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Entre intrelocuteurs conspires

Τοις ΕνΤ€1J~ομένοlς

OU

ή

·L' imposture. du passe

Η γοητεία· του παρελθόντος,

1;incertitude de l'avenir

η α6ε6αιότης του μέλλοντος

Ου

Prof.

Co~st.

GE.

Του ΚaθηΥητού Κωνστ. ΓΕ.

ATHANASSOPOULos

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Les Hommes, comme ίl est bien
connu, Η se rappelent du passe aνec
grand plaisir, se rappelant par ail1eUl"S
des 6J'efuents du passe les plus agreables,
et meprisant habituellement les
desa.grebl~s evenemetnts, produisant le
mythe «du vieux bCintemps», bien que
ce qui se passe ιε: plus sOUνent est que
«Ies jours passes» n' etaient pas toujours
et les meiJleurs;..
Je ne cρnn~ίSΡas si cecomportement des Hoιri'fues se recuJe d' une
tendartce de fuite des problemes
existants ου consiste un a1ibi, pour Ι'
incompetence d' enνisagement des
difficUΙtes du present. Εη tous cas, ce qui
est sur;est, le f~it que tou.iours la peurde
Ι' aνenir, de Ι' inconnu, de Ι' attente
embusquent, du fait que Ι' incertitude et
la delibite humaine sont celles qui
«controlent» le sta1us de formation.
Pendant le sί~ι;:le qui vient definir, Ι'

Οι Άνθρωποι, ως γνωστόν, με ίδιαί~
τερη ευχαρίστηση αναπολούν το πα
ρελθόν, εκ των στοιχείων του οποΙου α
νακαλούν κατά κανόνα τις ευχάριστες
πτυχές του, παραγνωρίζοντες συνήθως

τα δυσάρεστα γεγονότα, και καλλιερ

γούντες τον μύθο των «παληων καλων
ημερών», παρά το ως επί το πλείστον

συμβαίνον, ότι, δηλαδή, «οι παληές η

μέρες» δεν ήταν παντοτε οι καλλίτερες
δυνατές ...

Δεν γνωρίζω εάν αυτή η διάθεση
των Α νθρωπων απορρέει από μία επι

θυμητή τάση φυγής από υπαρκτά προ
βλήματα ή εάν συνιστά ένα άλλοΘι, για
την ανικανότητα αν.τιμετWπισης των
δυσχερειων του παρόντος.
Εκείνο, πάντως, που Θεωρείται βέ

βαιο είναι το γεγονός, ότι πάΥτοτε ελλο
χεύει ο φόβος του μέλλοντος,. του σ.γνω~
στου, του πρoσδo~ώμενoυ, λόγω tης α-
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Hurtlanite a connu des guerres dures;
sanglantes, sahguinaires et destructives,
des CaΙamίtes,·· des fleaux, des
douloureux: changetnents poHtiques,
des merveil1es reussites de la Science, de
Ι' Ar't, de la L.an,gue, des obtentions
tc;9h.niqu.e s;<:les sen~il;l1ents de grandeur
apr es' ΊΗ conq:~ete cle la Lune, Ι'
a:dmiration ου meme Ι' 6tonnement
pour Ι' · 'intervel1Honauxcodes
gene ιiques .,

De. tou.t· ~a.,bien que pendant
certairies periodes les evenements
desagrea.!?Ιes ου .tragiq UeS etaien t les
f>llιls l}οnψ.teuχ etles plus importants ου
les plus disputants, la memoire de Ι'
ensemble se rappele comme a Ι'
h!ibitude, de ceux qui etaient agreables.
Ce rappelh' estpas toujours
«fonction:nel~>, .c' :est a dire, q uand ce
raΡΡeΙn' est pas accompagne d' une
dίSΡ οsωbQCJ;ίtiq,μe pour ΙουΙ ce qui s'
e.~t passe ~υ preala.ble, et ρΙυΙδι d' une
dispositiQl} q~analysepes conclusions,
qμί ~eront .de.&~Je:rμep.ts pJ:e.~ieux ρουτ la
fόrmatίοn
Ι' avenir.
. . . de
',;".
:.
Herodote a dίι qu' « , ίΙ est heureux
ceIui quic~nnait Ι' Histoίre» , p~utetr,e ίl
est bon. cοnduΙ;;Ιeur . Ηυ chemin
interriιina'b le cle l' Homrtle dans le temps
et plus particιilierement vers Ι' aνenir.
Parce qu' ii "e (a ίit p"as οubΙϊe ι' Ie f'cίit t1u,e
l.e p'a ss~ eX'~rce Uήe 'ί'nfΙ\.1en'c e grav,e,sur
Ie p resen t et le Ρ rese n t :d'ete r,m ίΏ-e Ι'
. a veπjr au fιί t, et a mesure que <:1' avenir
est incqllnU~)\ ({Ι~ ΡreνΟΥ,aήce clel' avenir
est tres:diffJ:ci1e, d,tl'·fait <luel'aνeRir est
incbnhU .. '».
υ ex p,ir ati ση de I'adeuxie me
"
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βεβ,αιότητος, εντός της οποίας αυτό κι

νείται και της ανθρώπινης αδυναμίας
να «ελεγχθεί» το καθεστώς υπό το ο
ποίο αυτό θα διαμορφωθεί.

Κατά τον λήγοντα αιώνα η Ανθρω
πότητα εγνώρισε σκληρούς, αιματη
ρούς, φονικοίJς και καταστρεπτικούς
πολέμους, γενοκτονίες, θεομηνίες, ε

πώδυνες πολιτι,:ές ανακατατάξεις, λα

μπρα επίτεύγματα της Επιστήμης, της
Τέχνης, το\) Λόγου, τεχνικά επιτεύγμα

τα, συναισθήματα μεγαλείου μετά την
κατάκτηση της Σελήνης, δέος εκ των

παρεμβάσεων επί γενετικών κωδίκων ...
Εξ όλων αυτών, και ενώ κατά πε

ριόδους τα δυσάρεστα ή τραγικά γεγο
νότα ήταν τα περισσότερα, ή τα πλέον

σημαντικά, ή τα πλέον αμφιλεγόμενα, η

συλλογική μνήμη ανακαλεί συνήθως τα
εκ τούτων ευχάριστα. Η ανάκληση ό
μως δεν είναι πάντοτε «λειτουργική»,

με την έννοια, ότι δεν συνοδείJεται και

απο διάθεση κριτικής για όσα συνέβη
σαν, και, πολύ περισσότερο, από διάθε

ση άντλησης συμπερασμάτων, τα ο
ποία, πιθανόν, να αποβούν πολύτιμο
στο!:χείο για την διαμόρφωση του μέλ
λοντος.

"•.

Το λεχθέν υπό Ηροδότου «όλβιος ό

στις της Ιστορίας έσχε μάθησιν ... », ίσως
είναι καλός πλοηγός στην ατέρμονη
Πορεία του Ανθρώπου εντός του χρό
νΟΉ, και δη του μελλοντικού. Διότι δεν

πρέπει να παροράται το γεγονός, ότι το

παρελθόν ασκεί δεινή επίδραση επί του
παρόντος-και ότι το παρόν προδιαγρά

φει το μελλον, εν i:ωμέτρω του εφικτού,

καθ' όσον «άδηλα τα μέλλοντα», «δει/
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mil1enaire apres J. C. et le
commencement de la nouvelle, est le
depart pour faire des reflexions logiques
en ce qui s' est passe, en raison de
puisage d' une part des informations et
de Ι' autre part des conclusions
necessaires. Du fait que, comme iI est
bien connu «Ia vie continue», ·ou
autrement dit, Ι' Homme tent arepeter
les erreurs qu' ίl a commis avec de suite
«comme le Ete suit le Printemps ... »
comme le Poete a dit. ..
Α

νόν το συνιδείν το μέλλον, ασαφές
γαρ

... ».

Η εκπνοή της δεύτερης χιλιετίας
μ.χ. και η ανατολή της νέας, πρoσφέρε~

ται ως αφορμή νουνεχών κρίσεων των

συμβεβηκότων, επί σκοπώ άντλησης
αφ' ενός μεν πολυτίμων πληροφοριά)ν
και αφ' ετέρου συναγωγής αναγκαίων
συ μπερασμάτων. Διότι, κατά το ΚOιν(ίJς

λεγόμενον, «η ζωή σύνεχίζεται», αλλά, '
κατ' άλλην διατύπωση, ο Άνθρωπος
τείνει να επαναλαμβάνει τα λάθη του
με συνέπεια, την ίδια ακριβώς με την ο

nos jours, qrii sont des jours de
celebration generale, puisque Ι' annee
2.000 apres J.C. arrive, peut etre 1a
mention des necessaires obligations, est
inutile. Mais nous, le Grecs, nous

ποία «το καλοκαίρι ακολουθείτην αγα

sommes ceux qui οηΙ formule,
accentuant
correctement
les
evenements, via Pythagore le
commandement logique:
«Avant"de dormir, ίl faut considerer
ce que vous avez faίt pendant le jour qui
vient de finir: quelles regles vous n' avez
pas suivi? qu' est ce que vous n' avez pas
fait comm~ ilf~llait? Examinant ces
actes si ces son(f~sagreables ίl faut se
l'eprocher et si ces sont agreables ίl faut
se jouir ... »,

2.000 μ.χ., ίσως είναι αλυσιτελής η υπό

s' efforcant d' assurer ρουτ nous
memes et pour les autres aussi «υπ
sentiment ι de sίirete dans un montie qui
est tellement incertain ... »
1. Const. GE. ATHANASSOPOULOS: La
Publ1clte. Hu1t1eme edJt. Athenes. 1998, ρ.
126ets.

πημένη του Άνοιξη ... » κατά τον Θεσ~
σαλόν Ποιητήν ...
Εν ημέραις γενικού πανηγυρισμού
επί τη ανατολή του σωτηρίου έτους

μνηση αναγκαίων να εκτελεάθούν κα
θηκόντών. Αλλ' ημείς οι 'Ελληνες έίμΕ
θα εκείνοι οι οποίοι ορθοτομούντες τα

γεγονότα, έχο.υμε διατυπώσει διό του
Πυθαγόρου την λογική επιταγή:
«Μηδ' ύπνον μαλακοίσιν επ' όμασί

πρoσδ~ξασθαι, πριν τών ημερινών έρ
γων τρις έκαστον επελθείν: πή παρέ'
βην; τι δ' έρεξα; τι μοι δέον ουκ ετελέ
σθη; Αρξάμενος δ' από πρώτου επέξι

θι και μετέπειτα δειλά μεν εκπρήξας ε
πιπλήσσεο, χρηστά δε τέρπου ... »,

εν τη προσπαθείά μας ίσως να εξασφα
λίσ6υμε δι' εαυτούς και αλλήλους ;<ένα
συναίσθημα ι ασφαλείας εις ένα επερ
χόμενο Κόσμο εξόχως επισφαλή ... ».
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