Ἑηεπογενὴρ καὶ πολςπολικὸρ κόζμορ
(Ὁ πολύζημανηορ ἄνθπωπορ)
Ὅηαλ ζύζζσκε ἡ θηλεδηθὴ πνιηηηθὴ γεζία ἐπηζήκαλε κὲ ἔκθαζε,
ζηὶο πξνζθσλήζεηο ηεο πξὸο ηὸλ πξσζππνπξγὸ ηῆο ιιάδνο
θαηὰ ηὴλ ἐπίζθεςε ηνῦ Κώζηα Καξακαλιῆ ζηὴ ρώξα ηὸλ
Ἰαλνπάξην ηνῦ 2006, ηὶο βαζεηὲο ἱζηνξηθὲο ξίδεο ηῶλ δύν ιαῶλ,
ἀπεύζπλε κήλπκα πξὸο ὁιόθιεξν ηὸλ θόζκν· ἡ ἔκθπηε εὐγέλεηα
ηῶλ Κηλέδσλ ἀπέλαληη ζηνὺο Ἕιιελεο ἦηαλ ηὸ δεπηεξεῦνλ, ηόζν
ζύλεζεο θαηὰ ηὶο ζπλαληήζεηο ηῶλ ιιήλσλ, ἐπηζήκσλ θπξίσο
ἀιιὰ θαὶ ἀλεπηζήκσλ ζπκπαηξησηῶλ καο, κὲ μέλνπο. Σὸ θύξην
ζηνηρεῖν ἦηαλ ἄιιν: ηὸ Πεθῖλν ἀμηνινγεῖ ηὴλ ἱζηνξία θαὶ ηὴλ δῶζα
πνιηηηζηηθὴ παξάδνζε ὡο πξσηαξρηθὸ παξάγνληα ηῶλ δηεζλῶλ
ζρέζεσλ· κὲ ἄιια ιόγηα, ἀκθηζβεηεῖ ηὴ δπηηθὴ ἱζηνξηθὴ θαὶ
πνιηηηζκηθὴ ζεώξεζε ηῆο βηνκεραληθῆο θνηλσλίαο θαὶ εἰζάγεη ηὶο
ἱζηνξηθὲο ξίδεο, ὅζεο ἔρνπλ δηαξθῆ παξνπζία ζηὴ δηεζλῆ δσή, ὡο
θαζνξηζηηθὸ παξάγνληα ηῆο ἐπνρῆο καο, δειαδὴ ζηὶο δηεζλεῖο
ζρέζεηο θαὶ ζηὴλ πνξεία ηῆο ἀλζξσπόηεηνο.
πνκέλσο, ηὰ βαζύηεξα αἴηηα ηῶλ ἐμειίμεσλ ηῆο ἐπνρῆο καο,
εἴκαζηε ὑπνρξεσκέλνη ἀλαδεηῆζαη ζηὸ δηάινγν κεηαμὺ ηῶλ
κεγάισλ ἱζηνξηθῶλ πνιηηηζκῶλ θαὶ ὄρη κόλν ζηὴλ ἐπηθαλεηαθὴ
ζεώξεζε ηῆο βηνκεραληθῆο ινγηθῆο, κὲ ηὶο ιίγνπο αἰῶλεο ἱζηνξίαο
ηεο, ἡ ὁπνία ζπκπιεξσκαηηθῶο κόλν δύλαηαη ζπλεηζθέξεηλ· ἡ
δηαθνξὰ ηῆο ὀπηηθῆο ἔρεη ἐλδηαθέξνλ θαὶ θαηαγξάθεηαη ζηὴ
δπζθνιία θαηαλνήζεσο ηῆο πξνβιεκαηηθῆο ἀπὸ ηνὺο Γπηηθνύο.
Ὅηαλ ἡ Κίλα ἐπηιέγεη ηὸ 2006 ὡο ἔηνο ηῆο Ρσζίαο θαὶ ἡ Ρσζία
ἀληηζηνίρσο ηὸ 2007 ὡο ἔηνο ηῆο Κίλαο, ηὸ θύξην βάξνο εἶλαη
πνιηηηθὸ θαὶ δηπισκαηηθό· νἱ δύν κεγάιεο δπλάκεηο ἐπηζπκνῦλ
ὑπνγξακκίζαη ηὴ λέα ἐπνρὴ ζηὶο ζρέζεηο ηνπο, κὲ ηὴλ ἐπέθηαζε
ηῆο ζπλεξγαζίαο ηνπο ζὲ ὅινπο ηνὺο ηνκεῖο θαὶ ηὶο θνηλὲο ζέζεηο
ηνπο ζηὰ πεξηζζόηεξα δηεζλῆ ζέκαηα, ὅπσο θαηαγξάθεηαη ζηὸ
πκβνύιην Ἀζθαιείαο ηνῦ Ὀξγαληζκνῦ Ἡλσκέλσλ ζλῶλ. Ὅηαλ
ὅκσο ἐπηιέγεη ηὸ 2008, ἔηνο ηῶλ Ὀιπκπηαθῶλ Ἀγώλσλ, ὡο ἔηνο
ηῆο ιιάδνο, ηὸ πνιηηηθὸ κήλπκα πξὸο ὁιόθιεξν ηὸλ θόζκν εἶλαη
ἄιιν· ηηκνῦλ ηὴ ρώξα γελέζεσο ηῶλ ιπκπηαθῶλ Ἀγώλσλ, ἀιιὰ
θαὶ θέξνπλ ζηὸ πξνζθήλην ηὸλ ἀξραῖν ἑιιεληθὸ πνιηηηζκό, ὡο
ἰζόηηκν ἑηαῖξν θαὶ ζπλνκηιεηὴ κὲ ηὸλ θηλεδηθὸ πνιηηηζκό, ἢ θαὶ
ἀληηζηξόθσο ἀλάγνπλ ηὸλ θηλεδηθὸ πνιηηηζκὸ ὡο ἰζόηηκν ἑηαῖξν θαὶ
ζπλνκηιεηὴ πξὸο ηὸλ ἑιιεληθὸ πνιηηηζκό, γεγνλὸο ηὸ ὁπνῖν νὐδεὶο
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δύλαηαη ἀκθηζβεηῆζαη δεκνζίσο, ἔζησ θη ἂλ πνιινὶ ηὸ ἐπηζπκνῦλ
δηαθαῶο. Οἱ πηπρὲο ηνῦ δηαιόγνπ εἶλαη πνιιὲο θαὶ ἐλδηαθέξνπζεο,
ὁπόηε ἡ θαηαγξαθή ηνπο κᾶο βνεζάεη ζηὴλ ἰρλειάηεζε ηνῦ
ζέκαηνο· ζηὰ πξῶηα βήκαηα ηῆο καθξᾶο πεξηδηαβάζεσο
βξηζθόκαζηε...
Σὸ ἐλδηαθέξνλ ἑζηηάδεηαη ζηὴλ ἔιιεηςε ζνβαξᾶο κειέηεο, ἀιιὰ θαὶ
ἀληαλαθιαζηηθῶλ ζηὴ Γύζε, ὡο πξὸο ηὴλ ἀλάδπζε ηῆο Κίλαο -θαὶ
ηῶλ ἄιισλ ρσξῶλ, Ἰλδηῶλ, Βξαδηιίαο- ὡο κεγάιεο πνιηηηθῆο θαὶ
ἀθόκε πεξηζζόηεξν νἰθνλνκηθῆο δπλάκεσο· ἕσο δύν ηξία ρξόληα
πξίλ, ὅινη πξνέβιεπαλ ηὴλ ἀλάπηπμε ηῆο Κίλαο, ἀιιὰ ηὴλ
ηνπνζεηνῦζαλ ζηὶο ἑπόκελεο δεθαεηίεο, δηάβαδαλ ηνὺο ξπζκνὺο
ἀλαπηύμεώο ηεο -ἐπὶ ὁιόθιεξε δεθαεηία ζρεδὸλ 10% ἐηεζίσο- θαὶ
πεξηνξίδνληαλ ζηὴλ πνζνηηθή ηεο ζύγθξηζε κὲ ηὶο Ἡλσκέλεο
Πνιηηεῖεο· θαηέγξαθαλ ηὴλ ἁικαηώδε αὔμεζε ηῶλ ἐμαγσγῶλ ηεο
θαὶ ἠξλνῦλην ηὴλ ἑξκελεία ηᾶλ ἀξηζκῶλ· δηάβαδαλ ηὴλ ηεξαζηία
δηόγθσζε ηῶλ ζπλαιιγκαηηθῶλ ηεο δηαζεζίκσλ θαὶ δὲλ ηῆο ἔδηδαλ
ηὴλ ἁξκόδνπζα ζεκαζία. Ὅια αὐηὰ δὲλ ἐλδηαθέξνπλ ηὴ κειέηε
καο, θη ἀλαθέξνληαη κόλν ζπκπιεξσκαηηθὰ γηὰ ηὴλ παξνπζίαζε
ηῆο ζπιινγηζηηθῆο καο· ἡ Κίλα εἶλαη ζήκεξα ἡ πξώηε ρώξα, καδὶ κὲ
ηὸ Χὸλγθ Κόλγθ, ζὲ ζπλαιιαγκαηηθὰ δηαζέζηκα, ἡ ηξίηε ζηὶο
ἐμαγσγέο, κεηὰ ηὴλ Δὐξσδώλε θαὶ ηὶο ΗΠΑ θαὶ ἡ πξώηε ζηὶο
εἰζαγσγὲο πξώησλ ὑιῶλ ἀπὸ ηὶο θησρὲο ρῶξεο. Καὶ κόλν αὐηὰ ηὰ
ζηνηρεῖα ἀξθνῦλ γηὰ ηὴλ ἐμήγεζε ηῆο πξνβνιῆο ἢ θαὶ ἐπηβνιῆο ζηὴ
δηεζλῆ πνιηηηθὴ ζθελὴ ηῶλ ὅπνησλ ἐπηινγῶλ ηεο.
θηὸο ὅκσο ηῶλ ὅπνησλ ἐπηινγῶλ ηῆο Κίλαο ἔρνπλ ζπκβεῖ
ζεκαληηθὲο ἀιιαγὲο ζηὴ δηεζλῆ νἰθνλνκία, ἀιιὰ θαὶ ζηὴ
παξαγσγηθὴ δηαδηθαζία, ἡ ὁπνία ἐιάρηζηα ζπκίδεη ηὴ γλσζηή καο
βηνκεραληθὴ παξαγσγή· ἡ κεηάβαζε ηῆο Κίλαο ἀπ' ηὴλ
πξνβηνκεραληθὴ ζηὴ κεηαβηνκεραληθὴ θνηλσλία εἶλαη γεγνλόο, ηὸ
ὁπνῖν ἑξκελεύεηαη κὲ ηὴλ ἐπαλάζηαζε ηῆο πιεξνθνξηθῆο. Ἡ
θνκκνπληζηηθὴ Κίλα ἔρεη ἐπηηύρεη ζρεδὸλ ηὴλ πιήξε ἀπειεπζέξσζε
ηῶλ ἐξγαζηαθῶλ ηεο ζρέζεσλ θαὶ ηὴλ εἰζαγσγὴ ηῆο πιεξνθνξηθῆο
ζηὴλ παξαγσγή, ζὲ βαζκὸ ἐθπιεθηηθὸ γηὰ ηὶο δπηηθὲο ρῶξεο· ζηνὺο
πξνεγκέλνπο θιάδνπο ηῆο νἰθνλνκίαο ηεο ἡ αὐηνκαηνπνίεζε εἶλαη
ἀπ' ηὶο ὑςειόηεξεο ζηὸλ θόζκν, ἀλεμαξηήησο ηῶλ ἄιισλ θιάδσλ,
ἐπεηδὴ αὐηνὶ ηὴλ ἐλδηαθέξνπλ γηὰ ηὴλ ηαρύξξπζκε ἀλάπηπμή ηεο.
ὲ ἄξζξν ζηὴ "Λατθὴ Ἡκεξεζία" ηνῦ Πεθίλνπ, ζηὴ δηαδηθηπαθή
ηεο ἔθδνζε ηῆο 10εο Ἀπξηιίνπ 2006, ἀλαθέξνληαη νἱ ἐπηδηώμεηο ηῆο
εἰξεληθῆο ἀλαπηύμεσο ηῆο Κίλαο θαὶ πνιηηηζηηθῆο ηεο ἀλαλεώζεσο:
Πξῶηνλ, ἡ ἀλαβίσζε ηῶλ παξαδνζηαθῶλ ἀμηῶλ, ζύκθσλα κὲ ηὶο
δένπζεο κεηαξξπζκίζεηο θαὶ θαηλνηνκίεο· δεύηεξνλ, ἡ ἐλζσκάησζε
θαὶ ἀθνκνίσζε ηῶλ δηαθεθξηκέλσλ πνιηηηζκῶλ ηνῦ θόζκνπ ζηὴλ
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ησξηλή πξαγκαηηθόηεηα· ηξίηνλ, ἡ ἐλζσκάησζε ηῶλ ἐπηηεπγκάησλ
ηῶλ θπζηθῶλ θαὶ ηῶλ ἀλζξσπηζηηθῶλ ἐπηζηεκῶλ· ηέηαξηνλ, ἡ
ἀγαζηὴ ζύκπιεπζε ηῆο δηεζλνῦο εἰξήλεο κὲ ηὴλ ἐζσηεξηθὴ
ἁξκνλία ἑθάζηνπ ιανῦ. Σὴλ ἑηεξνγέλεηα ηνῦ θόζκνπ καο
ὑπνγξακκίδεη ὁ Σζὲλ Μπηγηάλ, πξόεδξνο ηνῦ "Κηλεδηθνῦ
Ἀλαζεσξεηηθνῦ Φόξνπκ", πξνζζέησλ ὅηη εἶλαη ἐμαηξεηηθῆο
ζεκαζίαο θαὶ ζεκειηώδεο ὁ ιόγνο ηῆο ἐπηινγῆο ηῆο πνιηηηζηηθῆο
ἀνανεώσεως, ὡο βαζηθνῦ παξάγνληνο ηῆο "εἰξεληθῆο
ἀλαπηύμεσο ηῆο ρώξαο".
Ἡ ἀλαγλώξηζε ηνῦ γεγνλόηνο ὅηη ἡ ἀλάπηπμε ηῆο θηλεδηθῆο
νἰθνλνκίαο δὲλ ἀθνινπζεῖ ηὴ γλσζηὴ δηαδηθαζία, πξνβηνκεραληθή,
βηνκεραληθή, κεηαβηνκεραληθὴ θνηλσλία εἶλαη δεδνκέλε· ὀθείιεηαη
ζὲ ηξεῖο ηνπιάρηζηνλ ιόγνπο: ζηὴλ ἀπειεπζέξσζε ηῶλ
ἐξγαζηαθῶλ
ζρέζεσλ,
ζηὴλ
εὐξεῖα
εἰζαγσγὴ
ηῆο
αὐηνκαηνπνηήζεσο ζηὴλ παξαγσγηθὴ δηαδηθαζία, πξνεξρνκέλε θαὶ
ἐθ ηνῦ πξώηνπ ιόγνπ, θαὶ ζηὴ ζύλζεζε ηῶλ ἐμαγσγῶλ ηεο, νἱ
ὁπνῖεο ἐθθξάδνπλ κεηαβηνκεραληθὴ νἰθνλνκία. πσζδήπνηε
ζπκβαίλνπλ θαὶ κεξηθὰ ἄιια πξάγκαηα, ὅπσο ἡ ἀπνδνρὴ
αἰζζεηηθῆο, νἰθηζηηθῆο, θαιιηηερληθῆο θαὶ κνπζηθῆο, κὲ ἔληνλα ηὰ
ζηνηρεῖα ηῆο ἐζληθῆο παξαδόζεσο, θη ὄρη ηὴλ ἄθξηηε ἀπνδνρὴ ηῆο
παγθνζκηνπνηήζεσο, ἢ ηῆο βηνκεραληθῆο αἰζζεηηθῆο, ὅπσο
ζπλέβαηλε παιαηόηεξα ζηὶο ὑπὸ ἐθβηνκεράληζε ρῶξεο· ἡ αἴζζεζε
ὅηη πξόθεηηαη γηὰ ἄιιε ἀληίιεςε δσῆο εἶλαη θαηαθαλήο, ἀθόκε θαὶ
ζηνὺο ἐθ ηνῦ καθξόζελ παξαθνινπζνῦληαο ηὶο ἐμειίμεηο ηῆο Κίλαο,
ζηὴλ ηέρλε ηεο θαὶ ζηὸλ ηξόπν δσῆο ηεο. Κάηη ἀληίζηνηρν ζπκβαίλεη
θαὶ κὲ ηὴ Ρσζία, ἴζσο θαὶ ηὶο Ἰλδίεο, ἀιιὰ κᾶιινλ εἶλαη λσξὶο γηὰ
ηὴλ ἀμηνιόγεζή ηνπο.
Ἡ ὠζήζαζα ηὴ Γύζε θνηλσληθὴ δπλακηθὴ ζηὴ βηνκεραληθὴ
ἀλάπηπμε θαὶ ἡ ἀλαδπόκελε ζηὶο κέξεο καο ζηὶο παιηὲο ἱζηνξηθὲο
ρῶξεο δὲλ εἶλαη ἡ ἴδηα, ἀπὸ πνιιὲο ἀπόςεηο, παξαγσγηθή,
αἰζζεηηθή, ἱζηνξηθή· δύν αἰῶλεο ζρεδὸλ ρσξίδνπλ ηὰ δύν γεγνλόηα,
πεξίνδνο ἀξθεηὰ κεγάιε, ὥζηε λὰ εἶλαη δπλαηὴ ἡ ζύγθξηζή ηνπο. Ἡ
ἱζηνξηθὴ ζεώξεζή ηνπο εἶλαη ηὸ πξόβιεκα, ἡ θαζνιηθὴ ζέαζή ηνπο
ὡο ἱζηνξηθῆο ἐμειίμεσο, θη ὄρη ἡ ηξηβὴ κὲ ηὶο ιεπηνκέξεηεο θαὶ ηὶο
πξνθαηαιήςεηο, ὥζηε "ἐμαίθλεο θαηόςεηαί ηη ζαπκαζηὸλ ηὴλ θύζηλ
θαιόλ"1· ἡ ἀλαθνξὰ εἰο ηὸ "πκπόζηνλ" ηνῦ Πιάησλνο ἀπαξαίηεηε,
δηόηη αἰζζεηηθή, ἐξσηηθὴ πξσηίζησο, εἶλαη ἡ πξνζέγγηζε ηνῦ
ζέκαηνο, ἔζησ θη ἂλ ἀλαθέξεηαη ἡ νὐζία ηεο παξνδηθῶο πσο, δηὰ
ιόγνπο ἀζρέηνπο, ἢ κᾶιινλ ἐμ αἰηίαο ηῆο παξνπζηάζεώο ηεο ἐλ
ζπληνκίᾳ.
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Ὁ μονοζήμανηορ ἄνθπωπορ
Ἡ βηνκεραληθὴ παξαγσγηθὴ δηαδηθαζία πξνυπνζέηεη θαὶ ἀπαηηεῖ
ηὴλ πιήξε πξνζήισζε ηνῦ ἀλζξώπνπ ζηὸ ζθνπό ηνπ, ζηὸ ηέινο
ηνπ, ηὸλ ὁπνῖν νὐδεὶο ὄρη κόλν δὲλ ἀκθηζβεηεῖ, ἀιιὰ θαὶ δὲλ εἶλαη
ἀλεθηὸο ζηὴλ θνηλσλία ηεο ὅζηηο ἐπηρεηξεῖ νἱαλδήπνηε κνξθὴ
ἀκθηζβεηήζεσο· γλσζηὰ ὅια, ἐπαλαιακβάλνληαη δηὰ ηὴλ
νἰθνλνκία ηῆο ζπδεηήζεσο· ἡ παξαγσγὴ ἐλ ζεηξᾷ, ὁ ηαηπινξηζκὸο
ἢ ὁ ζηαραλνβηζκόο, πξνυπνζέηνπλ ηὴλ ἀθνζίσζε ηνῦ ἀλζξώπνπ
ζηὸλ θνηλσληθὸ ζθνπὸ θη ἀπνθιείνπλ ηὴλ ὅπνηα παξέθθιηζε πξὸο
ἄιιεο ἀλαδεηήζεηο, ὅπσο θαηέγξαςε ηέιεηα ηὴ ζπκπεξηθνξὰ αὐηὴ
ὁ αξιὼ ζηνὺο "Μνληέξλνπο Καηξνύο". Ἡ ηειεπηαία θάζε ηεο, ἡ
παγθνζκηνπνίεζε ἐπηβάιιεη ηὴλ ὁινθιεξσηηθὴ ἀθνζίσζε ζὲ ὅιεο
ηὶο ἐθθξάζεηο ηῆο δσῆο ηνῦ ἀλζξώπνπ, παξαγσγή, ηέρλε θαὶ
θνηλσληθὴ ζπκπεξηθνξά· κόλν ὁ ἀκεξηθαληθὸο ηξόπνο δσῆο, ζηὴ
κνπζηθή, κόλν ἡ ξὸθ θαὶ νἱ παξαθπάδεο ηεο, ἡ θαηαλάισζε, θαηὰ
ηὰ ἀκεξηθαληθὰ πξόηππα, ἡ ἰδενινγία, ἡ παληνδπλακία ηῶλ
Ἡλσκέλσλ Πνιηηεηῶλ. Ἡ ἀπόιπηε ηειενινγία πξνβάιιεηαη.
Ἡ ηειηθὴ θάζε, ηῆο καθξᾶο ἐμειίμεσο ἀπ' ηὶο ηαπξνθνξίεο ὥο
ηὴλ ἀπνηθηνθξαηία, εἶλαη ἡ παγθνζκηνπνίεζε· κὲ ηὴλ ἐμαίξεζε ηῶλ
ηαπξνθνξηῶλ θαὶ ηῆο εἰζβνιῆο ζηὶο Ἰλδίεο θαὶ ζηὴλ Κίλα, ζηὶο
ὁπνῖεο ἀλαγλώξηδαλ, ἔζησ θη ἂλ δὲλ ηὸ ὁκνινγνῦζαλ ζαθῶο, ὅηη νἱ
"θαηαθηώκελνη" πνιηηηζκνὶ ἦηαλ ζαθῶο ἀλώηεξνη ἀπ' ηὸλ δηθό
ηνπο, ζηὶο ὑπόινηπεο, θνλθηζηαδόξνη θαὶ ἀπνηθηζηέο, ἦηαλ πηὸ
ὠκνί: Καηαθηνῦζαλ ηνὺο ἄιινπο ιανὺο πξὸο ἐθπνιηηηζκόλ ηνπο θαὶ
ζσηεξίαλ ηῆο ςπρῆο ηνπο, ἑθόλησλ ἀθόλησλ ηῶλ "ἰζαγελῶλ". Ἀπ'
ηὴλ πινύζηα βηιηνγξαθία πξὸο ἐξκελεία ηνῦ θαηλνκέλνπ, κᾶο
ἐλδηαθέξεη ἡ ςπρνινγία ηῶλ θαηαθηεηῶλ, ἡ ἀπόιπηε πίζηε ηνπο ὅηη
θέξνπλ θαὶ κεηαιακπαδεύνπλ ηὸ Καιόλ, ηὸλ Λόγνλ ηνῦ Θενῦ·
ἐπηηεινῦλ ἱεξὰλ ἀπνζηνιήλ, ηὴλ ὁπνία ὑπεξεηνῦλ κὲ ὅιεο ηνπο ηὶο
δπλάκεηο, δηόηη δὲλ ἔρνπλ θαὶ ἄιιε ἐπηινγή. Ὅζνη ἔρνπλ ηὶο ὅπνηεο
ἐπηθπιάμεηο βξίζθνληαη ἐθηὸο ηνῦ ἀπνζηνιηθνῦ ζώκαηνο θαὶ
δίδνπλ εὐζὺο ιόγν εἰο ηὸλ Κύξηνλ, κὲ ἐθηειεζηὴ ηὴλ Ἱεξὰ μέηαζηλ.
πηηξνράδελ δηαηξέρνπκε ηὶο θάζεηο αὐηέο, ηῆο κεηαβάζεσο ἀπ'
ηνὺο ηαπξθόξνπο θαὶ ηὴλ Ἱεξά μέηαζε ὣο ηὴλ πξνηεζηαληηθὴ
ζηθὴ θαὶ ηὸλ Καιβηληζηὴ ἄλζξσπν· ἡ ἐπηινγὴ ηνῦ ὅξνπ
"κνλνζήκαληνο", ἀληὶ ηνῦ γλσζηνῦ ἀπ' ηὸλ Χέξκπεη Μαξθνῦδε,
"κνλνδηάζηαηνο", ἔγηλε ἐπεηδὴ ὡο "κνλνδηάζηαηνο" ραξαθηεξίδεηαη
ὅπνηνο θηλεῖηαη κόλν ζὲ κία δηάζηαζε, ἐλῶ ὡο κνλνζήκαληνο
ραξαθηεξίδεηαη ὅπνηνο ἀδπλαηεῖ λὰ ζπιιάβεη, λὰ θαηαλνήζεη
δεύηεξε ζεκαζία ζηὴ ζθέςε ηνπ, δειαδή δεζκεύεηαη πξὶλ ἀθόκε
πεξάζεη ζηὴ δξάζε, ὅπνπ γίλεηαη κνλνδηάζηαηνο. Λεπηὲο εἶλαη
αὐηὲο νἱ ἀπνρξώζεηο, θη ἀλαθέξνληαη κᾶιινλ ἐθ πεξηζζνῦ...
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Οἱ ὅπνηεο δηαθνξὲο παξνπζηάζζεθαλ ζηὴ βηνκεραληθὴ θνηλσλία,
ἦηαλ δηαθνξὲο ἐληὸο ηνῦ ἑληαίνπ ζπζηήκαηνο· ζὲ παξαγσγηθὸ
ἐπίπεδν, νἱ δηαθνξὲο κεηαμύ ηαηπινξηζκνῦ θαὶ ζηαραλνβηζκνῦ εἶλαη
πνζνηηθέο· πνιηηηθά, ἦηαλ θαθὸο ὁ ζηαραλνβηζκὸο γηὰ ηνὺο
Ἀκεξηθαλνύο, ὡο πξντόλ ηνῦ ὁινθιεξσηηθνῦ θνκκνπληζκνῦ, ὅπσο
θαθὸο ὁ ηαηπινξηζκὸο γηὰ ηνὺο νβηεηηθνύο, ὡο πξντὸλ ηνῦ
δηεθζαξκέλνπ θαπηηαιηζκνῦ. Ἔρνπλ ἐλδηαθέξνλ αὐηὰ ὡο ςεθίδεο
γηὰ ηὴλ παξνπζίαζε ηῆο πξνβιεκαηηθῆο καο, γηὰ ηίπνηε ἄιιν.
Οἱ πνζνηηθὲο δηαθνξὲο θαὶ νὐδόισο πνηνηηθέο, ἐληαζζόκελεο ζηὸ
ἴδην ζύζηεκα ἀμηῶλ, νἰθνλνκηθῶλ, ὡο παξαγσγηθὴ δηαδηθαζία θαὶ
ζύζηεκα ἐξγαζηαθῶλ ζρέζεσλ, ἀιιὰ θαὶ πνιηηηθῶλ ὡο ζεζκῶλ,
δεκνθξαηηθῶλ ἢ ὁινθιεξσηηθῶλ, ἐπηβάιινπλ ἄιιε ἀληίιεςε, ηὴλ
ἰζνπεδσηηθὴ λννηξνπία, ρσξὶο εὐγελῆ ἅκηιια, ὡο ηξόπν δσῆο θαὶ
πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο· ἐὰλ νἱ Ἀκεξηθαλνὶ θάλνπλ ἕλα κῆλα ζηὴλ
θαηακέηξεζε ηῶλ ςήθσλ ηνπο γηὰ ηὴλ ἐθινγὴ ηνῦ πξνέδξνπ ηνπο,
αὐηὸ δὲλ εἶλαη θαθό, ἀιιὰ ἂλ ηὸ ἴδην γίλεη ζηὴ Λεπθνξσζία, ηόηε
παξαβηάδνληαη νἱ δεκνθξαηηθὲο δηαδηθαζίεο θαὶ εἶλαη ἄθπξεο νἱ
ἐθινγέο, ὁπόηε ἀπαηηεῖηαη ἡ ἄκεζε ἐπηβνιὴ δηεζλῶλ θπξώζεσλ...
πηζηξέθνληεο ζηνὺο Ἕιιελεο, ὁ Ἀξηζηνηέιεο γξάθεη, "ἅκα ηῷ
αὐηῷ ηἀλαληία"2· νἱ ἀληηζέζεηο θηλνῦληαη ζηὴλ ἴδηα ινγηθή, ζηὸ ἴδην
ἐπίπεδν, ἔρνπλ ηὴλ ἴδηα θνηλσληθή, παξαγσγηθὴ θαὶ ἰδενινγηθὴ
βάζε, θπκαηλόκελεο ἀπ' ηὸλ θνκκνπληζκό ζηὸλ θαπηηαιηζκὸ ἢ
θηιειεπζεξηζκὸ θη ἀληηζηξόθσο. Ἡ θνηλὴ βάζε εἶλαη ἡ πξνζήισζε
ζηὸ κέιινλ, ἡ ἐπηβνιὴ ηῆο ἀπνθαιππηηθῆο ἀιεζείαο ζὲ ὁιόθιεξν
ηὸλ ὑπόινηπν θόζκν, ὁ ὁπνῖνο ὑπνηίζεηαη ὅηη δεῖ ζὲ ζπλζῆθεο
βαξβαξόηεηνο θαὶ ἀκαζείαο, ἐπεηδὴ δὲλ ἔρεη δεζρεῖ ἀθόκε ηὸ
δηαθσηηζκὸ ηῆο βηνκεραληθῆο ἐπνρῆο, ηνῦ θαηαλσιηζκνῦ, κὲ
θνξπθαία ἔθθξαζή ηνπ ηὴλ παγθνζκηνπνίεζε· ἡ κεηάβαζε ἀπ' ηὸλ
Λόγνλ ηνῦ Θενῦ, εἰο ηὸλ ἐπηζηεκνληθὸλ ιόγνλ, ζπκπιεξσκαηηθὸ
ηῆο αὐζηεξᾶο παξαγσγηθῆο δηαδηθαζίαο, θαὶ ζηὴλ ἰδενινγία ηῆο
ἀπνιπηξώζεσο ἀπὸ ὅια ηὰ δεηλά, ζηὴλ ἄιιε γεληά, θαηὰ ηὸλ
θνκκνπληζκό, ζηὰ γεξάκαηα, θαηὰ ηὸλ θαπηηαιηζκό, ἦηαλ ἁπιῆ θαὶ
βαηή, θαηαλνεηὴ ἀπ' ηὸλ κνλνζήκαλην ἄλζξσπν.
Ἡ θξηηηθὴ πξὸο ηὸ ζύζηεκα ὡο ζύλνιν ἦηαλ ἀδηαλόεηε, ἐμ νὗ θαὶ
ὁ παξαγθσληζκὸο ηῆο ἑιιεληθῆο παξαδόζεσο, ἀξραίαο θαὶ
κεζαησληθῆο, δεκνθξαηηθῆο θαὶ ὀξζνδόμνπ· ἦηαλ εὐθνιώηεξνο ὁ
ἐγθισβηζκὸο ζηὴλ πξνηεζηαληηθὴ ζηθή.

2

Ἀξηζηνηέινπο, "Σνπηθά", βηβι, Θ, θεθ. ε, (159β33-34)
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Ὁ ἐνεπγὸρ πολίηηρ, ὁ δημιοςπγὸρ
Ἡ παγθνζκηνπνίεζε ἐπηβιήζεθε κὲ ηὴλ θαηάξξεπζε ηνῦ
ζνβηεηηθνῦ ζπζηήκαηνο θαὶ ηὴλ ἀπαιιαγὴ ηνῦ θαπηηαιηζκνῦ ἀπ' ηὸ
ἀληίπαιό ηνπ δένο, ηὸλ θνκκνπληζκό, ηὸλ κόλν ἀληίπαιν, ὅπσο
πίζηεπε, ἐλ ηῷ θόζκῳ ηνύηῳ· ηὶο βαζύηεξεο ἀιιαγὲο ζηὴ
βηνκεραληθὴ παξαγσγή, κὲ ηὴλ εἰζαγσγὴ ηῆο πιεξνθνξηθῆο θαὶ
ηῆο γεληθεύζεσο ηῆο αὐηνκαηνπνηήζεσο, δὲλ ἦηαλ εὔθνιν
θαηαγξάςαη αὐηή, ἐπεηδὴ ὡο γλήζηα πξντόληα ηεο, ηὰ ζεσξνῦζε
ὡο ηὸλ ὁδεγὸ ζηὴλ ηερλεηὴ λόεζε θαὶ ἴζσο θαὶ γνληκνπνίεζε,
ἑπνκέλσο ζηὴλ ἀπόιπηε θαὶ ἀδηακθηζβήηεηε θπξηαξρία· ηὴλ
ἀπαίηεζε ηῆο ζπλερνῦο ἐθθξάζεσο ηῆο δεκηνπξγηθόηεηνο ηνῦ
ἀλζξώπνπ δὲλ ἦηαλ εὔθνιν θαηαλνῆζαη, ἐπεηδὴ ηνὺο ἦηαλ θάηη ηὸ
ἀδηαλόεην ζηὴ ζθέςε ηνπο θαὶ ζηὴλ ἱζηνξία ηνπο· ηὸ ηειεπηαῖν θαὶ
ἀλώηεξν ζηάδην ηῆο ἐμειίμεσο ηνῦ ἀλζξώπνπ ἐπέβαιε ηὴλ
ἀπόιπηε ὑπνηαγὴ ηνῦ πνιίηνπ.
Ἡ ἐπαλάζηαζε ηῆο πιεξνθνξηθῆο θέξεη δύν ξηδηθὲο ἀιιαγέο: ηὴλ
πξώηε, ζηὴλ παξαγσγηθὴ δηαδηθαζία, κὲ ηὴλ ἀληηθαηάζηαζε ηῆο
ἐθηειεζηηθῆο θαὶ δηεπζπληηθῆο ἐξγαζίαο ἀπὸ ηὰ κεραλήκαηα, ηνὺο
ὑπνινγηζηέο· δειαδή, ἀλαηξέπεηαη, ἐὰλ δὲλ θαηαξγεῖηαη, ἡ ἐξγαζία
ὅπσο ηὴλ ἀπαηηνῦζε ἡ βηνκεραληθὴ παξαγσγή, εἴηε ηῆο
παξαγσγῆο ἐλ ζεηξᾷ γηὰ ηὸλ ἁπιὸ ἐξγαδόκελν, θαὶ ηῆο
δηεπζύλζεσο ηῆο παξαγσγηθῆο δηαδηθαζίαο· νἱ ιεηηνπξγίεο ηνπο
γίλνληαη ηειεηόηεξα κὲ ηὴλ αὐηνκαηνπνίεζε, ὁπόηε ὁ ἐξγαδόκελνο,
ζὲ ὅιεο ζρεδὸλ ηὶο βαζκίδεο, θαιεῖηαη ὅπσο θαιύςεη ηὴ
δεκηνπξγηθὴ ἐξγαζία, ηὴλ ἀλαδήηεζε λέσλ ηξόπσλ παξαγσγῆο θαὶ
δηαζέζεσο ηῶλ πξντόλησλ ηεο. Σὴλ δεύηεξε, ζηὴ κεγάιε
ἐπαλάζηαζε ζηὴλ θνηλσληθὴ δσὴ ηνῦ ἐξγαδνκέλνπ θαὶ ὅισλ ηῶλ
ἀλζξώπσλ, ἐπεηδὴ ἡ ἀπαίηεζε θαὶ πξνυπόζεζε ηῆο ζπκκεηνρῆο
ηνπ ζηὴλ παξαγσγηθή ηνπ δηαδηθαζία εἶλαη ἡ ἔθθξαζε ηῆο
δεκηνπξγηθόηεηόο ηνπ, νἱ λέεο ἰδέεο πνὺ θέξεη θαὶ ἐθαξκόδεη ζηὴλ
πξάμε· δειαδή, ηὸ ἄηνκν κεηαηξέπεηαη ἀπὸ ἀπιὸ ἐθηειεζηὴ
θάπνησλ ἐληνιῶλ ζὲ δεκηνπξγό, ἐλεξγὸ πνιίηε, αὐηόλνκν, ἂλ θαὶ
νἱ δύν αὐηὲο ιεηηνπξγίεο εἶλαη ηαπηόζεκεο.
Ἡ πξώηε ἀιιαγὴ δύζθνια θαηαγξάθεηαη ζηὸ δπηηθό θόζκν, δηόηη
ζεκαίλεη ἀλαηξνπὴ ηῆο ἰδενινγηθῆο ηνπ ζπγθξνηήζεσο, δειαδή
δνθηκαζία ηνῦ βηνκεραληθνῦ ἀλζξώπνπ, ὁ ὁπνῖνο ὅζν πιεξέζηεξα
ἔρεη ἐληαρζεῖ ζηὴ βηνκεραληθὴ ινγηθή, ηόζν δπζθνιώηεξα ἔρεη ηὴ
δπλαηόηεηα ἀλαγλσξίζαη ηὴλ ἐπνρή καο· ζεκαίλεη πιήξε
ἀλαηξνπὴ ηῶλ παξαγσγηθῶλ θαὶ θνηλσληθῶλ ζρέζεσλ θαὶ
ἀληηιήςεσλ. Ἡ δεύηεξε ἔρεη πξαθηηθὴ ζεκαζία, πέξαλ ηῆο
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ἰδενινγηθῆο· ἕλαο ἄιινο ἄλζξσπνο ἀλαδύεηαη, ὁ πνιπζήκαληνο,
ἐληειῶο δηαθνξεηηθὸο ἀπ' ηὸλ βηνκεραληθό, ὅπσο ἄιινο ἦηαλ ὁ
ἐλεξγὸο πνιίηεο ηῆο ἀκέζνπ δεκνθξαηίαο, ἄιινο ὁ ἀπξάγκσλ ηῆο
ἑιιεληζηηθῆο ἐπνρῆο, ἄιινο ὁ ἀρξεῖνο θαὶ θπληθὸο ηῆο ῥσκατθῆο,
ἄιινο ὁ ἀπξάγκσλ ηῆο βπδαληηλῆο θαὶ ὁ λεσηεξηζηὴο ηῆο
Ἀλαγελλήζεσο θαὶ ἄιινο ὁ ἀρξεῖνο ἕσο θπληθὸο πάιη
θνλθηζηαδόξνο θαὶ βηνκεραληθόο· κέλνπκε ζηὴ δπηηθὴ ἐμηζηόξεζε,
ἐπεηδὴ αὐηὴλ ηὴλ ἱζηνξία γλσξίδνπκε, ἂλ θαὶ ὁ Κηλέδνο ηῆο ἐπνρῆο
Σάη, κὲ ηὴ θηινζνθία ηνῦ Κνκθνπθίνπ θαὶ ηνῦ Λάν Σζέ, κὲ ηὴλ
ἔληαμε ηῆο κνπζηθῆο θαὶ ηνῦ ρνξνῦ ζηὴλ θαζεκεξηλὴ δσή, ἦηαλ
ὁπσζδήπνηε ἀπξάγκσλ, ἂλ ὄρη θαὶ ἐλεξγὸο πνιίηεο· κᾶιινλ
ἐθηλεῖην κεηαμὺ ηῶλ δύν. Ἀιιὰ αὐηὸ ἀπαηηεῖ βαζεηὰ κειέηε ἡ ὁπνία
δὲλ ἐληάζζεηαη ζηὰ πιαίζηα ἑλὸο κηθξνῦ δνθηκίνπ. Γπζηπρῶο
ἐμαληινῦληαη ηὰ ὅξηά καο...
Ἡ ρεηξαθέηεζε ἀπ' ηὴλ ἰδενινγηθὴ ἐπηθάιπςε ἢ πξνζήισζε εἶλαη
ηὸ πξόβιεκα, δηόηη πξνυπνζέηεη ἄιιε ἀληίιεςε δσῆο· νἱ
ἀληηδξάζεηο ζηὶο βηνκεραληθὲο ρῶξεο ὡο πξὸο ηὶο κεηαξξπζκίζεηο
εἶλαη ραξαθηεξηζηηθέο. Ἀδπλαηνῦλ πνιινὶ θαηαγξάςαη ηὴλ ἀλάγθε
ηῶλ κεηαξξπζκίζεσλ, εἶλαη ἀλίθαλνη κειεηῆζαη ηὰ πξαγκαηηθὰ
ζηαηηζηηθὰ ζηνηρεῖα, ὅηη δὲλ ζὰ ἔρνπλ ζύληαμε θαὶ θνηλσληθὴ
ἀζθάιηζε ζηὰ γεξάκαηά ηνπο. Ἱζηνξηθὰ εἶλαη ραξαθηεξηζηηθὲο
πεξηπηώζεηο θνηλσληῶλ ἐλ παξαθκῇ, κπσπηθῶλ ἀλζξώπσλ· ἐλῶ
ὅζεο δὲλ εἶραλ ἐληαρζεῖ ζηὸ βηνκεραληθὸ ζύζηεκα, Ἰξιαλδία,
Φηιαλδία, ιιὰο ζηὴλ Δὐξώπε, Κίλα, Ἰλδίεο ζηὴλ Ἀζία,
ἀλαγλσξίδνπλ ηὸ πξόβιεκα θαὶ ἀπνδέρνληαη ηὶο κεηαξξπζκίζεηο.
Ἡ ἄιιε πηπρὴ εἶλαη ἡ δηεξεύλεζε ηῶλ ἱζηνξηθῶλ ξηδῶλ ηῆο ἐπνρῆο
καο, ἡ ἑηεξνγέλεηα ηῆο θνηλσλίαο καο· ζεκαίλεη ἐπηζηξνθὴ ἀπ' ηὴλ
ηειενινγηθὴ ἀληίιεςε ηῆο βηνκεραληθῆο ἐπνρῆο ζηὴλ αἰηηνθξαηηθὴ
ζεώξεζε ηῆο ἐπνρῆο καο· κεηαβαηηθὴ ἦηαλ ἡ βηνκεραληθὴ ἐπνρή, ἡ
ὁπνία ἔθιεηζε ηὸλ θύθιν ηεο. Ἡ ἱζηνξηθὴ θαὶ πνιηηηζηηθὴ ζεώξεζε
θέξεη καδί ηεο ηὴλ ὀπηηθὴ ηῶλ δηαθόξσλ πνιηηηζκῶλ, ὅζσλ ἔρνπλ
καθξὰ ἱζηνξία θαὶ εἶλαη παξόληεο ζηὶο κέξεο καο· νἱ Κηλέδνη
ἀλαγλσξίδνπλ δύν ἱζηνξηθνὺο πνιηηηζκνύο, κὲ ρηιηάδεο ρξόληα
ἱζηνξία, ηὸλ δηθό ηνπο θαὶ ηὸλ ἑιιεληθό· αὐηὴ εἶλαη ἡ ἄιιε δηάζηαζε
ηῶλ δηεζλῶλ ζρέζεσλ κὲ ηὴλ ἔληαμε ηνῦ πνιηηηζηηθνῦ παξάγνληνο.
Πνιηηηθὰ ζεκαίλεη ἐπηζηξνθὴ ζηὴλ εὐγελῆ ἅκηιια ζηὴλ θαζεκεξηλὴ
δσή, ζηὴλ ἀπειεπζέξσζε ἀπ' ηὴλ ἰζνπεδσηηθὴ ινγηθή, ηὴλ θπληθὴ
λννηξνπία, θαὶ ἐπηζηξνθὴ ζηὶο πνιιαπιέο θαὶ πνιππνίθηιεο
ἐπηινγὲο ηνῦ πνιπζεκάληνπ ἀλζξώπνπ.
Ὅηαλ ἡ ζεώξεζε ηῆο ἐπνρῆο καο γίλεη ὑπὸ ηὴλ ὀπηηθὴ ηῆο
ἑηεξνγελείαο, ηόηε εἶλαη ἄιιε ἡ ἀμηνιόγεζε· ἡ ἐλζσκάησζε ζηὴ
ζπιινγηζηηθὴ ηῶλ δσληαλῶλ πνιηηηζκῶλ ζεκαίλεη ὅηη ἡ ἐθηίκεζε
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ηῆο βηνκεραληθῆο ἐπνρῆο δὲλ γίλεηαη κόλν κὲ ηὶο ἰδενινγηθέο ηεο ἢ
ἐπηζηεκνληθέο ηεο ἀξρέο, ἀιιὰ κὲ γλώκνλα ηὸ ξόιν ηεο ζηὴλ
ἱζηνξία, ὅπσο δὲλ ἔρεη γίλεη πνηὲ ηνὺο ηειεπηαίνπο αἰῶλεο· ζεκαίλεη
ζηὴλ πξάμε δηάινγνο πνιηηηζκῶλ, ὡο θνξέσλ ηῆο ἱζηνξηθῆο
δηαξθνῦο παξνπζίαο θαὶ ὡο ἐπνηθνδνκεηηθῶλ παξαγόλησλ ηῆο
ἐπνρῆο καο.  δηάινγνο ζεκαίλεη, θάηη ηὸ λέν ζηὴ βηνκεραληθὴ
ινγηθή, ηὴλ ἔληαμε ηνῦ δηαθνξεηηθνῦ, ηνῦ ἄιινπ πνιηηηζκνῦ, ὡο
ἰζνηίκνπ θαὶ δπλακηθνῦ παξάγνληνο ηνῦ δηθνῦ ζνπ πνιηηηζκνῦ· ὁ
βηνκεραληθὸο ἄλζξσπνο εἶλαη πξνζήιπηνο θαὶ κνλνζήκαληνο γηὰ
ηὴλ ἀπνζηνιή ηνπ, ηὴλ "ἀλώηεξε" θάζε ηῆο ἐμειίμεώο ηνπ, γεγνλὸο
ἀζύκβαην κᾶιινλ κὲ ηὴλ θηλεδηθὴ ζθέςε· θαιεῖηαη ἀλαζεσξῆζαη
ηὴλ ἄπνςή ηνπ, θαί, ὅπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη κὲ ηὰ κνλνιηζηθῆο
δνκῆο θαζεζηῶηα, ζὲ θαηξνὺο ραιεπνὺο γηὰ ηὰ ἴδηα. Ἡ
ἀλαζεώξεζε ἐθηείλεηαη ἕσο ηνὺο βαζηθνὺο πνιηηεηαθνὺο ζεζκνύο·
ἡ ἀληηπξνζσπεπηηθὴ θνηλνβνπιεπηηθὴ δεκνθξαηία, ὡο ἔθθξαζε θαὶ
πξνέθηαζε ηνῦ βηνκεραληθνῦ ἀλζξώπνπ, δὲλ εἶλαη θαζόινπ βέβαην
ὅηη ἀληαπνθξίλεηαη ζηὶο ἀλάγθεο ηνῦ πνιπζεκάληνπ ἀλζξώπνπ ηῆο
πιεξνθνξηθῆο θαὶ ηῶλ δηαδηθηύσλ, ηνῦ ἐλεξγνῦ πνιίηνπ, ηοῦ
δηαιόγνπ ηῶλ πνιηηηζκῶλ· πιεξέζηεξα ἀληαπνθξίλεηαη ἴζσο ζηὴλ
ηαύηηζε ἐλεξγείαο θαὶ ηέινπο ἡ ἄκεζε δεκνθξαηία. Ἡ ὅπνηα
πξόβιεςε ιακβάλεη αὐηνκάησο ηὸ ραξαθηῆξα ηῆο πξνθεηείαο.
Σὴλ θαηαγξαθὴ ηῆο δπλακηθῆο ἐπηρεηξνῦκε· ηίπνηε ἄιιν.
Ὅηαλ δὲλ ἔρεη ἐπηδείμεη νὔηε θἂλ ἀλνρὴ ἀπέλαληη ζηὴλ ἄιιε
ἄπνςε, ὅηαλ ἔρεη ἀπνδερζεῖ ὡο ἀλαπόζπαζην ηκῆκα ηῆο
ὀληόηεηόο ηνπ ηὴλ θαησηεξόηεηα ὅισλ ηῶλ ἄιισλ πνιηηηζκῶλ
ἀπέλαληη ζηὸλ δηθό ηνπ, ὅηαλ νἱ γλσζηνὶ ζεσξεηηθνὶ ηῆο
παγθνζκηνπνηήζεσο ζέηνπλ ζηὸ πεξηζώξην ἀθόκε θαὶ ηὸλ ἑιιεληθὸ
πνιηηηζκὸ θαὶ ἀπνθιείνπλ ηὴλ Ὀξζνδνμία ἀπὸ ηὸ ζύζηεκά ηνπο,
ηνὺο εἶλαη δύζθνιν ἀλαγλσξίζαη ηὴλ ἄιιε ἀληίιεςε ηνῦ θηλεδηθνῦ ἢ
ἰλδηθνῦ πνιηηηζκνῦ· ἡ πξόθιεζε ιακβάλεη ὀληνινγηθὴ κνξθή, ιόγν
ὑπάξμεσο ἀπέλαληη ζηὸλ ἀρξεῖν ἕσο θπληθὸ ηῆο βηνκεραληθῆο
ἐπνρῆο, δηόηη ὁ ἐλεξγὸο πνιίηεο θαὶ ὁ ἀπξάγκσλ ζεσξνῦζαλ ὡο
ἀλαπόζπαζην ηκῆκα ηῆο πνιηηηθῆο ηνπο αὐηνλνκίαο ηὴλ ἔληαμε ηνῦ
δηαθνξεηηθνῦ ζηὴλ θνηλσλία ηνπο· ὁ δηάινγνο, πρ., ηῆο "Πνιηηείαο"
ηνῦ Πιάησλνο δηεμάγεηαη θαηὰ ηὴλ ἐπηζηξνθὴ ηῶλ θίισλ ἀπ' ηὸλ
Πεηξαηᾶ εἰο ηὰο Ἀθήνας, ὅπνπ ἡ ζπληξνθηὰ εἶρε παξαβξεζεῖ ζηὰ
ἐγθαίληα ηνῦ λανῦ ηῆο ζξαθηθῆο ζεόηεηνο Βελδίδνο...
Φαληάδεηαη θάπνηνο ζήκεξα ζηὴ Γύζε, δηάινγν γηὰ ηὰ ἀληίζηνηρα
πξνβιήκαηα ηῆο "Πνιηηείαο", κεηὰ ἀπὸ ἐπίζθεςε ηῶλ κεγάισλ
ζνθῶλ θαὶ πνιηηηθῶλ ζὲ λεντδξπζὲλ ἰζιακηθὸ ηδακί ζὲ πόιε ηνπο;
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Ἡ κςνικὴ νοοηποπία
 βηνκεραληθὸο ἄλζξσπνο ζηὴλ ἐπνρὴ ηῆο παγθνζκηνπνηήζεσο
ἐθπίπηεη ζηὸλ θπληζκό, ὑπεξβαίλσλ ηὰ ὅξηα ηῆο ἀρξεηνζύλεο ηνῦ
πνιίηνπ ηῆο παξαθκῆο ηῆο πόιεσο· ὡο θαιύηεξε πξνζέγγηζε ηῶλ
ἄιισλ πνιηηηζκῶλ ζεσξεῖηαη ἡ ιανγξαθηθὴ θαὶ ἐζλνγξαθηθή, ὡο
θάηη πεξίεξγν θαὶ ἀμηνπαξαηήξεην, ὅπσο ἔγηλε ἀθόκε θαὶ κὲ ηὴ
κειέηε ηνῦ ἑιιεληθνῦ πνιηηηζκνῦ ὑπὸ ηὸ πξίζκα ηῆο βηθησξηαλῆο
ζηθῆο, ὅπσο γίλεηαη κὲ ηὴλ θαηαδίθε ηῆο ἑιιεληθῆο θαὶ
ἐθθιεζηαζηηθῆο καο κνπζηθῆο ὡο ἔλξηλεο, ἐλῶ ἡ δπηηθὴ κνπζηθὴ
ἀλεπηύρζε "ἀπνθιεηζηηθὰ κέζα ἀπὸ ηὰ γεκάηα παξαλνήζεηο
ζπκπηιήκαηα ηνῦ Καζζηνδώξνπ θαὶ ηνῦ Βνεζίνπ"3. Θπκίδεη
πεξηζζόηεξν ηὸλ θπληθὸ ηῆο παξαθκῆο ηῆο ξσκατθῆο
αὐηνθξαηνξίαο, ἔρεη ὡο πξόηππό ηνπ ηὴλ εἰθόλα ηνῦ ζπειαίνπ ηνῦ
Πιάησλνο· ὁ θόζκνο ηνπ εἶλαη ὁ θόζκνο ηῶλ ζθηῶλ ηὸλ ὁπνῖν
ἀληηθξύδεη ἀπ' ηὴλ κηθξὴ ζρηζκὴ ηνῦ ζπειαίνπ. Μόλν ηὶο ζθηὲο ηῶλ
δώλησλ ἐθηὸο ηνῦ ζπειαίνπ ἀλζξώπσλ δύλαληαη ζεσξῆζαη, "ηνὺο
γὰξ ηνηνύηνπο πξῶηνλ κὲλ ἑαπηῶλ ηε θαὶ ἀιιήισλ νἴεη ἄλ ηη
ἑσξαθέλαη ἄιιν πιὴλ ηὰο ζθηὰο ηὰο ὑπὸ ηνῦ ππξὸο εἰο ηὸ
θαηαληηθξὺ αὐηῶλ ηνῦ ζπειαίνπ πξνζπηπηνύζαο;"4. Σὶο ζθηέο,
ὅπσο πέθηνπλ ζηὸλ ἀπέλαληη ηνῖρν ἀπ' ηὴ κεγάιε θσηηὰ ζηὸλ ἔμσ
θόζκν βιέπνπλ νἱ δεκέλνη ἀπ' ηὸλ αὐρέλα ἄλζξσπνη ηνῦ
ζπειαίνπ· ηὶο ζθηέο, κέζα ἀπὸ ηνὺο παξακνξθσηηθνὺο θαθνὺο ηῆο
πξνζειώζεώο ηνπ, ἀληηιακβάλεηαη ὁ βηνκεραληθὸο ἄλζξσπνο,
δηαθνξεηηθὰ ηνῦ ἦηαλ εὔθνιν θαηαγξάςαη ηὶο δηεζλεῖο νἰθνλνκηθὲο
θαὶ πνιηηηθὲο ἐμειίμεηο. Ὡξαία ἡ παξαβνιή, ἔζησ θαὶ ὡο ἐξώηεζε!
 βαζύηεξνο ιόγνο εἶλαη ἡ κπσπηθὴ ζεώξεζε ηῆο ἱζηνξίαο θαὶ
ηῆο ἐπνρῆο καο· ὡο κνλνζήκαληνο ἀδπλαηεῖ λὰ θαηαλνήζεη ηὴλ
ὕπαξμε ἄιιεο ἀληηιήςεσο δσῆο, ἀδπλαηεῖ θαηαγξάςαη αὐηὴλ ὡο
ζπζηαηηθὸ ζηνηρεῖν ηῆο δσῆο ηνπ. Παξακέλεη ἀπνιύησο
πξνζεισκέλνο ζηὴλ πξνηεζηαληηθὴ ζηθὴ θαὶ ζηὴλ πξνζκνλὴ
ἀπνθηήζεσο ηῆο ἀπνιαύζεώο ηνπ ζηὸ κέιινλ, ζηὴλ ἄιιε δσὴ ἢ
ζηὴλ ἄιιε γεληά, ἢ ζηὰ γεξάκαηα· ἡ αἴζζεζε ηῆο ηαπηίζεσο
ἐλεξγείαο θαὶ πξάμεσο ηνῦ εἶλαη ἄγλσζηε, ἐπεηδὴ δεῖ, θηλεῖηαη θαὶ
παξάγεη γηὰ ηὸ κέιινλ, ἢ ὅηαλ δεῖ γηὰ ηὸλ παξὸλ εἶλαη ὡο "νἱ θαῦινη
ηὴλ κνπζηθήλ". "Ἔζηη κὲλ ὧλ ηὸ αὐηὸ ηέινο ηε θαὶ ἐλέξγεηα, θαὶ νὐθ
ἄιιν ηη παξὰ ηὴλ ἐλέξγεηαλ ηέινο, νἷνλ ηῷ αὐιεηῇ  αὐηὴ ἐλέξγεηα
θαὶ ηέινο (ηὸ γὰξ αὐιεῖλ θαὶ ηέινο αὐηῷ ἐζηη θαὶ ἐλέξγεηα), ἀιι' νὐ
ηῇ νἰθνδνκηθῇ (θαὶ γὰξ ἕηεξνλ ηέινο παξὰ ηὴλ ἐλέξγεηαλ"5.
Χεκπεξη Χνύγθλεξ, "Βπδαληηλὴ Λνγνηερλία", ηνκ. Γ, Κξίζηηαλ Χάλληθ, "Σὰ δηδαθηηθὰ
ζπγγξάκκαηα ηῆο θιαζηθῆο βπδαληηλῆο κνπζηθῆο", ζει. 383.
4
Πιάησλνο, "Πνιηηεία", βηβι. Ζ, 515α
5
Ἀξηζηνηέινπο, "Ἠζηθὰ Μεγάια", βηβι. Β, θεθ. ηβ, παξ. 3, (1211β27-32)
3
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 βηνκεραληθὸο ἄλζξσπνο ἀπνδεηθλύεηαη ἀζθπθηηθώηεξα δέζκηνο
ηνῦ ἀλζξώπνπ ηνῦ ζπειαίνπ ηνῦ Πιάησλνο, ἐπεηδὴ εἶλαη ἑθνπζίσο
πξνζεισκέλνο θη ἔρεη ηὴλ ςεπδαίζζεζε ὅηη εἶλαη ὁ θπξίαξρνο ηνῦ
θόζκνπ· ηὴ δηαθνξὰ κεηαμὺ ηῆο ἐλεξγείαο θαὶ ηνῦ ηέινπο, ηνῦ
ζθνπνῦ, δὲλ ηὴλ ἀλαγλσξίδεη, ὁπόηε ζεσξεῖ, "ηὸ παξὰ ηὴλ
ἐλέξγεηαλ ηέινο", ὡο ηὴ θπζηνινγηθὴ θαηάζηαζε ηνῦ ἀλζξώπνπ·
εἶλαη ἡ ζπκβαηηθὴ θαὶ ἰδενινγηθὴ ὑπνηέιεηα ηῆο βηνκεραληθῆο
ἐπνρῆο, ἀιιὰ αὐηὸ ἐθθξάδεη ηὴλ ὑπνδνύισζε ηνῦ ἐιεπζέξνπ
ἀλζξώπνπ θαὶ ὄρη ηὴλ θπζηθή ηνπ ἐπηινγή.
Ἡ ηαύηηζε ἐλεξγείαο θαὶ ηέινπο θαζνξίδεη ηὴ δξάζε ηνῦ
ἐιεπζέξνπ πνιίηνπ, ηνῦ ἐλεξγνῦ πνιίηνπ· νἱ ηπρὸλ ἐμαηξέζεηο ζηὴλ
παξαγσγηθὴ δηαδηθαζία, ὅπσο γηὰ ηὴλ ἀπόθηεζε ἀλαγθαίσλ
ἀγαζῶλ, ἀπνηειεῖ ζπλεηδεηὴ ἐμαίξεζε ηνῦ θαλόλνο, ηὴλ ὁπνία
γλσξίδεη θαί, κὲ ηὴλ θαζεκεξηλή ηνπ δξάζε, πεξηνξίδεη. ηὴλ
ἐιαρίζηε αὐηὴ δηαθνξὰ θξίλεηαη ἡ ἄζθεζε ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο
πξαθηηθῆο θαὶ ηῆο ἀπξαγκνζύλεο, ἡ ὁπνία, ὅηαλ δηεπξπλζεῖ θαὶ
γίλεη ἀπνδεθηὴ ὡο ἀλαπόδξαζην γεγνλόο, ηόηε ἐθπίπηεη ζηὴλ
ἀρξεηόηεηα, ἀλαδύεηαη ὁ ἀρξεῖνο πνιίηεο, ἐλῶ, ὅηαλ ἀζθεζεῖ ὡο
ἀλαγθαία ζπλδξνκή, ηόηε ἀλαδύεηαη ὁ ἐλεξγὸο πνιίηεο.  θπληθὸο
εἶλαη θπξίαξρνο ζηὴλ ηειεπηαία θάζε ηῆο βηνκεραληθῆο ἐπνρήο,
ἐλῶ ζηὰ πξῶηα ηεο βήκαηα ἐκθαληδόηαλ ὁ ἀρξεῖνο. Σὸ πξόβιεκά
ηνπ ἐπηδεηλώλεηαη κὲ ηὴλ ἐπαλάζηαζε ηῆο πιεξνθνξηθῆο.
Ἡ ἀπαίηεζε ηῆο δεκηνπξγηθῆο πξνζθνξᾶο ηνῦ ἐξγαδνκέλνπ, κὲ ηὴ
ρξήζε ηῆο πιεξνθνξηθῆο, δὲλ πεξηνξίδεηαη ζηὴλ ἔθθξαζή ηεο κόλν
ζηὴλ παξαγσγηθὴ δηαδηθαζία, ἀιιὰ θαὶ ζὲ ὅιε ηνπ ηὴ δσή· ἡ
πεξηζηαζηαθὴ θαὶ πεξηπησζηαθὴ ἔθθξαζε ηῆο δεκηνπξγηθόηεηνο
ἦηαλ ραξαθηεξηζηηθὸ ηῆο βηνκεραληθῆο ἐπνρῆο, ἀιιὰ αὐηὸ δὲλ
ἀξθεῖ. πηβάιιεηαη ἡ ηαύηηζε ἐλεξγείαο θαὶ ηέινπο, ὅηαλ ἔρεη ζηὸλ
ὑπνινγηζηή ηνπ ηὴλ ἄλεζε ηῆο ὁινθιεξώζεσο ηνῦ ἔξγνπ ηνπ, θη
ὄρη ηὴλ ἀλακνλὴ γηὰ ἀξγόηεξα· ὅηαλ δεῖ ηὴλ ηαύηηζε ἐλεξγείαο θαὶ
ηέινπο, ηόηε ἔθθξάδεη ηὴλ ὀληόηεηά ηνπ, ζηὴλ ἱζηνξηθή ηεο θαὶ
πνιηηηθή ηεο δξάζε, ληώζεη ηὶο πνιηηηζηηθὲο ηνπ ξίδεο ὡο ἐληζρπηηθὲο
ηῆο δεκηνπξγηθόηεηόο ηνπ, δεῖ ηὸλ ἔξσηά ηνπ, θαὶ αὐηὸ ηὸλ ὁδεγεῖ
εἰο ἄιιαο πεξηπιαλήζεηο, ἀλαδύεηαη ὁ πνιπζήκαληνο ἄλζξσπνο.
Ἡ ἀληηζηάζκηζε ηῆο παξαγσγηθῆο ἐμαξηήζεσο ηνῦ ηέινπο -ἡ
ὁπνία ὑπάξρεη θαὶ ζηὴλ ἐπνρὴ ηῆο πιεξνθνξηθῆο, κόλν ζὲ
κηθξόηεξν θαηὰ πνιὺ βαζκὸ ἀπ' ηὴ βηνκεραληθὴ παξαγσγή-,
γίλεηαη κὲ ηὴλ πνιηηηζηηθὴ θαὶ ἱζηνξηθὴ θνηλσληθὴ δξάζε ηνῦ
ἀλζξώπνπ, γίλεηαη κὲ ηὴλ ἀλαγσγή ηνπ ὡο ἐλεξγνῦ πνιίηνπ· ὅηαλ
ἐλζσκαηώλεη ηὶο δξάζεηο ηνπ ζηὴ δσή ηνπ θαὶ ηὶο ὁινθιήξσλεη ὡο
ἀδηάζπαζηε ἑλόηεηα, ηόηε ἔρεη ἄιιε αἴζζεζε ηῆο πνιηηηθῆο ηνπ
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ὀληόηεηνο. Αὐηὲο ηὶο ἀλαδεηήζεηο ζπλεηζθέξεη ἡ Κίλα ζηὴ ζύγρξνλε
ἐπνρὴ θαὶ δηεξεπλᾶ κὲ ηὸ δηάινγό ηεο κὲ ηὸλ ἑιιεληθὸ πνιηηηζκό·
ηὶο δηεξεπλᾶ γηὰ ηὸλ ἑαπηό ηεο πξσηίζησο, γηὰ ηὸ ιαό ηεο, ὁ ὁπνῖνο
ἐπηζηξέθεη ζηὶο ξίδεο ηνπ θαὶ δεῖ καδὶ κ' αὐηὲο θαὶ ὁινθιεξώλεηαη
ράξηο ζ' αὐηὲο ζηὴλ ἐπνρή ηνπ· ἀληηιακβάλεηαη ὅηη κόλνλ κὲ ηὴλ
ἐιεπζέξα πνιηηηθὴ πξαθηηθή ηνπ ρεηξαθεηεῖηαη ἀπ' ηὶο δνπιεῖεο ηῆο
πξνεγνύκελεο ἐπνρῆο, ζηὴλ ὁπνία αἰζζαλόηαλ ηὸλ ἑαπηό ηνπ ὡο
πεξηζηαζηαθὴ θαὶ ἀπνζπαζκαηηθὴ ἐμάξηεζε ἑλὸο ἀδηνξάηνπ θαὶ
ἀπνπληθηηθνῦ ὅινπ, ηῆο ὁινθιεξσηηθῆο ἰδενινγίαο.
Ἡ ἔκθαζε δίδεηαη ζηὴλ ἄιιε ἀληίιεςε δσῆο, ζηὴ δηεξεύλεζε ηῶλ
ζρέζεσλ ηνῦ ζεκεξηλνῦ ἀλζξώπνπ, κὲ ηὸ ἱζηνξηθό ηνπ παξειζόλ,
θάηη ἀδηαλόεην ζηὴ βηνκεραληθὴ ἐπνρή· ἡ ηειενινγηθὴ ἀληίιεςε
εἶλαη ἀζύκβαηε κὲ ηὶο ἀπαηηήζεηο ηῆο ἐπνρῆο ηῆο πιεξνθνξηθῆο,
ὁπόηε ηίζεηαη ηὸ ἐξώηεκα ηῆο δπλαηόηεηνο ηνῦ κνλνζεκάληνπ
ἀλζξώπνπ ἀληαπνθξηζῆλαη ζηὶο ζπλζῆθεο ζπλερνῦο ἐθθξάζεσο
ηῆο δεκηνπξγηθόηεηόο ηνπ. Σὴλ πξόθιεζε ἀπεπζύλεη, ἢ πξνθύπηεη
αὕηε ἀπ' ηὴ ζέζε ηνῦ δεηήκαηνο, ἡ Κίλα, ὁπόηε ὁ δηάινγνο ὁδεγεῖ
ζὲ ἀγλώζηνπο ἀηξαπνύο, ὡο ζπλήζσο ζπκβαίλεη ζηὴλ ἱζηνξία. Ἡ
ζέζε ηνῦ δεηήκαηνο ἀλαθύπηεη, ζρεδὸλ αὐζνξκήησο θαὶ ηίζεηαη
αὐηνκάησο, εἴηε δηὰ ιόγνπο δηεζλνῦο πνιηηηθῆο, εἴηε δηὰ ιόγνπο
ἐζσηεξηθῆο πνιηηηθῆο ἰζνξξνπίαο, εἴηε δηὰ ιόγνπο παξαγσγηθῆο
ἀπνδνηηθόηεηνο· ηὴλ Κίλα ἀθνινπζνῦλ νἱ Ἰλδίεο, κὲ ηὴλ καθξαίσλα
ἱζηνξία ηνπο, ἡ Ρσζία, κὲ ηὶο ξίδεο ηεο ζηὴλ Ὀξζνδνμία θαὶ ζηὸλ
ιιεληζκό, ἡ Δὐξώπε ὡο ἑληαίνο πνιηηηζκόο, ζπκπιεξσκαηηθὸο
πξὸο ηὴλ πνιηηηθὴ ἑλνπνίεζή ηεο.
 ζεκεξηλὸο ἄλζξσπνο ὑπνρξενῦηαη ἀιιάμαη ἐπεηγόλησο ηὸλ
ηξόπν ηῆο παξαγσγηθῆο ηνπ δξάζεσο θαὶ ηῆο δσῆο ηνπ, ιόγσ ηῆο
ἐπαλαζηάζεσο ηῆο πιεξνθνξηθῆο· ηὸ ἐπαλαιακβάλνπκε δηὰ ηὰο
ἀλάγθαο ηῆο ζπιινγηζηηθῆο καο. Σὸ θξίζηκν ζεκεῖν ἑζηηάδεηαη ζηὸλ
ηξόπν δσῆο, ζηὴλ ἀλάγθε ἑληαίαο θαὶ δεκηνπξγηθῆο ἐθθξάζεώο
ηνπ, ἐπεηδὴ αὐηὴ ηνῦ ἐπηηξέπεη ἀπνδνηηθώηεξε ἐξγαζία, ἀιιὰ θαὶ
δηάζεζε θνηλσληθόηεηνο, ἐλεξγνῦο θαὶ ἰζνηίκνπ πξὸο ηνὺο ἄιινπο·
ἡ ἅκηιια θαὶ ἡ ἀκνηβαία πξνζθνξὰ εἶλαη ηὸ θαζνξηζηηθό, ηὸ θηιεῖλ·
ἡ κνλνζήκαληε πξαθηηθή, ἡ πξνζήισζε πξὸο ηὸλ ὅπνηνλ ζθνπό,
κὲ ηὸλ ἐγσηζκὸ θαὶ ηὴλ θηιαπηία, ἀπνηεινῦλ ἐκπόδηα ζηὴλ ἰζόηηκν
θαὶ ἐλεξγὸ θνηλσληθόηεηα. Γειαδή, ἀπὸ θνηλσληθῆο πιεπξᾶο, ηὸ
πξόβιεκα ἔγθεηηαη ζηὴ ρεηξαθέηεζε ἀπ' ηὴλ δεζπόδνπζα ζηὸ
βηνκεραληθὸ ἄλζξσπν θπληθὴ λννηξνπία· ὁ λένο ἄλζξσπνο ηῆο
πιεξνθνξηθῆο εἶλαη πνιπζήκαληνο, ἀλαγελλεηηθόο, λεσηεξηζηήο,
παξόκνηνο ηνπιάρηζηνλ κὲ ηὸλ ἀλαδπζέληα ηὸλ ηέηαξην αἰῶλα, ὡο
πιεζηέζηεξε ζύγθξηζε ἱζηνξηθῶλ ἐπνρῶλ, θαηὰ ηὴλ ἀλαγλώξηζε
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ηνῦ ρξηζηηαληζκνῦ θαὶ ηνὺο κεγάινπο ἀγῶλεο ηῆο Ὀξζνδνμίαο κὲ
ηὶο πνιιαπιὲο θαὶ παλίζρπξεο θπληθῆο λννηξνπίαο αἱξέζεηο.
Οἱ αἱξεηηθνὶ ἦηαλ πξσηίζησο θπληθῆο λννηξνπίαο, ἐλῶ νἱ
ὀπθόδοξοι ἐθπκαίλνλην, θαηὰ ηὴ ρεηξαθέηεζή ηνπο, ἀπ' ηὸλ ἀρξεῖν
θαὶ θπληθὸ ηῆο ῥσκατθῆο ἐμνπζίαο ζηὸλ ἐιεύζεξν πνιίηε ἢ ηὸλ
ἀπξάγκνλα· ἀλαγελλεηηθὴ ἦηαλ ἡ ἐπνρή, δύζθνια ηὰ βήκαηά ηεο.
 Ἰνπιηαλόο, ὁ ἀλαγελλεηὴο αὐηνθξάησξ, πεξηγξάθεη θαιύηεξα
ηὸλ ἄλζξσπνλ αὐηόλ: "εἶλαη γὰξ νἶκαη ζπκβαίλεη ηνῖο θαύινηο ηὴλ
κνπζηθὴλ ιππεξνῖο κὲλ ηνῖο ζεάηξνηο, ζθίζη δ' αὐηνῖο δίζηνηο"6. 
λεσηεξηζηὴο ἡγέηεο, ράξηο ζηὶο κεηαξξπζκίζεηο ηνῦ ὁπνίνπ
ἐπηβίσζε ἡ ἀλαηνιηθὴ ῥσκατθὴ αὐηνθξαηνξία ἐπὶ ρίιηα ἔηε, ἦηαλ
πνιηηηθὸο θαὶ θηιόζνθνο ἀπ' ηνὺο κεγαιπηέξνπο ηῆο ἱζηνξίαο· ὅηαλ
ἀπνθαιεῖ "θαύινπο ηὴλ κνπζηθήλ" ηνὺο Ἀληηνρεῖο, ὅηη ἐρνπλ
ἐθθπιηζζεῖ ζηὴ κνπζηθή ηνπο ἔθθξαζε, ἐπηζεκαίλεη ηὸλ θπληζκό
ηνπο, κὲ ηὴλ ἀμηνζξήλεηε ἐκθάληζή ηνπο ζηὸ ζέαηξν, ἀιιὰ θαὶ ηὴλ
ἄπεηξε ἱθαλνπνίεζή ηνπο κὲ ηὴλ ἄζρεκε αἰζζεηηθή ηνπο εἰθόλα.
Χαξαθηεξηζηηθὴ ἡ παξνκνίσζε ηνῦ βηνκεραληθνῦ ἀλζξώπνπ, κὲ
ηνὺο ξπζκνὺο ηῆο ξὸθ κνπζηθῆο, ηὴλ ἀρξεηόηεηα ηῆο αἰζζεηηθῆο,
ζπκπιεξσκαηηθὲο πξὸο ηὸλ ἄλζξσπν ηνῦ ζπειαίνπ· ὁ πνιηηηζκὸο
ἐπηδηώρζεθε λὰ γίλεη ἑληαῖνο, ὅπσο ἡ παγθνζκηνπνίεζε ζηὴλ
νἰθνλνκία θαὶ ἡ κνλνπνιηθόηεο ζηὴλ πνιηηηθή.
Ἡ ἄιιε ἀληίιεςε δσῆο ηὴλ ὁπνία πξνβάιινπλ ἡ Κίλα θαὶ ἡ Ρσζία
κὲ ηνὺο πνιηηηζκνύο ηνπο ἐκθαλίδεηαη ὡο πνιηηηθὴ ἀλαγθαηόηεο,
ἔζησ θη ἂλ δὲλ ηὴλ εἶραλ ζπιιάβεη ἀξρηθὰ ὡο πξνυπόζεζε· ὁ
πνιπζήκαληνο ἄλζξσπνο ηῆο πιεξνθνξηθῆο θαὶ ηῶλ δηαδηθηύσλ
ἀπαηηεῖ θαὶ πξνυπνζέηεη ηὴλ ἄιιε ἀληίιεςε δσῆο, ηὴλ πνιπκέξεηα
θαὶ ηὴ δεκηνπξγηθὴ ηξηβὴ ηῶλ παιηῶλ πνιηηηζκῶλ, καδὶ κὲ ηὴλ
πνιππνιηθόηεηα ζηὶο δηεζλεῖο ζρέζεηο. Αὐηὸο εἶλαη ὁ ἑηεξνγελὴο
θόζκνο, ὁ ζύλζεηνο, κὲ δηάθνξεο ξίδεο θαὶ πνιιαπινύο, γηὰ ηὸλ
ἐκπινπηηζκὸ ηῆο θαζεκεξηλόηεηόο ηνπ, κνπζηθνὺο ῥπζκνύο...
Χξῆζηνο Ζ. Καξαλίθαο,
Καηζαξηαλή, Καιακάθη,
Μάξηηνο, Ἀπξίιηνο 2006
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Ἰνπιηαλνῦ αὐηνθξάηνξνο, "Ἀληηνρηθὸο ἢ Μηζνπώγσλ", 338α. Ὅξα, θαί, "Οἱ θαῦινη ηὴλ
κνπζηθήλ", ζηὶο ἀλαιύζεηο "Σνῦ κκεινῦο".
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