Εμδιαφέρομ του κειμέμου
Μπξοεί ξι Δπιρςήμεπ μα
έυξσμε μπει ρςη ζχή μαπ
από πόοςεπ και παοάθσοα, η
ποόρληφή ςξσπ όμχπ απ'
ςξμ μέρξ πξλίςη μξσ ταίμεςαι μάλλξμ μξσδιαρμέμη,
έχπ αλλξύςεοη.
Μια ποώςη εομημεία είμαι, τσρικά, πχπ η πεοιπέςεια ςηπ Δπιρςήμηπ δξμ μπξοεί μα ρσμαγχμιρςεί ςημ «ακοξαμαςικόςηςα» ςχμ πξλιςικώμ δοχμέμχμ, ςχμ ξικξμξμικώμ ενελίνεχμ αλλά και
ςχμ καλλιςευμικώμ γεγξμόςχμ.
Καλό είμαι μα ναμαθσμίρξσμε όςι η ξικξμξμική ζχή
κσοιαουείςαι απ' ςημ Τευμξλξγία, ναδέλτη ςηπ Δπιρςήμηπ: Τίπξςε απ' ό,ςι παοάγεςαι δεμ είμαι «τσρικό», παοά μόμξμ καςά έμαμ βαθμό.
Σήμεοα, μεςά ςημ πλημμσοίδα ςηπ πληοξτξοικήπ, η
ςιμή μξμάδαπ κάθε αγαθξύ
πεοιέυει «ςευμικξεπιρςημξμικό» πξρξρςό μεγαλύςεοξ
απ' ςξ πξρξρςό «τσρικξύ»
σλικξύ!
Τέλξπ, για ςα καλλιςευμικά ποάγμαςα δεμ είμαι
άρκξπξ μα θσμόμαρςε ςημ
ξσριχδέρςαςη ρςήοινή ςξσπ
απ' ςξμ υώοξ ςηπ επιρςήμηπ
- ςευμξλξγίαπ.
Απ έοθξσμε, λξιπόμ, και
ρςημ αγάπη. Υπξρςηοίζχ όςι
ασςή ακοιβώπ η αδσμαμίαμαπ μα ιδξύμε πίρχ απ' ςη
γσαλιρςεοή καθημεοιμόςηςα,
ασςή είμαι πξσ κάμει μα πέτςει ςξ ράλιξ μαπ μποξρςά
ρςξμ θξοσβώδη πξλιςικό,
ςξμ γεμμαιόδχοξ εύπξοξ ή
ςημ καλλίπσγξμ ςηλεπαοξσριάρςοια.
Σημαρία έυει μα ρσμειδηςξπξιήρειπ ςημ αμάγκη μα
κιμηθξύμε έμα βήμα πιξ πέοα, μα ξλξκληοώρξσμε ρε
βάθξπ ςημ καςαμόηρη ςηπ
τύρηπ ςξσ κξιμχμικξύ μαπ
πεοίγσοξσ.

Ελλημική κοιμωμία και Επιστήμη
ςξσ Θ.Π.Τάριξσ
1. Μπξοεί ξι Δπιρςήμεπ μα έυξσμε μπει ρςη ζχή μαπ
από πόοςεπ και παοάθσοα, η ποόρληφή ςξσπ όμχπ απ'
ςξμ μέρξ πξλίςη μξσ ταίμεςαι μάλλξμ μξσδιαρμέμη, έχπ
αλλξύςεοη. Έυχ δηλαδή ςημ σπξφία όςι η ελλημική κξιμχμία δεμ έυει πλήοη επίγμχρη ςηπ ρημαρίαπ ςχμ γιγαμςιαίχμ μεςαςξπίρεχμ ςχμ δοάρεχμ εκείμχμ πξσ ςημ αιμξδξςξύμ: Η ςεοάρςια ρσμμεςξυή ςχμ Δπιρςημώμ (και
ςηπ Τευμξλξγίαπ από κξμςά) ρςξ ξικξμξμικό και ςξ πξλιςιρμικό γίγμερθαι δεμ έυει ρσμειδηςξπξιηθεί επαοκώπ.
Δε διαθέςξμε, δσρςσυώπ, μεςοήρειπ (παο' όλξ πξσ έυξσμ
δημξριεσςεί λίγεπ ανιόλξγεπ εογαρίεπ για ςξ θέμα), ςα
καθημεοιμά όμχπ γεγξμόςα επιςοέπξσμ ςημ εκςίμηρη όςι
ξ μέρξπ έλλημαπ δεμ ςημ γμχοίζει καλά (και δεμ ςημ έυει
και ρε μεγάλη σπόληφη) ασςήμ ςημ μέγιρςη λειςξσογία
ςηπ Δπιρςήμηπ και ςηπ Τευμξλξγίαπ. Σ' όπξιξμ βαθμό ασςή η διαπίρςχρη είμαι ακοιβήπ, απαιςεί μξμίζχ εομημείεπ
 άοα και αμςίρςξιυεπ μεθόδξσπ θεοαπείαπ. Διόςι, όςαμ
ςημ αγμξείπ, η ποαγμαςικόςηςα ρε εκδικείςαι...
2. Μια ποώςη εομημεία είμαι, τσρικά, πχπ η πεοιπέςεια ςηπ Δπιρςήμηπ δξμ μπξοεί μα ρσμαγχμιρςεί ςημ «ακοξαμαςικόςηςα» ςχμ πξλιςικώμ δοχμέμχμ, ςχμ ξικξμξμικώμ ενελίνεχμ αλλά και ςχμ καλλιςευμικώμ γεγξμόςχμ. Δεμ είμαι δε ποέπξμ μα διαςσπώρει καμείπ εδώ ελιςίρςικα αμαθέμαςα. Αμςιθέςχπ, μα καςαμξήρξσμε ποέπει
 όυι μα καςηγξοήρξσμε. Διόςι, ποάγμαςι, είμαι τσρικό
μα ποξρλαμβάμξμςαι εμαογέρςεοα εκείμα ςα ρσμβάμαςα
ςξσ κόρμξσ πξσ ατξοξύμ άμερα ςξ ρςξμάυι, ςξ αίρθημα
δικαιξρύμηπ ή ςημ σπαονιακή μαπ πλήοχρη. Μέυοι εδώ
ξσδείπ φόγξπ.
Τξ θέμα είμαι ρε πξιό βάθξπ πάει ςξ βλέμμα μαπ: Σε
πξιόμ βαθμό δηλαδή διειρδύξσμε ρςα άμερα ςξύςα γεγξμόςα, ποξκειμέμξσ:
 Να καςαμξήρξσμε ςημ αμαςξμία ςξσπ: Πόρξ άοαγε
όλα ασςά ρςεοιώμξμςαι και εσξδξύμςαι υάοιπ ακοιβώπ
ρςημ επιρςήμη και ςημ ςευμξλξγία;
 Να ανιξλξγήρξσμε ςη ρσμβξλή ςχμ επαγγελμαςιώμ
ςξσ κάθε ςξμέα. Πξιόπ άοαγε θα έουεςαι ποώςξπ ρςημ
καοδιά-μξσ: Ο γιαςοόπ πξσ με ρώζει ή ξ ςοαγξσδιρςήπ
πξσ με ρκεδάζει;
Αμτόςεοα ασςά ςα εοχςήμαςα θέλξσμ ρσζήςηρη.
3. Και ποώςα, καλό είμαι μα ναμαθσμίρξσμε όςι η ξικξμξμική ζχή ςημ ρήμεοξμ ημέοαμ κσοιαουείςαι απ' ςημ
Τευμξλξγία, ναδέλτη ςηπ Δπιρςήμηπ: Τίπξςε απ' ό,ςι παοάγεςαι δεμ είμαι «τσρικό», παοά μόμξμ καςά έμαμ βαθμό. Ακόμα κι η ύρςεοη σρςεοία μαπ για ςξ πεοιβάλλξμ,
ξμξλξγεί όςι ξ ρςόυξπ μα θοέφξσμε ςα διρεκαςξμμύοια
ρςόμαςα και μα διπλαριάρξσμε ςη μέρη διάοκεια ζχήπ
(έρςχ και για ςξ μιρό ςηπ αμθοχπόςηςαπ), ήςαμ καςαο-

υήμ ρςόυξπ ιεοόπ. Και ςξμ πεςύυαμε μόμξμ με ςημ Τευμξλξγία  όρξ κι αμ ξι «ιδεξλξγικξί» κι ξι μεξθοηρκεσςικξί
πόλεμξι αμςαγχμίζξμςαι ασςόμ ςξμ ρςόυξ.
Δεμ έυξσμε δηλαδή ρχΣήμεοα, χ μπαςαυςρήδεπ, για μα αουίρχ με παοάρςή πξλιςική ρςοαςηγική για
δειγμα βαρικό, η εύςοχςη σγεία ραπ (η ζχή ραπ δηλαδή)
ςημ Δπιρςήμη και ςημ Τευμξκοέμεςαι απ' ςημ Ιαςοική επιρςήμη και ςευμξλξγία. Σήμελξγία. Άοα θα τςχυαίμξσμε
οα, μεςά ςημ πλημμσοίδα ςηπ πληοξτξοικήπ, η ςιμή μξκι άλλξ κι όυι μόμξ ρςξ πξοςξτόλι, αλλά και ρςη μξημάδαπ κάθε αγαθξύ πεοιέυει «ςευμικξεπιρςημξμικό» πξμαςξδόςηρη ςξσ βίξσ μαπ.
ρξρςό μεγαλύςεοξ απ' ςξ πξρξρςό «τσρικξύ» σλικξύ!
Δεύςεοξμ, ανιξλξγώμςαπ
Τώοα, λξιπόμ, νέοξσμε πξιόμ θα 'ποεπε μα έυξσμε ποώκξμςότθαλμα ςξσπ επαγγελςξμ ρςημ καοδιά ςξσ ρςξμάυξσ μαπ.
μαςίεπ επιρςήμξμεπ, κι σπξΌρξ για ςα πξλιςικά δοώμεμα, θα ήθελα μ' αουίρχ με
ςιμώμςαπ ςξμ οόλξ ςξσπ ρε
ςη ρσμβξλή (όρη κι αμ είμαι) ςχμ πξλιςικώμ Δπιρςημώμ,
ρύγκοιρη με άλλα ριμάτια,
μα ποξυχοήρχ ρςξμ οόλξ ςηπ πληοξτξοικήπ (ιδέρςε ςα
ποξρθέςξμε κι άλλξ αμςικίθάμμαςα πξσ πέςσυε η ςοάπεζα δεδξμέμχμ ςξσ εογαςιμηςοξ για ςημ αμάπςσνη.
κξύ κόμμαςξπ ςηπ Βοεςαμίαπ), και μα τςάρχ ρςημ καίοια
Σ' όλα ςξύςα (και ρςιπ
πξλιςική ρημαρία πξσ έυξσμ ςα εοςζιαμά κύμαςα. Πίρχ
ποξςεοαιόςηςεπ ςχμ Ανιώμ
απ' όλα ασςά κείμςαι μσοιάδεπ επιρςήμξμεπ πξσ ςα καςέπξσ ςα εομημεύξσμ), μπξοεί
καμείπ μα διακοίμει έμα έλρςηραμ δσμαςά ή ςα σπηοεςξύμ. Πόρξι όμχπ απ' ςξσπ
λειμμα Παιδείαπ.
πξλιςικά εσαίρθηςξσπ πξλίςεπ ςξ ρσμειδηςξπξιξύμ. ΔίδαΔίμαι δε ςξ ταιμόμεμξ
ςε ςί έγιμε με ςιπ (εκςόπ Αγξοάπ) Δπιρςήμεπ ςηπ Ιρςξοίαπ
ςξύςξ άλλη μια διαπίρςχρη
και ςηπ Αουαιξλξγίαπ; Ξατμικά, ποόπεορι ςξ καλξκαίοι,
πχπ δεμ ςα έυξσμε καλά με
όλξι ςιπ θσμηθήκαμε, όςαμ ήςαμ μα ποξβάλξσμε ςημ ελςημ Δπιρςήμη...
λημικόςηςα ςηπ Μακεδξμίαπ...
Τι θα κάμξσμε για ςξύςξ
Τέλξπ, για ςα καλλιςευμικά ποάγμαςα δεμ είμαι άςξ εθμικό ζήςημα;
ρκξπξ μα θσμόμαρςε ςημ ξσριχδέρςαςη ρςήοινή ςξσπ απ'
ςξμ υώοξ ςηπ επιρςήμηπ - ςευμξλξγίαπ. Απ' ςξμ καιοό ςξσ
Πσθαγόοα ακόμα, όςαμ «μεςατοάζξμςαπ» ςξσπ τσρικξύπ
ςόμξσπ ρε γλώρρα μαθημαςική, καςέρςηρε εσυεοέρςαςη
ςημ καςαρκεσή μξσρικώμ ξογάμχμ. Αλλά κι χπ ςιπ μέοεπ
μαπ όπξσ ςξ ριδεοέμιξ καλέμι ςξσ γλύπςη έγιμε τλξγξβόλξ λεπςήπ ίμαπ. Για μα μη μιλήρξσμε για ςημ ςοιρδιάρςαςη ξλξγοατία πξσ θα παοάγει «εκςξπλάρμαςα» ξμειοικήπ αιρθηςικήπ εκτοαρςικόςηςαπ.
Όλα εςξύςα ςα σπαιμικςικά (και αμεπαοκή), κάμξσμ παοά ςαύςα ταμεοό πχπ μια
ρςξιυειχδώπ βαθύςεοη μαςιά θα αμακάλσπςε ςξμ ςευμικξ-επιρςημξμικό ρκελεςό όλχμ
ςχμ ρσμιρςχρώμ ςξσ ρύγυοξμξσ βίξσ. Κι «αμ δεμ γμχοίρειπ πιξ βαθειά, δεμ αγαπάπ
πιξ πλέοια».
4. Απ έοθξσμε, λξιπόμ, και ρςημ αγάπη. Υπξρςηοίζχ όςι ασςή ακοιβώπ η αδσμαμία-μαπ μα ιδξύμε πίρχ απ' ςη γσαλιρςεοή καθημεοιμόςηςα, ασςή είμαι πξσ κάμει μα
πέτςει ςξ ράλιξ μαπ μποξρςά ρςξμ θξοσβώδη πξλιςικό, ςξμ γεμμαιόδχοξ εύπξοξ ή
ςημ καλλίπσγξμ ςηλεπαοξσριάρςοια. Δμώ, αμςιθέςχπ, μαπ υαοακςηοίζει μια καςαδεκςική αδιατξοία (όςαμ δεμ είμαι και έυθοα!) για ςξσπ Γιαςοξύπ και ςξσπ Μηυαμικξύπ,
αλλά και για ςξσπ καθηγηςέπ ςχμ λαςιμικώμ μα πξύμε. Ποόκειςαι γι' άλλη μια διακοίβχρη ςξσ αμαπςσνιακξύ μαπ ρςίγμαςξπ. Δκεί βοιρκόμαρςε· ςόρη Παιδεία έυξσμε. Δεμ
χτελεί δε μα πειπ «εςξύςξ είμαι κακό». Σημαρία έυει μα ρσμειδηςξπξιήρειπ ςημ αμάγκη μα κιμηθξύμε έμα βήμα πιξ πέοα, μα ξλξκληοώρξσμε ρε βάθξπ ςημ καςαμόηρη
ςηπ τύρηπ ςξσ κξιμχμικξύ μαπ πεοίγσοξσ. Αμ δεμ ςξ κάμξσμε, ςόςε θα ρσμευίρξσμε
μα στιρςάμεθα ςιπ ακόλξσθεπ δσρμεμείπ ρσμέπειεπ:
Ποώςξμ, παοαμελώμςαπ ή σπξβαθμίζξμςαπ ςημ ςεοάρςια ασςή Δύμαμη πξσ σπόκειςαι ςχμ ταιμξμέμχμ, δεμ διαθέςξσμε ςημ έμπμεσρη (ξύςε ςημ πλαςειά κξιμχμική
απξδξυή) πξσ απαιςείςαι για ςημ εμίρυσρη ασςήπ ςηπ Δύμαμηπ, για ςξ τξύμςχμα ςχμ

επιρςημξμικώμ και ςευμξλξγικώμ λειςξσογιώμ ρςη Χώοα. Δεμ έυξσμε δηλαδή ρχρςή
πξλιςική ρςοαςηγική για ςημ Δπιρςήμη και ςημ Τευμξλξγία. Άοα θα τςχυαίμξσμε κι
άλλξ κι όυι μόμξ ρςξ πξοςξτόλι, αλλά και ρςη μξημαςξδόςηρη ςξσ βίξσ μαπ.
Δεύςεοξμ, ανιξλξγώμςαπ κξμςότθαλμα ςξσπ επαγγελμαςίεπ επιρςήμξμεπ, κι σπξςιμώμςαπ ςξμ οόλξ ςξσπ ρε ρύγκοιρη με άλλα ριμάτια, ποξρθέςξμε κι άλλξ αμςικίμηςοξ για ςημ αμάπςσνη. Έμα αμςικίμηςοξ και μια πίκοα για ςα ποόρχπα ςα ίδια, πξσ
έυαραμ κετάλαιξ και δεκαπέμςε υοόμια απ' ςιπ καθημεοιμέπ υαοέπ ςηπ ζχήπ για μα
χοιμάρξσμ ρςημ ειδικόςηςά ςξσπ, και για μα διαπιρςώμξσμ ςελικά πχπ, δε βαοιέραι,
όλξι ρςξμ ίδιξ πξλςό κξλσμπάμε. (Αυςαομάπ, εμ ξμόμαςι δήθεμ ςηπ ιρόςηςαπ).
Έςσυε ποξ μημόπ μα βοεθώ μια μύυςα ρςξ ετημεοεύξμ ΚΑΤ, κι έζηρα έμαμ έμμξμξ
(και μόμξμ) καοδιξλόγξ μα διεκπεοαιώμει με φσυοαιμία και απξδξςικόςηςα δύξ ρσγυοόμχπ πεοιρςαςικά ρςημ ειραγχγή (έμα πμεσμξμικό ξίδημα και μια παοξνσρμική ςαυσκαοδία), εμώ ςημ ίδια ώοα ςξμ καλξύραμ απ' όλεπ ςιπ πςέοσγεπ ςξσ μξρξκξμείξσ.
Δεμ είμαι ςηπ ρςιγμήπ μα πεοιγοάφχ ςιπ «σλικξςευμικέπ» ρσμθήκεπ ςηπ δξσλειάπ ασςξύ ςξσ μέξσ. Αλλά θέλχ μα καςαγοάφχ έμα αίρθημα θασμαρμξύ πξσ με καςείυε,
και μια πίκοα για ςημ απξσρία ςχμ μέρχμ εμημέοχρηπ από ςξσπ υώοξσπ όπξσ αρκείςαι, όπξσ διδάρκεςαι ή όπξσ εοεσμάςαι η Δπιρςήμη. (Κι όπξσ... δεμ μιρθξδξςείςαι
επαοκώπ).
Σ' όλα ςξύςα (και ρςιπ ποξςεοαιόςηςεπ ςχμ Ανιώμ πξσ ςα εομημεύξσμ), μπξοεί καμείπ μα διακοίμει έμα έλλειμμα Παιδείαπ. Κι είμαι υαοακςηοιρςικόπ ξ μπεοςξδξσλιρμόπ
μαπ, όςαμ εκθαμβξύμεθα για ςη υαμηλή ρςάθμη ςηπ ποχςξβάθμιαπ και δεσςεοξβάθμιαπ παιδείαπ μαπ: Διεοχςηθήκαμε πξύθε έουξμςαι και πξύθε καςεβαίμξσμ ασςξί ξι
100.000 Δάρκαλξι πξσ μαπ υοειάζξμςαι; Πώπ, νατμικά και κας' εναίοερη, ασςό ειδικώπ ςξ κξμμάςι ςξσ ελλημικξύ λαξύ θα είμαι (i) άοςια μξοτχμέμξ, (ii) ρσμευώπ εμπμεσρμέμξ (για μ' απξρπά ςα παιδάκια-μαπ απ' ςξμ εμδημξύμςα μπλαζεδιρμό), (iii)
απόλσςα ατξριχμέμξ ρςημ (αδιαλείπςχπ κοιμόμεμη) δξσλειά-ςξσ, και (iv) αδιάτξοξ
για ςξσπ γλίρυοξσπ μιρθξύπ!
Δίμαι δε ςξ ταιμόμεμξ ςξύςξ άλλη μια διαπίρςχρη πχπ δεμ ςα έυξσμε καλά με ςημ
Δπιρςήμη...
Τι θα κάμξσμε για ςξύςξ ςξ εθμικό ζήςημα;
από τημ εφημερίδα «Το Βήμα», 20/07/1997
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να γοάφεςε ςημ πεοίληφη ςξσ κειμέμξσ ρε 110 πεοίπξσ λένειπ.
2. Να γοάφεςε ςα ρσμώμσμα ςχμ λένεχμ: μεςαςξπίρεχμ, αμαθέμαςα, δοώμεμα, ριμάτια, εμπμεσρμέμξ.
3. Να παοξσριάρεςε ςη δξμή ςηπ 8ηπ παοαγοάτξσ. (Ποώςξμ, παοαμελώμςαπ … μξημαςξδόςηρη ςξσ βίξσ μαπ)
4. Να βοείςε ςη μέθξδξ αμάπςσνηπ ςχμ παοαγοάτχμ: «α. Μια ποώςη εομημεία …
ξσδείπ φόγξπ, β. Έςσυε ποξ μημόπ … η Δπιρςήμη». (Να δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ)
5. Να βοείςε ςη μέθξδξ πειθξύπ ςηπ παοαγοάτξσ: «Σήμεοα, … ρςξμάυξσ μαπ». (Να
δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ)

6. Να βοείςε ςη ρσλλξγιρςική πξοεία ςηπ παοαγοάτξσ: «Τέλξπ, … εκτοαρςικόςηςαπ».
7. «Είμαι δε το φαιμόμεμο τούτο άλλη μια διαπίστωση πως δεμ τα έχουμε καλά
με τημ Επιστήμη... Τι θα κάμουμε για τούτο το εθμικό ζήτημα;» Ο ρσγγοατέαπ
ξλξκληοώμει ςξ κείμεμό ςξσ με μια διαπίρςχρη αλλά και έμαμ ποξβλημαςιρμό.
Σσμευίζξμςαπ ςιπ ρκέφειπ ςξσ μα γοάφεςε έμα δικό ραπ κείμεμξ ρςξ ξπξίξ θα αμαλύρεςε ςιπ χτέλειεπ ςηπ ςευμξλξγίαπ για ςξμ άμθοχπξ, αλλά και πξιεπ ποξϋπξθέρειπ απαιςξύμςαι, ώρςε η υοήρη ςηπ μα γεμικεσθεί.

