Για ένα κριτικό ρεαλισμό
Στα βαθιά νερά της κρίσης…

Ξεχάσαμε τoν άνθρωπο!
Ο Αϊνστάιν και η Κινέζικη σοφία
Ο Άνθρωπος δεν χρησιμοποιεί ούτε το 10% του μυαλού του! Αϊνστάιν
Θέλεις να χορτάσεις τον πεινασμένο μια φορά; Δώσ’ του ψάρια να φάει.
Θέλεις να τον χορτάσεις για πάντα; Μάθε τον να ψαρεύει. Κινέζικη σοφία

Επιστήμες, Συστήματα, Αγαθά
Ο Αϊνστάιν έζησε στην εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης των φυσικών και τεχνικών
επιστημών και της εξειδίκευσης. Τέχνες, θετικές επιστήμες, ειδικότητες και πλήθος
συστημάτων οργάνωσης και παραγωγής, προβολής και διανομής των αγαθών
γεννήθηκαν, αναπτύχθηκαν και διδάσκονταν συστηματικά.
Έτσι ο άνθρωπος «μπορούσε να ψαρεύει» από μόνος του, να είναι ανεξάρτητος,
αξιοπρεπής και αυτάρκης. Μάθαινε μια τέχνη, μια επιστήμη, ένα επάγγελμα και
επιβίωνε και ήταν χρήσιμος στην κοινωνία.
Κι όμως γι’ αυτά δεν χρησιμοποιούσε ούτε το 10% του μυαλού του!

Από το αναγκαίο στο άπληστο!
Κι όλη αυτή η πρόοδος – επιστήμες, ειδικότητες, αγαθά – καθώς αυξάνονταν,
εκτός από την επιβίωση και την ικανοποίηση των πρώτων αναγκών του
ανθρώπου κάλυπταν και πλήθος τεχνητών αναγκών. Τον έκαναν άπληστο,
ανικανοποίητο, προβληματικό. Τ ε λ ι κ ά δεν του εξασφάλισαν ειρήνη, αγάπη,
αλληλεγγύη, δημιουργικότητα αλλά τον οδήγησαν, στην κερδοσκοπία και
υπεροψία, την αδικία και το άγχος, στη βία και τα ναρκωτικά στην οικολογική
καταστροφή και διαπλοκή, την ηθική και νοητική κατάπτωση, στην
αβεβαιότητα και τα αδιέξοδα. Προσπαθεί να επιλύσει ένα πρόβλημα και προκύπτουν άλλα πέντε άλυτα στη
θέση του… Γιατί άραγε;
Καλή η κινέζικη σοφία, χρήσιμος κι ο Αϊνστάιν. Μήπως όμως ξεχάσαμε κάποιον αρχαίο πρόγονό μας;
Πλάτων : Επιστήμη, χωριζομένη Αρετής πανουργία γίγνεται !

Ο Άνθρωπος;!
Μήπως δαπανήσαμε πολύ μυαλό για δόγματα και θεωρίες; Πολλά δισεκατομμύρια για
συστήματα, επιστήμες, τεχνικά επιτεύγματα, καταναλωτικά αγαθά και μέσα σ’ αυτά,
θάψαμε τον άνθρωπο; Τον δημιουργό τους που, αντί να κυριαρχεί και να χαίρεται με
τα δημιουργήματά του είναι σκλάβος τους και καταπιέζεται απ΄ αυτά;
Μήπως απασχοληθήκαμε υπερβολικά με τα πολλά δευτερεύοντα και ξ ε χ ά σ α με
τ ο κ ύ ρ ιο – τ ο ν ά ν θ ρω π ο ;
Φτιάξαμε τον επιστήμονα, τον τεχνίτη, τον επαγγελματία, ξεχάσαμε να διαμορφώσουμε
τον Άρτιο Άνθρωπο- Ελεύθερο, Υπεύθυνο, Συνειδητό. Αυτόν που θα δημιουργούσε και
τα λοιπά συστήματα ή αγαθά σε μιαν ισόρροπη ανάπτυξη –εσωτερικού και πρακτικού,
πνευματικού και τεχνικού πολιτισμού- με μέτρο, αγάπη και ισορροπία.
Ο τεχνικός πολιτισμός-civilization-τρέχει με ταχύτητα πυραύλου, ενώ ο πνευματικός -culture- περπατάει με ταχύτητα
χελώνας. Τσιριντάνης 1960
«Ο άνθρωπος μπορεί ν’ αναδείξει το μετριότερο σύστημα αλλά και ν’ αχρηστεύσει το τελειότερο» -Work Study 1
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Σύγχρονη Επιστημονική Οργάνωση. Α’ Κεφάλαιο: Ο Άνθρωπος.

Η Αρετή ως σύνθεση επί μέρους αρετών2
Η Αρετή αποτελεί αρμονική σύνθεση των επί μέρους αρετών:
Γνώσεις και Γνώση, Σεβασμός κι Αυτοσεβασμός. Αξιοπρέπεια, Εντιμότητα,
Θάρρος και Σύνεση, Γενναιοφροσύνη, Μετριοφροσύνη.
Ρεαλισμός, Συνέπεια. Ελευθερία, Ειλικρίνεια, Ηθική, Δικαιοσύνη, Αλήθεια.
Αγωνιστικότητα, Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη, Δημιουργικότητα.

Ανέφικτος ο Άρτιος Άνθρωπος;!
Μήπως ανομολόγητα πιστεύουμε ότι ο Άρτιος Άνθρωπος – των αρχαίων Ελλήνων – είναι ουτοπικός,
ανέφικτος; Κι όμως υπήρξε όχι μόνο στην αρχαιότητα, αλλά σε όλους τους αιώνες ως δείγμα με
περιορισμένη κοινωνική παρουσία. Δυστυχώς όχι ως Π ρ ό τ υ π ο και Σ κ ο π ό ς σ υ λ λ ο γ ι κ ή ς
π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς, οπότε θα είχαμε και το επίτευγμα με υπολογίσιμη κοινωνική διάσταση.

Πήραμε τη ζωή μας λάθος!
Προτιμήσαμε τις ιδεολογίες, τα δόγματα, τις πολιτικές επαγγελίες, την ευημερία,
την “πρόοδο” αντί το «Γνώθι σ’ αυτόν» και το «Γένοιο οίος έση». Γνώρισε τον
εαυτό σου και γίνε ό,τι απ’ τη φύση σου είσαι
ταγμένος. Αν και είχαμε στην εποχή μας φωνές που
στόχευαν σ’ έναν ανθρωποκεντρικό πολιτισμό.
Ο Δρ. Αλέξης Καρρέλ, Νόμπελ Βιολογίας3, στο μεσοπόλεμο διαπίστωνε ότι
η Ευρώπη είχε έναν Ανθρωποκεντρικό Πολιτισμό που έπρεπε να διαφυλάξει,
να βαθύνει, να επεκτείνει, αντί ν’ ακολουθήσει το βιομηχανικό πολιτισμό που
προέρχονταν από τη βόρεια Αμερική.
Πολλοί εξέχοντες επιστήμονες και διανοούμενοι διαπίστωναν, ήδη από το 1930 τη λανθασμένη πορεία του
πολιτισμού μας όπως εμφανίζεται, στο βιβλίο του Ηλία Μαστρογιαννόπουλου4 «Η αγωνία του σύγχρονου
ανθρώπου».

Ποτέ δεν είναι αργά!
Ποτέ δεν είναι αργά, με το 10% έστω του μυαλού μας αλλά και α λ λ α γ ή ρ ό τ α ς :
Να ε π ι χ ε ι ρ ή σ ο υ μ ε τ ο α ν έ φ ι κ τ ο προς τη σωστή κατεύθυνση. Αρκεί να
εννοήσουμε, να πιστέψουμε και να συνεργαστούμε με θέληση, επιμονή και
αγνότητα καρδιάς.
Παιδεία είναι η συστηματική προσπάθεια για τη μ ε τ ά δ ο σ η της Αρετής.
Το πρωτογενές από τους αρχαίους ερώτημα είναι: «Εάν είναι διδακτή η Αρετή».
Διδακτή βέβαια δεν είναι η αρετή, είναι όμως μ ε τ α δ ο τ ή. Για να μεταδώσεις
όμως Αρετή, πρέπει να έχεις Αρετή. Θέλετε παιδεία; Δώστε μου υποδείγματα!
Τσιριντάνης - Ο Ανθρωπισμός Β’- ΣΖΤ
σ. 20
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Από την αρχαιότητα ήδη η Αρετή ήταν σύνθεση των 4 επί μέρους αρετών: Ελευθερία, Δικαιοσύνη, Μετριοπάθεια, Ανδρεία:
Αριστοτέλης, Σωκράτης, Πλάτων.
3
Εκτεταμένη βιογραφία του στο «Βεβαιότητες και αμφιβολίες» του Τάσου Αθανασιάδη
ο
και «Ο άνθρωπος αυτός ο άγνωστος» του Αλέξη Καρρέλ: «Βιβλίο και Ζωή» 14 , σ.47
4

Στην εισαγωγή του, αναφέρεται μελέτη του 1941, του Ρωσσοαμερικανού, καθηγητή Κοινωνιολογίας στο Harvard P.Sorokin, για τη
γενική κρίση του πολιτισμού: Αισθητικής, Θεωρητικών συστημάτων, Ηθικής-Δικαίου, Πολιτικής, Οικονομίας, Σχέσεων, Οικογένειας.

Δεν έλειψαν οι φωνές της αλήθειας!
Την αλήθεια σιγάν, χρυσόν εστί θάπτειν. Πυθαγόρας
Σ’ αυτό τον κόσμο χανόμαστε Όχι γιατί αγνοούμε τα δύσκολα και πολύπλοκα,
Αλλά γιατί δ ε ν ε φ α ρ μ ό ζ ο υ μ ε τα αυτονόητα, τα απλά. Τσιριντάνης
Το καυτερό πρόβλημα της ζωής δεν είναι η πολιτική, μα το πώς θα κάνουμε
τους ανθρώπους καλύτερους.
Δεν είναι δύσκολο να ξυπνήσετε τους ανθρώπους. Έχει κάτι θεϊκό η ψυχή
κι αναζητά τη λύτρωσή της.
Ένα κόσμο ψεύτικο δε γίνεται να τον σώσει παρά η αλήθεια. Σωκράτης
Η αλήθεια, η αλήθεια και όλη η αλήθεια! Σαρλ Πεγκύ
Ποιός θα ’χει το θάρρος να πει την αλήθεια τότε κι εκεί που πονάει
και μετράει; Τσιριντάνης
Μόνο το πνεύμα αν φυσήξει πάνω στη λάσπη μπορεί να πλάσει
τον άνθρωπο – ή να τον αναπλάσει. Εξυπερύ

Μεταρρύθμιση της Παιδείας στην Ελλάδα δε σημαίνει απλή αλλαγή προγραμμάτων και συστημάτων
αλλά αληθινή αναγέννηση της πνευματικής μας ουσίας. Γιατί Παιδεία είναι ο συναγερμός της ψυχής
που ζητάει την ελευθερία της. Γ. Μποζώνης
Χριστιανισμός που δεν γίνεται πολιτισμός είναι ανύπαρκτος!
Οι αρχαίοι Έλληνες σκέπτονταν ειλικρινά και μιλούσαν ελεύθερα . Κι έφτιαξαν πολιτισμό που
ξεπέρασε όλους τους πολιτισμούς. Και ήταν ανθρώπινος, ο πιο ανθρώπινος πολιτισμός που υπήρξε ποτέ.
Τσιριντάνης
Πώς θα πετύχουμε το… αδύνατο; Με τον ενθουσιασμό! Πάολο Κοέλο
Μισή-μισή την κάνουν τελικά τη δουλειά: Οι εγκληματίες –ή σκοπιμοθήρες–
κaι οι εγκληματικά αδιαφορούντες- ή άτολμοι. Μάρω Βαμβουνάκη
Όσο πιο πιστά αφουγκράζεσαι το εσωτερικό σου, τόσο πιο καλά ακούς κάθε ήχο γύρω σου.
Και μόνο όποιος ακούει, μπορεί να μιλάει.
Άξιος να ’χει δύναμη είναι μόνο εκείνος που τη δικαιώνει κάθε μέρα.
Αν μπορώ να συνεχίσω: πιο σταθερός, πιο απλός, πιο σιωπηλός, πιο θερμός.
Νταγκ Χάμμερσκελντ – Δείχτες πορείας
Γνώμες, καρδιά, ως οι Έλληνες, ό,τι είστε μην ξεχνάτε
Δεν είστε απ’ τα χέρια σας μονάχα, όχι.
Χρωστάτε και σε όσους ήρθαν, πέρασαν, θα ’ρθουνε, θα περάσουν.
Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί.
Kωστής Παλαμάς

περισσότερα στο www.elbi.gr - Αξίζει να διαβάσεις - Ανθρωποκεντρικός Πολιτισμός
Η αλήθεια να λέγεται. Διάδωσέ τη!
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