MπροAς Σ.
ΘEρντον.

∆"ν $π&ρχει +ι,σιµη λ0ση
γι2 τ4ν σηµεριν4 K5σµο
7ξω :π4 τ;ν <λληνικ5τητα

™YNENTEY•H - BOMBA TOY M¶. £OPNTON

▼

«T! µοναδικ! (ντ*δοτο στ,ς πνευµατικ1ς τοξ*νες τ3ς 4ποχ3ς µας
ε6ναι 7 λαµπρ: ;Eλληνικ: Γραµµατε*α. Φ?ρτε π*σω τοAς BEλληνες!» T!ν κ$δωνα κινδ)νου γι- τ/ν κατ0σταση πο4 5πικρατε8
στ/ν 9ν$τατη 5κπα:δευση κρο)ει ; γνωστ!ς καθηγητ/ς Bruce
S. Thornton, καθηγητ/ς Kλασικ?ν κα@ AAνθρωπιστικ?ν
Σπουδ?ν τοC TµDµατος ΞFνων Γλωσσ?ν κα@ Φιλολογ:ας τοC
Πανεπιστηµ:ου Fresno στ/ν KαλιφKρνια.

BPHKAN TO ºEPETPO TOY A¢AM...
«!Eπιστηµονικ*» προπαγ.νδα
τ0ς Παλαι4ς ∆ιαθ7κης στ8ς HΠA
!Eλπ$ζω ν( µ)ν καταχρ/µαι 1νευ λ4γου κα7 α8τ$ας τ7ς στ;λες
το< «∆αυλο<». Θεωρ/ ?τι τ@ συµA(ν ποB CναφEρω εFναι καθ’
?λα Hνδεικτικ4. Πρ4κειται γι( τ)ν περιKνυµη Hκποµπ) «ΣυναντNσεις µO τ@ !AνεξNγητο», ποB προAQλλεται Hδ/, στ7ς HΠA.
Γενικ/ς S «πολιτικ)» τ;ς Hκποµπ;ς εFναι Tπλ;: UH «Παλαι(
∆ιαθNκη» εFχε δ$κιο σO ?λα κα7 S κυAEρνηση τ/ν HΠA κρVAει
συγκεκριµEνες CλNθειες Cπ@ HξωγNινους µEχρι δελφ$νια - φονιWδες κα7 διαχρονικ( ταξ$δια.
▲

!Aφο< λοιπ@ν οX δηµιουργο7 µWς «CπEδειξαν» µO φωτογραφ$ες κα7 µαρτυρ$ες
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ΠρKσφατα δηµοσ:ευσε τ/ν 5ργασ:α του µL τ:τλο «UEλληνικο7 τρ4ποι: Π/ς οX
hEλληνες δηµιοVργησαν τ@ν ∆υτικ@ Πολιτισµ@» («Greek Ways. How the Greeks
Created Western Civilization» 2000), M ;πο:α θεωρε8ται Nς M συνFχεια τοC PιPλ:ου τQς Edith Hamilton πρ@ν 9π! 70 χρKνια µL τ:τλο «UO UEλληνικ@ς Tρ4πος»
(«The Greek Way»). RH Hamilton µL τ! Sργο της καταδε:κνυε τ! χρFος πο4 Sχει
M 9νθρωπKτητα στ!ν AAρχα8ο REλληνικ! KKσµο. RO Bruce Thornton µL τ! δικK
του PιPλ:ο συµπληρ$νει τ/ν Hamilton κα@ διατραν$νει γι- µ:α 9κKµη φορτ!ν 9ποφασιστικ! ρKλο τ?ν 9ρχα:ων REλλDνων στ/ δηµιουργ:α τοC ∆υτικοC
ΠολιτισµοC κα@ στ/ν 9ν0πτυξη τ?ν οVσιαστικ?ν Wδε?ν, οX ;πο8ες 5ξακολουθοCν
ν- διαµορφ$νουν τ@ς 9ντιλDψεις µας γι- τ!ν Zνθρωπο κα@ τ! 9γαθK. RO συγγραφFας [ποστηρ:ζει ]τι «] δρ4µος ποB οX hEλληνες χQραξαν γι( τ)ν Cνθρωπ4τητα εFναι αZτ@ς ποB κατ( πWσα πιθαν4τητα θ( µWς ]δηγNσiη στ)ν Yψηλ4τερη Xκανοπο$ηση ^ς CνθρKπινα _ντα». ^Oπως σχολι0ζει στ/ν κριτικD του
_νας διανοο)µενος, «UO Thornton aχει καταφEρει ν( κρατNσiη σταθερ( `ναν καθρEφτη στ@ν UEλληνικ@ Πολιτισµ@ ] ]ποdος µWς HπιτρEπει ν( δο<µε τοBς jαυτοVς µας».
RO AAµερικαν!ς διανοητ/ς Sχει 5π:σης συγγρ0ψει µL το4ς συγγραφε8ς τοC
γνωστοC PιPλ:ου «ΠοιKς σκKτωσε τ!ν ^Oµηρο;» John Health κα@ Victor Davis
Hanson τ! PιPλ:ο «Bonfire of the Humanities. Rescuing the Classics in an
Impoverished Age».

?τι YπQρχει S KιAωτ@ς το< N/ε στ@ !Aραρ(τ (να$· YπQρχουν κα7 αZτ4πτες,
Hν[/ οX δορυφορικOς φωτογραφ$ες δOν δ$νονται Cπ@ τ)ν κυAEρνηση τ/ν HΠA),
µQθαµε ?τι τελικ( S Θεωρ$α τ;ς !EξEλιξης εFναι CσταθNς. \Oχι µ4νο αZτ4,
Cλλ( οX HπιστηµονικOς Hνδε$ξεις ]δηγο<ν σαφ/ς πρ@ς τ)ν Θεωρ$α τ;ς ∆ηµιουργ$ας. Kα7 εFναι διεθν)ς Hπιστηµονικ) συνωµοσ$α τ@ ?τι S HξEλιξη Cκ4µη
προAQλλεται ^ς πιθανN, «κα7 _χι `νεκα τ/ν Hπιστηµονικ/ν παρατηρNσεων»,
?πως aγραψε σεAαστ@ς \Aγγλος HπιστNµων.
UΩς Aιολ4γος aχω Hλαφρ/ς µεγαλVτερη εZαισθησ$α στ@ θEµα αZτ4, σO σχEση
µO τ( τεκταιν4µενα στ@ν \Aρη. Kανε7ς δOν θεωρεd τ) Θεωρ$α τ;ς !EξEλιξης τEλεια, γι’ αZτ@ 1λλωστε Cκ4µη Cποτελεd Tπλ/ς θεωρ$α· µι( θεωρ$α ποB πQντως,
τοZλQχιστον σO ^ρισµEνες κλ$µακες, εFναι πλNρως παρατηρNσιµη κα7 HπιAεAαιωµEνη. ΣO µεγQλες κλ$µακες µεταξB διαφ4ρων ε8δ/ν εFναι γεγον@ς ?τι οX
Hνδε$ξεις µειKνονται. Σαφ/ς πQντως YπQρχουν. !Eπ7 παραδε$γµατι εeτε κQποιο aµAιο εFναι ψQρι εeτε σαVρα εeτε CγελQδα εeτε 1νθρωπος διαθEτουν fστEινες πλευρOς κα7 στ( 1κρα τ;ς HπανQληψης τ/ν «HπαναλαµAαν4µενων µονQδων» (πλευρ/ν) διαθEτουν µοναδικοBς fστEινους σχηµατισµοVς. gAν αZτο7
▲
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H EKPHKTIKH ™YNENTEY•H TOY KA£H°HTH
AAνταποκρ:θηκε µL προθυµ:α στ/ν πρKσκληση τοC «∆αυλοC» ν- σχολι0σdη τ@ς
ψευδο-5πιστηµονικLς τ0σεις πο4 ταλαν:ζουν τ/ν 9µερικανικ/ διανKηση κα@
προσπαθοCν ν- 5λαχιστοποιDσουν κα@ ν- 9µφισPητDσουν τ/ν 9ξ:α κα@ συνεισφορ- τ?ν 9ρχα:ων REλλDνων στ/ν 9νθρωπKτητα. T! Wδε?δες του εeναι ; Σωκρ0της, κα@ δL διστ0ζει ν- µιλDσdη «Sξω 9π! τ- δKντια» γι- τ/ν 5πιστηµονικ/
«κατ0ντια» τQς 9µερικανικQς διανKησης κα@ 9καδηµαϊκQς 9ν$τερης 5κπα:δευσης.

«Πολυπολιτισµ4ς» - «µεταµοντερνισµ5ς»: Mι2 παιδαρι,δης «µ5δα»
• Θ( µποροVσατε ν( σχολιQσετε τ7ς δVο σVγχρονες τQσεις το< «Mεταµοντερνισµο<» κα7 τ;ς «Πολυπολιτισµικ4τητας», οX ]ποdες κα7 HπηρεQζουν τ( τελευταdα χρ4νια τ)ν Cκαδηµαϊκ) δραστηρι4τητα στ7ς HΠA;
RO µεταµοντερνισµ!ς εeναι µ:α παιδαρι$δης κα@ διανοητικ?ς στερο)µενη συν0φειας κα@ συνοχQς µKδα, τQς ;πο:ας οX 9νακολουθ:ες κα@ τ- λ0θη 5ντοπ:ζονται εgκολα. AEν συντοµ:hα ; µεταµοντερνισµ!ς 9ρνε8ται τ/ν πιθανKτητα τQς
εVσταθοCς 9λDθειας, τοC νοDµατος κα@ γνωρ:σµατος κ.λπ., 9λλ- φυσικ- 9ποτελε8 µι- Wδεολογ:α, πο4 Wσχυρ:ζεται ]τι εeναι µεστ/ σL νοDµατα κα@ 9λDθεια.
MοC θυµ:ζει _να σKφισµα, πο4 εeπε _νας 9ρχα8ος ^Eλληνας: «^Oλοι οX KρQτες
εeναι ψεCτες.» Kι αVτ! τ! εeπε _νας KρητικKς! RO µεταµοντερνισµ!ς δLν εeναι

εFναι οZρ( l λεκQνη κα7 π4δια, αZτ@ εFναι _ντως διαφορετικ4, Cλλ( _χι τ4σο
?σο θ( ν4µιζε κανε$ς. AZτ@ τ@ φαιν4µενο τ/ν «HπαναλαµAαν4µενων µονQδων»
µO l 1νευ διαφοροποιNσεων (]µοµεταµEρεια l jτεροµεταµEρεια) προκVπτει, mν
δεχθο<µε µι( Hξελικτικ) πορε$α. !Aλλι/ς πρ4κειται γι( συνειδητ) Hπιλογ)
jν@ς κατασκευαστ;, ποB CντελNφθη τ7ς δυνατ4τητες τEτοιας σχεδ$ασης.
ΠροσEξτε, _χι jν@ς παντοδVναµου κα7 παντογνKστη «∆ηµιουργο<», Cλλ(
jν@ς Tπλο< σχεδιαστ; (?πως π.χ. σNµερα εFναι `νας Cεροναυπηγ4ς), ποB
?µως διEθετε καλVτερη τεχνολογ$α Aιοοργανικ/ν µEσων κα7 πληροφορι/ν.
T@ ζητοVµενο δOν εFναι τ@ mν παρουσιQζωνται προAλNµατα κα7 κεν( κα7 mν
εFναι CνεξNγητα, δυσεξNγητα l εnλογα στ7ς διQφορες θεωρ$ες τ;ς HξEλιξης. T(
κεν( (παρατηροVµενα µ4νο `νεκα τ/ν CπολιθωµQτων, τ/ν ]πο$ων ] Cριθµ@ς
δ1ν εFναι παρ( Hνδεικτικ@ς τ;ς ποσοτικ;ς Cπουσ$ας fργανισµ/ν, κα7 αZτ@ µO
διQφορους περιορισµοBς ποB καθιστο<ν Cσυνεχ; τ) σχEση, καθoς µVριοι παρQγοντες ε8σEρχονται στ) δηµιουργ$α CπολιθKµατος, τ) διατNρησN του κα7 τ)ν
CνακQλυψN του) εFναι γεγον4ς, mν κα7 φυσικ( δOν Cποτελο<ν Cποκλειστικ@ καν4να. UYπQρχουν πολλOς HξαιρEσεις, ?που συνδετικο7 κρ$κοι aχουν Aρεθ; Cκ4▲
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κ0τι καινο)ργιο. ΠρKγονο: του [πQρξαν οX ριζοσπαστικο@ ΣοφιστLς στ! δε)τερο µισ! τοC 5ου αW?να π.X.
RO πολυπολιτισµ!ς 9ποτελε8 τ! κληροδKτηµα τοC ροµαντικοC 5θνικισµοC, ;
;πο8ος 9ναδ)θηκε τ!ν 19ο αW?να κα@ τοC ;πο:ου ; τερατ$δης 9πKγονος περιλαµP0νει τ!ν φασισµ!. RH WδFα ]τι οX Zνθρωποι πρFπει ν- καθορ:ζωνται κα@
9ποκτοCν 9ξ:α 9π! τ/ν τυχα:α γFννησD τους σL NρισµFνη 5θνικ/ κατηγορ:α –
M ;πο:α διFπεται 9π! µυστικιστικLς κα@ µοναδικLς WδιKτητες – εeναι 9συµP:Pαστη µL τ/ν 5λε)θερη δηµοκρατ:α, M ;πο:α 9ντιµετωπ:ζει τ- Zτοµα Nς θFµα δικαιωµ0των, iχι ;µ0δων (σ.σ.: the locus of rights, not groups).
RO πολυπολιτισµ!ς «αVγατ:ζει» τ/ν πολιτικ/ τ?ν ταυτοτDτων, τ/ν προσπ0θεια ν- διασφαλισθοCν προνKµια, δικαι$µατα κ.λπ. γι- ;λKκληρες κατηγορ:ες. Tελικ?ς αVτLς οX κατηγορ:ες στ@ς H.Π.A. στοιχειοθετοCνται π0νω στ!ν Zδικο κατατρεγµK. OX ;µ0δες Sχουν 5γκυρKτητα, 5πειδ/ προφαν?ς εeναι θ)µατα
καταπ:εσης κα@ 9ποκλεισµοC. Kατ- συνFπεια ; πολυπολιτισµ!ς [πο)λως θεσµοθετε8 τ/ν κατωτερKτητα, καθjς τ! θCµα εeναι 5ξ ;ρισµοC λιγ$τερο Wσχυρ!
9π! τ! θ)τη.

OCκτρDς :νεπαρκ;ς E :µερικανικ; ∆ιαν5ηση
• Γιατ7 κατ( τ) γνKµη σας αZτOς οX τQσεις δηµιουργNθηκαν κα7 υXοθετNθηκαν Cπ@ «sχηρ(» fν4µατα καθηγητ/ν κα7 π/ς S Cκαδηµαϊκ) κοιν4τητα
CποδEχεται τ@ Hπιστηµονικ@ ψε<δος (µO ψευδοεπιστηµονικ( HπιχειρNµατα

µη κα7 ^ς CπολιθKµατα. T@ ζητοVµενο εFναι ?τι HπιστNµονες (`νας pταν καθηγητ)ς τ;ς Γενετικ;ς σO Cµερικανικ@ qδρυµα) Hµφαν$ζονται στ) σειρ( κα7 HπιAεAαιKνουν τ@ ?τι S 1ποψη τ;ς «∆ηµιουργ$ας» εZσταθεd, κα7 µQλιστα ?πως
CναφEρεται στ)ν UAγ$α ΓραφN. !Eκπληκτικ4.
UO κVριος αZτ@ς πληροφ4ρησε τ@ κοιν@ ?τι S µεταAολ) το< µιτοχονδριακο<
DNA, µO AQση τ)ν ]πο$α εFχε Yπολογιστ; ] χρ4νος HµφQνισης το< CνθρKπου κα7 τ@ ?τι ] πρ/τος 1νθρωπος pταν θηλυκ@ς κα7 νEγρος (CλNθεια, π/ς
τεκνοπο$ησε; σO συνουσ$α µO Cρσενικ@ π$θηκο;) εFναι 20 φορOς ταχVτερη
Cπ@ ?,τι πιστευ4ταν κα7 οrτως S HµφQνιση το< CνθρKπου πρEπει ν( τοποθετηθi; περ7 τ@ 4.000 π.X. Tυχα$α εFναι S Sµεροµην$α τ;ς ΠαλαιWς ∆ιαθNκης γι( τ) «δηµιουργ$α» το< !Aδ(µ Cπ@ τ@ν ΓιαχAE;
T@ HνδιαφEρον εFναι ?τι περ7 τ;ς MαVρης Enας οZδEν. UH Hκποµπ) δOν µWς
πληροφ4ρησε, κατ( π4σον τελικ( ] !AδQµ (το< ]πο$ου τ@ φEρετρο Cπ@ CλQAαστρο µQθαµε ?τι AρEθηκε στ)ν KιAωτ@ το< N/ε, ?πως 1λλωστε Yπαγ4ρευαν τ( «!Aπ4κρυφα EZαγγEλια») pταν νEγρος l θηλυκ@ς (Yποτ$θεται ?τι S
jAραϊκ) πρωτ4τυπη Xστορ$α δOν CναφEρει τ$ποτα περ7 πλευρο< γι( δηµιουρ▲
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κα7 τεχνικEς) στ( Cµερικανικ( πανεπιστNµια;

1. OX AAµερικανο@ διανοο)µενοι, κυρ:ως στ@ς 9νθρωπιστικLς 5πιστQµες,

εeναι οWκτρ?ς 9νεπαρκε8ς διανοητικ- κα@ κατ- συνFπεια εV0λωτοι στ/
µKδα κα@ στ/ν τρFλλα τQς 5ποχQς. AEπιπλFον οX συνθQκες πρKσληψης,
προ$θησης, θητε:ας, διασφ0λισης 5πιδοµ0των κα@ [ποτροφι?ν κ.λπ.
καθιστοCν 9ναγκα8ες τ@ς δηµοσιε)σεις, 9κKµη κα@ ]ταν δLν Sχουν τ:ποτε νFο ν- ποCν!
RH µεταµοντFρνα κα@ µεταδοµικ/ θεωρ:α προσφFρει 9καταλαP:στικη φρασεολογ:α κα@ «καραµFλλες» οX ;πο8ες 5πιτρFπουν στ! µελετητ/ ν- δηµιουργDσdη
τ/ν αVταπ0τη τQς καινοτοµ:ας, τοC νεωτερισµοC.
2. RO µεταµοντερνισµ!ς 5π:σης 9ποκαλ)πτει τ/ν 9ποτυχ:α τQς αVτοκυριαρχ:ας, M ;πο:α ταλαν:ζει το4ς διανοητLς τQς ∆)σης στ! µεγαλ)τερο
µFρος τοC αW?να µας κα@ οX ;πο8οι Sχουν χ0σει τ/ν π:στη τους στ- Wδανικ0 τους (:kρθολογισµKς, φιλελε)θερη δηµοκρατ:α). T! γεγον!ς ]τι
9πολαµP0νουν τ- kφFλη τQς 5λευθερ:ας, τQς [λικQς εVηµερ:ας κ.λπ. προσθFτει τ/ν εVθ)νη τQς [ποκρισ:ας σ’ αVτ/ τ/ σκ0ρτη διανKηση.
3. RO πολυπολιτισµKς, πιστε)ω, 9ποτελε8 9ποτFλεσµα τQς θεσµοθFτησης
τQς πολιτικQς ταυτοτDτων (identity politics) µFσlω τQς δηµιουργ:ας τµηµ0των πο4 mστι0ζουν τ!ν 9ντικειµενικK τους στKχο στ/ν 5θνικ/ ταυτKτητα 9ντ@ στ/ν 5πιστηµονικ/ γν$ση κα@ πειθαρχ:α. RH 5νοχ/ τ?ν Λευκ?ν
φυσικ- διευκολ)νει αVτ/ τ/ διαδικασ:α. OX 9καδηµαϊκο@, Sνοχοι γι- τ-

γ$α τ;ς Enας) κα7 ?τι ] K;πος τ;ς !EδOµ pταν στ)ν !AφρικN...
T@ πρWγµα δOν θ( pταν σοAαρ4, mν στ) διαδικασ$α δOν µετεdχαν HπιστNµονες ποB διδQσκουν σO πανεπιστNµια τ/ν HΠA. KαταλαAα$νετε, τ$ HπιστNµονες Aγα$νουν Cπ@ τοBς κοσµοκρQτορες; Στ)ν προσπQθεια Cνατροπ;ς τ;ς θEσης ]µοι4τητας µεταξB το< χιµπαντζ; κα7 το< CνθρKπου ] προαναφερθε7ς
CνEφερε ?τι S ]µοι4τητα γενετικο< Yλικο< µεταξB jν@ς CνθρKπου κα7 τ/ν γονEων του εFναι µικρ4τερη Cπ@ τ)ν φηµολογοVµενη µεταξB CνθρKπου κα7 χιµπαντζ; (93% και 98% Cντ$στοιχα). Φυσικ( Hδ/ YπQρχουν µερικ( πολB HνδιαφEροντα σηµεdα. UO τVπος κα7 S θEση τ/ν διαφορ/ν (σVµφωνα µO τ)ν κλασικ)
µοριακ) Aιολογ$α) aχουν πολB µεγαλVτερη σπουδαι4τητα Cπ@ τ@ν CκριA;
Cριθµ@ τ/ν διαφορ/ν, Hν[/ γενικ/ς τ@ θEµα τ;ς ]µοι4τητας εFναι πολB περ$εργο, καθoς τ@ CνθρKπινο DNA µO τ7ς σηµερινOς γνKσεις εFναι σO µεγQλο
Aαθµ@ «σιωπηλ4» κα7 HλQχιστο ποσοστ4 του κωδικοποιεd γον$δια. Συνεπ/ς,
καθoς ?λο τ@ Yπ4λοιπο θεωρητικ( δOν aχει κωδικοποι@ λειτουργ$α, εFναι TπλW
CδVνατο ν( συγκριθi; (κατ( τ) Θεωρ$α τ;ς !EξEλιξης, ποB λαµAQνει Yπ4ψη τ7ς
µεταλλQξεις κα7 τ) σταθεροπο$ησN τους σO `να πληθυσµ4) µO ]ποιοδNποτε
▲
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προνKµια πο4 9πολαµP0νουν, αWσθ0νονται καλ)τερα, προσυπογρ0φοντας τ/ν
ποικιλοµορφ:α (diversity) τ/ν ;πο:α, χωρ@ς ν- τ/ διαθFτουν, [ποχρεοCνται νPι$σουν στ/ν καθηµερινD τους ζωD.

FO GAνατολισµ4ς συκοφαντεI τ; ∆0ση
• Γιατ$ οX σVγχρονοι Cκαδηµαϊκο7 προσπαθο<ν ν( HλαχιστοποιNσουν l κα7
ν( CµφισAητNσουν τ)ν προσφορ( το< !Aρχα$ου UEλληνικο< K4σµου στ@
∆υτικ@ Πολιτισµ4;
RO πολυπολιτισµ!ς στηρ:ζεται στ/ν WδFα ]τι M ∆)ση εeναι δυσλειτουργικ/
κα@ WδιαζKντως φα)λη· κα@ 9π! τ/ στιγµ/ πο4 οX 9ρχα8οι ^Eλληνες Pασικ?ς 5πινKησαν τ/ ∆)ση, εeναι [πε)θυνοι κα@ Sνοχοι γι- τ- nδια 5γκλDµατα! Περιττ! ν- σχολι0σουµε αVτ/ τ/ν 9νιστKρητη κα@ ψευδQ Zποψη.

∆"ν $π&ρχει +ι,σιµη λ0ση 7ξω :π4 τ;ν FEλληνικ5τητα
• T( jλληνικ( 8δεKδη πιστεVετε πoς παραµEνουν ζωνταν( σNµερα κα7 H(ν να$,
π/ς µπορο<ν ν( συνεισφEρουν στ) σVγχρονη κοινων$α;
REλληνικ- Wδε$δη: AEλευθερ:α τοC 9τKµου, συναινετικ/ κυPFρνηση, kρθολογισµ!ς κα@ κριτικ/ συνε:δηση δLν εeναι µKνο ζωνταν0, 9λλ- Sχουν θριαµPε)σει στ! Pαθµ! πο4 δLν [π0ρχουν Zλλες 9ληθιν- Pι$σιµες 5ναλλακτικLς λ)σεις.
1λλο κωδικοποι@ l µ) 1λλου fργανισµο<.
Kα7 πQνω σO ?λα αZτ( τελευταdα ]µQδες Hρευνητ/ν κινοVµενες στ)ν α8χµ)
τ;ς µοριακ;ς Aιολογ$ας προτε$νουν ?τι σηµαντικ@ δOν εFναι µ4νο τ@ Xεραρχικ@ θEµα κα7 S γραµµικ) τοποθEτηση jν@ς τµNµατος DNA l γονιδ$ου
Cλλ( κα7 S τρισδιQστατη Hντ4πισN του στ@ χ/ρο το< πυρNνα (κQτι ποB δOν
Cναγνωρ$ζεται κα7 δOν HξετQστηκε ποτO Cπ@ τ)ν κλασικ) µοριακ) Aιολογ$α).
Γι( ν( µ)ν σWς κουρQζω, εFναι γνωστ@ ?τι HπιστNµονες παραποιο<ν τ( στοιχεdα, γι( ν( ταιριQζουν στ7ς θεωρ$ες τους l στ( συµφEροντQ τους. !Aλλ( Cπ@
αZτ@ µEχρι ν( φτQσουµε στ)ν ξεκQθαρη προσπQθεια HπιAολ;ς µEσ[ω HπιστNµης
µιWς νEας θεοκρατ$ας AασισµEνης στ( σκοτειν4τερα HδQφια τ;ς ΠαλαιWς ∆ιαθNκης YπQρχει µι( Cπ4σταση.
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AAκKµη κα@ οX θρησκευτικο@ πολιτισµο@ ]πως τ! AIσλ-µ 5ξαρτ?νται 9π! τ/ ∆υτικ/ AEπιστDµη κα@ 9γων:ζονται ν- διαφυλ0ξουν τ/ν WδFα τQς 9τοµικQς 5λευθερ:ας µακρι- 9π! τ! λαK τους. TοιουτοτρKπως καθ:σταται 9κKµη πι! 9ναγκα8ο, αVτ- τ- (mλληνικ-) Wδε$δη κα@ οX πηγFς τους ν- διδαχθοCν, µελετηθοCν
κα@ ν- τιµηθοCν.

GAτοµικ; MλευθερLα O θεοκρατLα καK φολκλ5ρ;
• Πο< µWς ]δηγεd S παγκοσµιοπο$ηση. Π/ς Hσεdς τ)ν ]ραµατ$ζεσθε;
^Eνας αWσιKδοξος θ- [ποστDριζε ]τι M παγκοσµιοπο:ηση θ- ;δηγDσdη τ@ς
9ξ:ες τQς ∆)σης σL κ0θε Zνθρωπο τοC πλανDτη, πο4 σηµα:νει: [λικ/ εVηµερ:α
κα@ 9τοµικ/ 5λευθερ:α γι- ]λους. RΩστKσο _νας 9παισιKδοξος θ- µποροCσε νπροσθFσdη ]τι τ! κKστος θ- pταν τερ0στιο: 9πKρριψη τQς θρησκε:ας, τοC παραδοσιακοC πολιτισµοC κ.λπ. Θ- πρFπει ν- θυµ$µαστε 5π:σης ]τι 9κKµη 5ξετ0ζεται, 5-ν τ! περιP0λλον µπορε8 ν- στηρ:ξdη τFτοια 9ν0πτυξη r 5-ν M 5ν λKγlω
9ν0πτυξη εeναι οWκονοµικ- 5φικτ/ στ!ν Tρ:το KKσµο.
RO κKσµος πρFπει ν- κ0νdη µ:α σκληρD, στυγν/ 5πιλογD: ν- 9πολα)σdη τ/ν
[λικ/ Zνεση, [γε:α, διατροφD, 5λευθερ:α κ.λπ. µL τ! τ:µηµα ν- χ0σdη το4ς παραδοσιακο4ς πολιτισµο4ς r ν- διατηρDσdη τ! παλαι! τρKπο ζωQς κα@ ν- ζDσdη
µL τ/ν πε8να, τ/ν πολιτικ/ καταπ:εση κ.λπ. AEπιχειρDµατα µποροCν ν- τεθοCν
κα@ 9π! τ@ς δ)ο πλευρFς, 9λλ- ; µεγ0λος 9ριθµ!ς µεταναστ?ν πο4 5γκαταλε:πουν τ!ν Tρ:το KKσµο γι- τ/ ∆)ση [ποδεικν)ει ]τι οX περισσKτεροι Zνθρωποι
θ- 5πιλFξουν τ/ν [λικ/ Zνεση κα@ 5λευθερ:α παρ- τ/ν πολιτιστικD τους κληρονοµι0.
AEµε8ς στ/ν AAµερικ/ Sχουµε 5π@ 9ρκετ! χρKνο Pι$σει αVτ/ τ/ν 5πιλογD: οX
γονε8ς τQς µητFρας µου προDρχοντο 9π! τ/ν AIταλ:α, κανFνα ]µως 9π! τ- 5γγKνια τους δLν ;µιλε8 τ/ν AIταλικ/ – τ- περισσKτερα παντρε)τηκαν µL συζ)γους
Zλλης 5θνικKτητας. AVτ! εeναι λυπηρK, 9λλ- δLν το4ς εeχε 9ποµε:νει τ:ποτα
στ/ν AIταλ:α µετ- τ!ν A´ ΠαγκKσµιο ΠKλεµο.

T4 CδεDδες Σωκρ&της καK τ2 «πολιτικ2 ροκανLδια»
• !Aρκετο7 συνQδελφο$ σας σWς χαρακτηρ$ζουν «συντηρητικ4»...
OX AAµερικανο@ 9καδηµαϊκο@ χρησιµοποιοCν τ!ν χαρακτηρισµ! «συντηρητικ!ς» Nς _να στ:γµα, γι- ν- 9ποφ)γουν ν- δ$σουν 5πιχειρDµατα. Eeµαι συντηρητικ!ς σL NρισµFνες µου 9πKψεις κα@ φιλελε)θερος σL
Zλλες. T! Wδε?δες µου εeναι ; Σωκρ0της: 9µφισPητ? τ- π0ντα, 9ναζητ?
τ/ν 9λDθεια κα@ 9φDνω τ- πολιτικ- «ροκαν:δια» ν- πFσουν, ]που µποροCν.
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T2 MME τDν HΠA Mπιδειν,νουν τ;ν κατ&σταση
• Γιατ$, παρ( τ@ γεγον@ς ?τι S πρ4σAαση στ) γνKση κα7 τ7ς πληροφορ$ες σNµερα εFναι πι@ προσιτN, S Cνθρωπ4τητα ]λοEνα κα7 περισσ4τερο aχει τ)ν τQση ν( προσδ$δiη Cξιοπιστ$α σO HσφαλµEνες 8δEες κα7 8σχυρισµοVς;
RH 9µερικανικ/ 5κπα:δευση εeναι τKσο κακD, 5λ0χιστοι Zνθρωποι Sχουν τ/
γν$ση r τ/ν κριτικ/ XκανKτητα ν- ξεχωρ:σουν τ/ν ψευδQ γν$ση 9π! τ/ν 9ληθινD. T- MME 5πιδειν$νουν τ! πρKPληµα αVτ! µL τ@ς 9πατηλLς εVχ0ριστες
εWκKνες, µL τ@ς ;πο8ες PοµPαρδ:ζουν τ/ν κοινων:α µας 9πευθυνKµενοι στ! συνα:σθηµα.
• AZτ) S διQδοση ψευδ/ν 8δε/ν κα7 «γνKσης» σ’ αZτ) τ)ν Xστορικ) φQση,
ποB διανVουµε, εFναι Hπικ$νδυνη κα7 γιατ$;
MME: OX Zσχηµες WδFες µποροCν ν- µεταδοθοCν αVθωρε@ πανταχοC µL µ:α
µορφ/ M ;πο:α δLν 5νθαρρ)νει τ/ν κριτικ/ 9ν0λυση.
• ΠοιQ µπορεd ν( εFναι τ( θεραπευτικ( Cντ$δοτα στ7ς πνευµατικOς τοξ$νες
τ;ς Hποχ;ς µας;
ΦFρτε π:σω το4ς ^Eλληνες! MελετDστε τ/ λαµπρ/ γραµµατε:α τους, διKτι
5κε8νοι 9νακ0λυψαν τ/ν κριτικ/ σκFψη κα@ προσδι$ρισαν τ- κ)ρια προPλDµατα τοC 9νθρ$που, µL τ- ;πο8α παλε)ουµε µFχρι σDµερα.
• ΠιστεVετε ?τι YπQρχει µEλλον γι( τ7ς H.Π.A. ^ς κυρ$αρχο κρQτος στ@ν πλανNτη µας µO αZτ) τ)ν εZρεdα Cποδοχ) δογµQτων σO ?λους τοBς τοµεdς τ;ς
Hκπα$δευσης, το< πολιτισµο< κα7 τ/ν MME;
^Oσο οX 5πιστQµες 9ντιστFκονται σL αVτLς τ@ς τ0σεις, M στοιχει$δης στρατιωτικD, οWκονοµικ/ κα@ 5ρευνητικ/ 5ργασ:α θ- πραγµατοποιQται κα@ τ! γεγον!ς αVτ! θ- διασφαλ:ζdη τ/ συνFχιση τQς 9µερικανικQς κυριαρχ:ας. ΠερισσKτερο µL 9πασχολε8 ; 5κφαυλισµ!ς τ?ν 9ξι?ν κα@ τ?ν χαρακτDρων. AE-ν ποτL
προκ)ψdη κρ:ση – γι- παρ0δειγµα 5-ν ; 9µερικανικ!ς στρατ!ς 9παιτQται ν9ντιµετωπ:σdη _ναν πKλεµο πο4 θ- Sχdη Nς 9ποτFλεσµα σηµαντικ! 9ριθµ! θυµ0των γι- τ/ν AAµερικD –, δLν εeµαι σ:γουρος γι- τ! τ@ θ- συνFPαινε r 5-ν οX
AAµερικανο@ θ- µποροCσαν ν- [ποστοCν τ@ς θυσ:ες πο4 Sγιναν κατ- τ!ν B´ ΠαγκKσµιο ΠKλεµο. AAµερικανο@ κα@ EVρωπα8οι διαρκ?ς «κακοµαθα:νουν» στ/ν
[λικ/ 9φθον:α κα@ στ@ς [ψηλLς προσδοκ:ες γι- τ/ν 9νθρ$πινη εVτυχ:α. ΞεχνοCµε τ/ν τραγικ/ σοφ:α τ?ν 9ρχα:ων REλλDνων, οX ;πο8οι 9ναγν$ρισαν το4ς
περιορισµο4ς πο4 τ:θενται στ/ν 9νθρ$πινη προσδοκ:α κα@ τ- 5πιτε)γµατα,
κα@ τ/ν 9ναγκαιKτητα τQς δοκιµασ:ας 5ξαιτ:ας αVτ?ν τ?ν περιορισµ?ν.

∆ΑΥΛΟΣ/238, AOκτ$Pριος 2001

15263

T! 4ξHφυλλο τοF σπουδα*ου Jργου «Bonfire of the Humanities», ποA κυκλοφEρησε στ,ς HΠA. ΣυνδηµιουργEς του M 4ξ?χων διανοητ:ς MπροAς ΘEρντον.
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Λ5γος :ντK θεοκρατLας καK δογµατισµοQ
• Σ’ αZτ@ τ@ κοσµοϊστορικ@, Cποφασιστικ@ σηµεdο ποB διανVει S Cνθρωπ4τητα, θ( aπρεπε οX H.Π.A. ν( προτιµNσουν τ)ν Hλευθερ$α στ) σκEψη, τ@
Λ4γο κα7 τ) λογικ) Cντ7 το< παραλ4γου, το< µυστικισµο<, τ;ς θεοκρατ$ας
κα7 τ/ν δογµQτων;
AAπολ)τως. RO πολιτικ!ς πολιτισµ!ς θ- πρFπει ν- εeναι δ)σπιστος κα@ 5πιφυλακτικ!ς µL τ! παρ0λογο. – RO EVριπ:δης στ@ς «B0κχες» µsς δ:δαξε
το4ς κινδ)νους τοC µυστικισµοC, ]πως 5π:σης κα@ ; Θουκυδ:δης στ/ν περιγραφ/ τοC 5µφυλ:ου πολFµου στ/ν KFρκυρα. Kα@ WδιαιτFρως 5µε8ς θπρFπει ν- εnµαστε προσεκτικο@ µL κ0θε εeδος µυστικισµοC, θεοκρατ:ας κα@
δKγµατος, τ- ;πο8α θFτουν περιορισµο4ς στ/ν 5λευθερ:α τQς σκFψεως κα@
τQς γν$σεως, 9ξ:ες πο4 θυσι0ζονται στ! Pωµ! τ?ν παρ0λογων ;ραµ0των τQς οVτοπ:ας .
***
RO Bruce Thornton σπο)δασε Λατινικ- κα@ Συγκριτικ/ Φιλολογ:α. Στ! PιPλ:ο του
«Eros: The Myth of Ancient Greek Sexuality» (Westview 1997) προσφFρει µ:α 5κτενQ κα@
9ναλυτικ/ 5ξDγηση τQς 9ρχα:ας σεξουαλικKτητας, M ;πο:α 9πορρ:πτει τ- συµπερ0σµατα τ?ν µελετητ?ν πο4 5πηρε0σθηκαν 9π! τ!ν Michel Foucault. ^Oπως σχολι0ζει M
καθηγDτρια Mary Lefkowitz: «Πρ4κειται γι( τ)ν πι@ CκριA; κα7 Cναλυτικ) µελEτη τ;ς
Cρχα$ας jλληνικ;ς Hρωτικ;ς Hµπειρ$ας ποB aχει ποτO γραφ; στ)ν Cγγλικ) γλ/σσα».
T- τελευτα8α χρKνια συγγραφε8ς Sχουν 9ναλ)σει τ- προPλDµατα τQς 9νωτ0της 5κπα:δευσης. AEλ0χιστοι ]µως Sχουν 5ξετ0σει τ/ν κρ:ση πο4 [φ:σταται ]σο οX συγγραφε8ς τοC
«Bonfire of the Humanities: Rescuing the Classics in an Improverished Age». ML παραστατικ! κα@ καυστικ! πολλLς φορLς τρKπο οX Victor Davis Hanson, John Heath, κα@ Bruce
S. Thornton mστι0ζουν στο4ς nδιους το4ς 9καδηµαϊκο)ς, στ@ς φιλοδοξ:ες τους, στ/ν 9δι0κοπη αVτοπροPολ/ κα@ τ/ν [περ-5ξειδικευµFνη κα@ 9πρKσιτη 5ργασ:α τους – Nς πηγ/
τQς κρ:σης στ@ς κλασικLς κα@ 9νθρωπιστικLς 5πιστQµες. OX συγγραφε8ς καλοCν το4ς καθηγητLς ν- 9νταποκριθοCν στ@ς 5παγγελµατικFς τους [ποχρε$σεις 9ναγνωρ:ζοντας τ/ν
9ξ:α τQς προσιτKτητας τοC συγγραφικοC Sργου κα@ ν- σεPαστοCν τ/ν κληρονοµι- τQς
5λευθερ:ας κα@ τQς δηµοκρατ:ας, πο4 οX 9ρχα8οι ^Eλληνες κληροδKτησαν στ/ ∆)ση.
RO AAµερικαν!ς καθηγητ/ς Sχει γρ0ψει 5π:σης τ- PιPλ:α: «Searching for Joaquin: Myth
and History in California», Encounter Books, Fall 2002, «Humanities Handbook», Prentice
- Hall, 2000, «Plagues of the Mind: The New Epidemic of False Knowledge», Wilmington,
DE: ISI Press, 1999.
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