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Φοιηήηριες και θοιηηηές, δαζκάλες, πλέον, και δάζκαλοι – 

 

Πξνηνύ αλαρωξήζεηε κε ηα πηπρία ζαο ππό κάιεο θαη κε ηελ ππεξεθάλεηα πνπ 
ζαο αμηδεη, ζα ήζεια λα αλαινγηζζείηε γηα δύν ιεπηά ηε κειινληηθή ζαο ζρέζε κε 
ηνλ ιεγόκελν „ειιεληθό πνιηηηζκό‟ θαη ην ζπιινγηθό παξειζόλ καο. 
 
Η αείκλεζηε Μειίλα Μεξθνύξε, απεπζπλόκελε ζ‟ έλα βξεηηαληθό αθξναηήξην ζην 
Λνλδίλν ηε δεθαεηία ηνπ ‟80, μεθίλεζε ηελ νκηιία ηεο ζηα αγγιηθά ωο εμήο: 
“Σπγρωξέζηε κε, θπξίεο θαη θύξηνη,” είπε κε κηα βαξεηά ειιεληθή πξνθνξά, “αιιά 
ληώζω πωο πξέπεη λα αξρίζω κε θάπνηεο ειιεληθέο ιέμεηο …” Τν αθξναηήξην 
απόξεζε θαη πξνεηνηκάζηεθε γηα κηά αθαηαιαβίζηηθε αιιεινπρία ιέμεωλ. Αξγά ε 
ππνπξγόο πξόθεξε: “Democracy. Politics. Mathematics. Theatre. …”1 
 
Oη ιέμεηο απηέο, βέβαηα ειιεληθέο εθ γελεηήο, ππελζπκίδνπλ όηη ε πλεπκαηηθή 
ηνπνγξαθία ηνπ θόζκνπ, όρη κόλν ηεο Δπξώπεο, έρεη αθεηεξία ειιεληθή. Γελ 
κπνξεί θαλείο ζήκεξα – άγγινο ή θηλέδνο, ξώζνο ή αθξηθαλόο – λα κηιήζεη γηα 
βαζηθέο πνιηηηζκηθέο έλλνηεο ρωξίο – έζηω θαη αζπλείδεηα – λα κηιήζεη ειιεληθά. 
“Ωξαία”, ζα κνπ πείηε, “ηη ζεκαίλεη απηό;”  
 
Άξαγε έρνπκε θάπνην θιεξνλνκηθό δηθαίωκα λα ππεξεθαλεπόκαζηε γηα θάηη γηα 
ην νπνίν δελ επζπλόκαζηε; Σίγνπξα όρη, ιδίωρ όηαλ ε ππεξεθάλεηα νδεγεί ζηελ 
νίεζε ή ζηελ ππνηίκεζε άιιωλ ιαώλ, θπιώλ ή ζξεζθεηώλ, ιδίωρ όηαλ ή 
απηαξέζθεηα δελ ζπλνδεύεηαη κε ηελ αλάινγε αλάκλεζε θαη θαιιηέξγεηα ηωλ 
ελλνηώλ όπωο δημοκπαηία, πολιηική, μαθημαηικά, θέαηπο. 
 
Η θάζε λέα γεληά Διιήλωλ –  επίγνλνη όπωο είζαζηε εζείο – έρεη, ζέιεη-δελ ζέιεη, 
θάπνηα ζρέζε κε ην παξειζόλ θαη ηε γιώζζα, ε νπνία είλαη θαη ζπζηαηηθό ηνπ 
παξειζόληνο. Γηα παξάδεηγκα, νη Έιιελεο ηνπ 800 π.Χ. είραλ κηαλ 
απξνβιεκάηηζηε, όπωο θαίλεηαη, ζρέζε κε ην παξειζόλ ηνπο, πνπ αλαγόηαλ ζηε 
κπθελαϊθή πεξίνδν. Τν ίδην απξνβιεκάηηζηε θαη δεκηνπξγηθή ήηαλ ε ζρέζε ηωλ 
Διιήλωλ ηνπ 5νπ αη. π.Χ. κε ην παξειζόλ θαη ηε γιώζζα ηνπο. Έθηνηε, όκωο, νη 
δηαδνρηθέο γεληέο Διιήλωλ αληηκεηώπηδαλ ην παξειζόλ ηνπο πόηε κε ακπληηθή 
λνζηαιγία θαη παξαιπηηθή ζπκπιεγκαηηθόηεηα, πόηε κε ακεραλία θαη ξερή 
επαξρηώηηθε ππεξεθάλεηα2. 
 
Δζείο, απόθνηηνη θαη από ζήκεξα ζπλάδειθνη, έρεηε δύν επηινγέο, θαη ζα 
θιεζείηε λα αζθήζεηε μία από απηέο ζηελ ηάμε ηνπ ζρνιείνπ. Καηά ηε κία 
επηινγή, ζα δηδάζθεηε ηνλ πνιηηηζκό καο κέζα από ην πξίζκα ηεο λνζηαιγίαο, 

                                                 
1
 Ο Simon Goldhill (θαζεγεηής ηες Κιαζηθής Φηιοιογίας ζηο Παλεπηζηήκηο ηοσ  

Cambridge) αλαθέρεη θαη ζτοιηάδεη ηελ οκηιία ασηή ηες Μερθούρε: βι. S. Goldhill, 

Love, sex and tragedy, Why classics matters, London, 2004, ζ.1. 
2
 Το θιαζηθό, πιέολ, έργο ηοσ A. Toynbee, The Greeks and their heritages, Oxford, 

1980, δηερεσλά θαηαιεπηώς ηε ζτέζε ηωλ Ειιήλωλ αλά ηοσς αηώλες κε ηης ‘θιερολοκίες’ 

ηοσς. 

 



 2 

ηεο κεηνλεμίαο, θακκηά θνξά θαη ηεο αδηαθνξίαο. Καηά ηε δεύηεξε ζα είζζε 
ζπλεηδεηνπνηεκέλνη κοζμοπολίηερ δάζκαλοι (ή δάζθαινη θνζκνπνιίηεο)3. Απηό 
ζεκαίλεη όηη ζα αλαγλωξίδεηε ηνλ ζύλζεην θαη πεξίπινθν ραξαθηήξα ηνπ 
ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ. Θα παξαδερζείηε όηη, όπωο ν αξραηνειιεληθόο πνιηηηζκόο 
ρξωζηνύζε πάκπνιια ζηνηρεία ζηε Μεζνπνηακία θαη ηνλ ζεκηηηθό πνιηηηζκό, 
θπξίωο ηωλ Φνηλίθωλ, έηζη θαη ν ζύγρξνλνο ειιεληθόο πνιηηηζκόο είλαη 
πινπζηόηεξνο ράξε ζηηο δηαδνρηθέο ζπλεηζθνξέο άιιωλ παξαδόζεωλ θαη ιαώλ 
όπωο νη Σιάβνη, νη Βελεηζηάλνη, νη Βιάρνη, νη Δβξαίνη, νη Αξβαλίηεο, νη Οζωκαλνί. 
Όινη απηνί εκπινύηηζαλ ηνλ Διιεληθό πνιηηηζκό κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξόπν, 
ζπρλά κέζα από ηελ αληηπαιόηεηα. Ο ιεγόκελνο ειιεληθόο πνιηηηζκόο νπδέπνηε 
ππήξμε ακηγήο θαη θαζαξόαηκνο. Μην ηο ξεσνάηε αςηό. 
 
Κνζκνπνιίηεο λαη, όρη όκωο επηιήζκνλεο ηεο ηδηαίηεξεο ηζηνξίαο ηεο γιώζζαο 
θαη ηεο παηξίδνο καο. Η ηδηαηηεξόηεηα δελ ζεκαίλεη αλωηεξόηεηα, ζεκαίλεη όκωο 
δηαθνξεηηθόηεηα, ε νπνία πξνθαιεί ηνλ δάζθαιν λα αλαδεηεί ηηο κοινέρ βάζειρ 
κε άιινπο πνιηηηζκνύο! 
 
Ωο δάζθαινη θαη δαζθάιεο λα θαιιηεξγείηε ηελ ειιεληθή γιώζζα αιιά κε επθξηλή 
ζπλείδεζε όηη ππάξρεη θαη κηα άλλη γιώζζα, επίζεο ειιεληθή, πνπ ζήκεξα είλαη 
οικοςμενική: είλαη ε γιώζζα ηωλ ελλνηώλ θαη αμηώλ πνπ αλέθεξα ζηελ αξρή ηεο 
νκηιίαο κνπ. Καη νη δύν απηέο ζαπκάζηεο γιώζζεο ζα ζαο εμνπιίζνπλ γηα λα 
δηδάζθεηε θαη, πέξα από ηε δηδαζθαιία, λα δήζεηε κηα δωή κε λόεκα. 
 
Φηινπνλείηε, ινηπόλ, θαη θαιή ζαο επηηπρία, επίγονοι!!! 
 
 
       Ιωάλλεο Κ.Β. Πεηξόπνπινο 
 
       Αιεμαλδξνύπνιε, 29-VI-„07 
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