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Παρέμβαση κατά τη συζήτηση «Στρογγυλής Τραπέζης» που οργάνωσε το Ελ-
ληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκής Εταιρείας Πολιτισμού με θέμα «Η Ενωμένη Ευρώπη και
οι Πολιτιστικές της Αξίες» (Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010, κτήριο Κωστή Παλαμά).

______________________________________

Η αρχή της γνώσης προϋποθέτει την εξέταση της ορθής σημασίας των
λέξεων, κάτι που μας επιτρέπει να συμφωνήσουμε σχετικά με το αντικείμενο,
για το οποίο γίνεται λόγος. Τι είναι αξία; Η αξία μπορεί να νοηθεί ως ένα κρι-
τήριο για την αποτίμηση επιτευγμάτων στο χώρο του πνεύματος: το ωραίο, το
αληθές και το αγαθό, για παράδειγμα, είναι αξίες, με την έννοια ότι αποτελούν
κριτήρια για την στάθμιση επιμέρους εκφάνσεων στο χώρο της αισθητικής, της
επιστημολογίας και της ηθικής, αντίστοιχα. Αλλά σε μια παρέμβαση ιστορικο-
πολιτικού και όχι σαφώς φιλοσοφικού περιεχομένου η έννοια της «αξίας» δεν
μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μιας ενδελεχούς ανάλυσης και
πραγμάτευσης.

Από το άλλο μέρος, σε μια παρέμβαση του είδους αυτού η έννοια της
αξίας θα μπορούσε να συνδυαστεί με την έννοια της «ιδέας», έτσι ώστε να γίνει
λόγος για «ιδέες και αξίες της Ευρώπης». Λέγοντας «ιδέες», εννοούμε πνευμα-
τικές συλλήψεις που λειτουργούν ως ιμάντες κίνησης ενός πολιτισμού. Η πρόο-
δος, η κοινωνική δικαιοσύνη και η οικονομία της ανάπτυξης, για παράδειγμα,
είναι από την άποψη αυτή «ιδέες» της Ευρώπης, οι οποίες, χωρίς να είναι κυρί-
ως ειπείν «αξίες», παρουσιάζουν μια εκλεκτική συγγένεια ή έστω αντιστοιχία με
αυτές.

Η Ευρώπη βασίζεται στις  αξίες του ελληνικού και του ρωμαϊκού πολι-
τισμού. Η ελευθερία, η επίλυση των προβλημάτων με το λόγο, η ισότητα απέ-
ναντι στο νόμο, η σύζευξη της πολιτικής με την ηθική (οι νομοθέτες και οι κυ-
βερνήτες είναι οι παιδαγωγοί του λαού), η πολιτική κοινότητα, στο πλαίσιο της
οποίας διαμορφώνεται και εκφράζεται το άτομο, η παιδεία ως δια βίου τελείω-
ση του ατόμου στο εσωτερικό της πόλης, αυτές είναι μερικές από τις βασικές
ιδέες / αξίες που κληρονόμησε η Ευρώπη από τον ελληνικό πολιτισμό. Από το
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ρωμαϊκό πολιτισμό η Ευρώπη κληρονόμησε ιδέες / αξίες που αποδίδονται με
τους όρους disciplina, jus, labor, pietas, fides, auctoritas, dignitas, gravitas,
imperium. Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει επί του προκειμένου στη συμβολή
του ιδιωτικού ρωμαϊκού δικαίου, που οδήγησε στην έννοια της persona, δομι-
κού στοιχείου του δυτικού ανθρωπισμού. Στην ελληνορωμαϊκή κληρονομιά
πρέπει να προστεθεί και η ιουδαιοχριστιανική, που συνέβαλε στη σύλληψη από
το ευρωπαϊκό πνεύμα της ιδέας της προόδου.

Οι (παραδοσιακές) πολιτιστικές, λοιπόν, αξίες της Ευρώπης χειμάζον-
ται στις μέρες μας για τέσσερις, βασικά, λόγους:

α) Επειδή από την Αναγέννηση και μετά έρχονται στο προσκήνιο νέες
ιδέες / αξίες, ειδικότερα εκείνες που σχετίζονται με την απόκτηση πλούτου και
την ταύτιση της ευτυχίας με την κάρπωση ολοένα και περισσότερων υλικών α-
γαθών. Σε αυτές πρέπει να προστεθούν στην εποχή μας ορισμένες «εύηχες» ι-
δέες /αξίες, οι οποίες ωστόσο έχουν καθ’ οδόν κακοποιηθεί, γιατί πρωτίστως
έχει αλλοιωθεί το νοηματικό περιεχόμενό τους. Αναφέρουμε ενδεικτικά την
καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, την πολυπολιτισμικότητα
και τη διαβόητη «πολιτική ορθότητα» -- ιδεολογήματα κομμένα και ραμμένα
στα μέτρα των συμφερόντων κάποιων αόρατων αλλά πασίγνωστων ξένων κέν-
τρων.

β) Επειδή τον 20. αιώνα η μετανεωτερικότητα ήρθε να αμφισβητήσει
βασικά κεκτημένα  στο χώρο των ιδεών, τα οποία είχαν συνυφανθεί με την ιδια-
ιτερότητα και τη βαθύτερη ουσία του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Οι δυνατότητες
της επιστήμης αμφισβητούνται, η πίστη στην ιστορική πρόοδο αντιμετωπίζεται
με σκεπτικισμό και η παντοδυναμία του λόγου εκτοπίζεται από εξωλογικές
μορφές σκέψης.

γ) Επειδή η παράδοση ατονεί, καθώς, λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης
και της μετατροπής της γης σε «πλανητικό χωριό», οι εξελίξεις είναι πλέον
ραγδαίες και η απόσταση μεταξύ των γενεών είναι τεράστια, με αποτέλεσμα η
μεταλαμπάδευση των παλαιών ιδεών / αξιών να καθίσταται προβληματική.

δ) Επειδή τα γεωπολιτικά συμφέροντα της παγκοσμιοποίησης και της
Νέας Τάξης έχουν σε πολλές περιπτώσεις διαστρεβλώσει την αληθινή σημασία
των λέξεων, με αποτέλεσμα ιδανικά όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, τα αν-
θρώπινα δικαιώματα κτλ. να έχουν μετατραπεί σε προσχήματα για ωμές επεμ-
βάσεις σε κυρίαρχα κράτη.

ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΛΟΓΟΣ ΟΧΙ ΓΙΑ
ΜΙΑ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩΠΕΣ.

Η μία, είναι η κλασική Ευρώπη ως γεωγραφική έννοια, που ταυτόχρονα
συνοδεύεται από το φωτοστέφανο των γενναίων ιδεών, των μεγάλων πολιτιστι-
κών κατακτήσεων και των επιτευγμάτων, γενικότερα, που καταξιώνουν τον άν-
θρωπο (γραμματειακή παραγωγή, τέχνη, φιλοσοφία, εξευγενισμός ηθών, πολι-
τικές ελευθερίες). Πρόκειται για την εξιδανικευμένη Ευρώπη του Παναγιώτη
Κανελλόπουλου ως συναίρεση και σύζευξη της ελληνορωμαϊκής κληρονομιάς,
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του χριστιανικού πνεύματος και του ψυχικού βάθους που συνεπάγεται το βόρε-
ιο –πρωτίστως το γερμανικό-- στοιχείο.

Η άλλη, είναι η Ευρώπη με τις χειμαζόμενες, όπως είπαμε παραπάνω,
πολιτισμικές αξίες, η «μεταλλαγμένη» Ευρώπη, που ενώθηκε για να αποτελέσει
το αντίβαρο και το αντίπαλο δέος ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση, που έχει πια
καταρρεύσει, και την αμερικανική υπερδύναμη, που τείνει να καταστεί κοσ-
μοκράτειρα. Μόνο που η ενωμένη Ευρώπη στηρίχτηκε σε «αξίες» και ιδέες (ή,
μάλλον, ιδεολογήματα) των οποίων η προέλευση είναι αμερικανική, άσχετα αν,
από μια άλλη άποψη, η Αμερική είναι και αυτή ιστορική προέκταση της Ευ-
ρώπης – μια προέκταση, ωστόσο, αλληλένδετη με υπερβολές και στρεβλώσεις.

Με άλλα λόγια, η Ευρώπη ενώθηκε ως αντίβαρο στην Αμερική βασι-
ζόμενη όχι στη δική της αξιακή κλίμακα και στο δικό της πλούτο των ιδεών
αλλά στην  προσχώρηση και την υποταγή της σε υπερατλαντικά πρότυπα, όπως
ο στυγνός πραγματισμός, η προσήλωση στο υλικό κέρδος, η κυριαρχία των
ποσοτικών κριτηρίων, η γενικευμένη τάση εμπορευματοποίησης. Οι αρχές και
οι αξίες εκτοπίζονται πλέον από τις σκοπιμότητες, ενώ η οικονομία της αγοράς
βάζει στο περιθώριο την ιστορική κληρονομιά, τις γενναίες ιδέες και τις πολι-
τιστικές κατακτήσεις. Και μόνο το ότι οι τεχνοκράτες και οι γραφειοκράτες
που κυριαρχούν σε αυτή τη «δεύτερη», τη μεταλλαγμένη Ευρώπη, συζητούν
σοβαρά τη διεύρυνσή της με την ενσωμάτωση στους κόλπους της λαών εντελώς
ξένων προς την ελληνορωμαϊκή και τη χριστιανική πνευματική παράδοση, κα-
θώς και την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, αποδεικνύει ότι ο όρος «Ευ-
ρώπη» κινδυνεύει να καταντήσει λόγος κενός

Εναπόκειται στην Ευρώπη να κάνει τη μεγάλη επιλογή: θα δικαιώσει
άραγε τον εαυτό της και θα παραμείνει σημαιοφόρος της πολιτιστικής πορείας
της ανθρωπότητας ή θα λειτουργήσει ως υπεργολάβος των ΗΠΑ και ως διεκ-
περαιωτής των σκοποθεσιών της Νέας Τάξης ;
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