία συναγωνίζεται τήν 'Αμερική καί ή Ευρώπη, αν δεν
έχει ξεπεράσει τήν 'Αμερική, πάντως τήν έχει φθάσει. 'Ακόμη καί ό Κροϋ
στσεφ, όταν έπισκέπεται τήν 'Αμερική, λέγει αφελώς ότι στα 1980 ή Ρωσία
θα εχη ξεπεράσει τήν 'Αμερική σέ όλα. Έν τω μεταξύ όμως θαυμάζει τον
πλούτο καί τήν καταπληκτική ευφορία του αμερικανικού εδάφους. Θύμα
τής ποθητής αστικής ευημερίας καί του φθόνου ό όποιος γεννάται άπ' αυ
τήν υπήρξε ό Κροΰστσεφ. Δέν έζησε όμως για νά δή ότι ή πατρίδα του
είναι ακόμη υποχρεωμένη νά άγοράζη σιτάρι αξίας δισεκατομμυρίων δολ
λαρίων άπό τήν 'Αμερική καί τον Καναδά!
Ή ευημερία στή δυτική Ευρώπη καί στην 'Αμερική έφθασε σέ υψηλά
επίπεδα, τα όποια καμμία φαντασία άπό πριν δέν ήταν δυνατόν νά προΐδη
ή νά προσχεδιάση. 'Επίσης ή βιομηχανοποίηση τής ζωής καί ή αντίστοιχη
απομάκρυνση τοΰ ανθρώπου άπό τή φύση υπερέβη κάθε προσδοκία. Ό συνω
στισμός τής ζωής στα βιομηχανικά κέντρα τοΰ κόσμου έφθασε μέχρις ασφυ
ξίας. Καί, ένώ ή ευημερία καί ή κοινωνία τής αφθονίας θριαμβεύει, παρουσιά
ζονται δύο άγνωστοι καί απροσδόκητοι έπισκέπται: τά ψυχικά νοσήματα
καί ή ρύπανση τοΰ περιβάλλοντος. Ό άνθρωπος ευρέθη αίφνης αιχμάλωτος
των συνθηκών, τάς οποίας μέ τόσον μόχθον ό ίδιος έδημιούργησε. Ή ευη
μερία σήμερα μέ τον νόμο τής αιτίας καί τοΰ αποτελέσματος, ό όποιος είναι
αμείλικτος, μεταβάλλεται σέ δυστυχία. Ή ζωή στις μεγάλες πόλεις γίνεται
αφόρητη καί οί άνθρωποι νοσταλγούν τήν έξοδο στον καθαρό αέρα και στο
πράσινο. Αισθάνονται ότι είναι φυλακισμένοι καί μάλιστα άπό τον ϊδιο τον
εαυτό τους. Ή Πολιτεία, ή οποία κατά τό διάστημα μετά τον πόλεμο παρα
μέλησε τις κύριες λειτουργίες της, τήν παιδεία καί τήν δικαιοσύνη, καί
ανέλαβε πολλά, ποικίλα καί αλλότρια προς τήν αποστολή της έργα, ευρέ
θηκε καί αυτή αιχμάλωτη τοΰ νεοπλουτισμού της. Γιατί ό νεοπλουτισμός
τής πολιτείας είναι ακριβώς εκείνος πού ώδήγησε τον σύγχρονον άνθρωπο
στο αδιέξοδο. Δέν είναι βεβαίως δυνατό νά άναλύσωμε εδώ πόσα νεοπλου
τικά έργα ανέλαβε ή πολιτεία κατά τήν μεταπολεμική περίοδο. Θα αναφέρω
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με μόνον ενα, τον τουρισμό, ό όποιος έθεωρήθη ώς πανάκεια και ώς καλύτε
ρος τροφοδότης του δημοσίου ταμείου. Το ότι ό Τουρισμός έγινε αφορμή
να καταστρέψη ή πολιτεία όλη την ποίηση τών ελληνικών ακτών, να άπο
κλείση σχεδόν τους Έλληνας άπό την χρησιμοποίηση των, τό ότι κατέστρε
ψε τους ιερούς χώρους του τόπου, τό ότι ώδήγησε σε εύκολο πλουτισμό
πολλούς, τό ότι παραμέλησε την γεωργία και τήν κτηνοτροφία για να κτίση
τερατώδη ξενοδοχεία, τό ότι κατέστρεψε τα ήθη και τα έθιμα της χώρας,
τό ότι μετάβαλε σε υπηρέτες χιλιάδες νέους, οί όποιοι έτσι έμειναν δίχως
πραγματικό επάγγελμα, όλα αυτά ή νεοπλουτική πολιτεία τα παραγνώρισε
για να είσπραξη ολίγα δηνάρια άλλα συγχρόνως και όλο τό ρύπο τών του
ριστών. Ισχυρίζομαι ότι ή οικονομία της χώρας θα ήταν περισσότερον
εύρωστη, αν τα χρήματα πού εδόθησαν στον τουρισμό, έδίδονταν στή γεωρ
γία και στην κτηνοτροφία. Άλλα και αν ακόμη δεν έφθάναμε σε τόσον
βαθμό ευρωστίας, θα ήταν καλύτερο να μείνωμε φτωχότεροι και να μή
καταστραφή ή ξηρά και ή ελληνική θάλασσα, καθώς επίσης να μή κατα
στραφούν τα ήθη της χώρας αυτής και του λαού της με τήν πανάρχαια
ιστορία τους.
Υπάρχει ακόμα ενα μεγάλο θέμα πού επιθυμώ να αναπτύξω, έστω και
σύντομα κατά τήν ομιλία αυτή, γιατί συνδέεται στενότατα με τό πρόβλημα
του ανθρώπου στην εποχή μας. Πρόκειται για τήν τύχη της επιστήμης
πρώτα εις τήν χώραν μας και έπειτα στις μεγάλες χώρες, όπου και αποφασί
ζεται τό μέλλον της. Ή πολιτεία ώς γνωστόν παρέχει τα χρήματα στα Πανε
πιστήμια για να λειτουργήσουν ώς ανώτατα εκπαιδευτήρια και να μορφώσουν
επιστημονικώς τήν νεότητα και γενικώς να αναπτύξουν τήν επιστήμη, δη
λαδή τήν αλήθεια. Έξ ορισμού τα Πανεπιστήμια πρέπει να είναι ελεύθερα,
δηλαδή χώροι ελεύθεροι, όπου αναζητείται ή αλήθεια και μόνον αυτή.
"Αν εξαιρέσωμε τήν ελληνική αρχαιότητα, οπότε ή πολιτεία δεν είχε καθό
λου συμβάλει για τήν ίδρυση τών Φιλοσοφικών Σχολών, όπου τό πνεύμα
του άνθρωπου έφθασε στα ακρότατα όρια του, στον κολοφώνα της ζωής
του, στή νεώτερη εποχή και μάλιστα κατά τον 19ον αιώνα τα Πανεπιστήμια
υπήρξαν κέντρα επιστημονικής και γενικώς πνευματικής ζωής και προό
δου, διότι ή πολιτεία κατά τήν εποχή εκείνη επενέβαινε, όσον ήταν δυνατόν
όλιγώτερο στή ζωή τών ιδρυμάτων αυτών. Ό 19ος αιών εϊναι ό ένδοξος
αιών τών Πανεπιστημίων της Ευρώπης. Τα πράγματα όμως της επιστήμης
δεν είναι σήμερα πλέον, όπως ήταν άλλοτε. Ή πολιτεία, ή οποία επεμβαίνει
σήμερα σχεδόν σε όλα τα πράγματα, σε εποχές μάλιστα ανατροπών, επεμ
βαίνει στα Πανεπιστήμια με τή δικαιολογία, ότι δίδει τα χρήματα της λει
τουργίας των. Τό επιχείρημα όμως τούτο είναι σαθρό, διότι ή επιστήμη δεν
γίνεται με τα χρήματα άλλα μέ τον νου. Τά χρήματα εϊναι απλούν μέσον,
για να ζήσουν εκείνοι πού ασκούν και προάγουν τήν επιστήμη. "Αν όμως
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ή επέμβαση αύτη της πολιτείας στα Πανεπιστήμια ανακόπτει την πρόοδο
της επιστήμης και πολλές φορές προκαλεί κατακόρυφη πτώση τοϋ επιστη
μονικού επιπέδου, υπάρχει μία άλλη επέμβαση, ή οποία απειλεί το μέλλον
της επιστήμης άλλα και το μέλλον της ελευθερίας τοϋ άνθρωπου γιατί
χωρίς επιστήμη δέν υπάρχει ελευθερία. Ή επέμβαση αυτή εϊναι εκείνη κατά
τήν οποία ή πολιτεία κατευθύνει τήν έρευνα και τήν επιστήμη τήν οποία
χρειάζεται για πολεμικούς σκοπούς. Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι ενα μεγάλο
μέρος της συγχρόνου επιστήμης, τουλάχιστον στα μεγάλα κράτη, είναι διευ
θυνόμενο και μάλιστα αποκλειστικώς για πολεμικούς σκοπούς. "Ολη ή
πυρηνική έρευνα είναι σήμερα διευθυνομένη και περιχαρακωμένη άπό τήν
πολιτεία. Έδώ εκτελούνται προγράμματα τα οποία ετοιμάζονται άπό τήν
ίδια τήν πολιτεία και σ' αυτό ακριβώς έγκειται ό μέγας κίνδυνος για τό μέλ
λον της επιστήμης, ότι δηλαδή ή διευθυνομένη και άπό τήν πολιτεία περι
χαρακωμένη επιστήμη είναι δυνατόν σιγά  σιγά να μεταβληθή σε μια άψυ
χη τεχνική, δηλαδή να χάση τήν πηγή της, ή οποία εϊναι ή φαντασία και
ή έμπνευση. Γνωρίζομε βεβαίως καλώς ότι δέν υπάρχει επιστήμη χωρίς
πειθαρχία και λογική συνέπεια, όμως ή πειθαρχία και ή συνέπεια πρέπει
να είναι ατομική και να πηγάζη άπό τήν ελευθερία της σκέψεως. Ό διευθυνό
μενος επιστήμων δέν είναι ελεύθερος, δέν έχει τήν άνεση της ελευθερίας.
"Ολες όμως οί επιστημονικές αλήθειες μέχρι σήμερα ήρθαν είς φώς άπό
άτομα τά όποια είχαν απόλυτη ελευθερία. Και ή ελευθερία ακριβώς αυτή
της επιστήμης καθώς και ό ελεύθερος επιστήμων κινδυνεύουν σήμερα άπό
τήν πολιτεία, ή οποία θέλει να διευθύνη και νάτπεριχαρακώνη τήν επιστήμη.

